
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर-४११०१८ 

पयावरण अ भयां क  वभाग 
अ पमुदतीची न.नो. . पयावरण/भ.ुग.यो./६/२/२०१६-१७ 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या पयावरण अ भयां ीक  वभागाकडुन खाल  नमुद केले या कामासाठ  ई-
टडर ंग प दतीने न वदा माग वणेत येत आहेत.  

अ.
. 

कामाचे नाव न वदा र. . बयाणा 
र. . 

अनामत 
र. . 

न वदा 
फॉम फ  
(परत न 
मळणार ) 

कामाची 
मुदत 

१) मनपा अंतगत कासारवाडी फेज-२ 
कर ताचे मैलापाणी पंपहाऊस- भोसर  
स.न.ं२१७, भोसर  स.न.ं२३१ व 
लांडेवाडी पी.एस.१ व लांडेवाडी 
पी.एस.२ चे वा षक चालन,देखभाल व 
दु ती करणे 

८७,४३,९७७/- ८७,४४०/- ४,३७,१९९/- २१००/- १२ 
म हने 

२) मनपाचे चंचवड एस.बी.आर. मै.श.ुके. 
अंतगत येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे 
वा षक चालन, देखभाल व दु ती 
करणे (गोखले पाक, काकडे पाक, 
केशवनगर, व देऊळमळा मैला 
पंपहाऊस) 

७९,५१,०१८/- ७९,५१०/- ३,९७,५५१/- २१००/- १२ 
म हने 

 वर ल कामांसाठ चा तपशील उदा.बयाणा, अनामत र कम, न वदे या अट -शत , न वदा शेडयुल-बी इ. 
मा हती मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे. सदरची न वदा ई-टडर ंग प दतीने 
मनपा या वेबसाईटव न भरावयाची आहे. उपरो त र. .५०.०० लाखा या पुढ ल रकमे या न वदा कामासाठ  ी- बड 
मट ंग द.१७/१२/२०१६ रोजी द.ु३:०० वाजता मा.सह शहर अ भयंता ( व./यां) यांचे कायालय, १ ला मजला येथे 
आयोिजत केलेल  आहे.   

     सदरची ई-टडर गं ये अंतगत न वदा द.८/१२/२०१६ ते द.२२/१२/२०१६ अखेर दुपार  ३.०० वाजेपयत 
भरावयाची आहे. फॉम फ  बयाना र कम मनपा पेमट गेट वे सि टम वारे भरावयाची आहे. कोणतेह  कारण न देता 
न वदा पुणत: कंवा अंशत: मंजुर अथवा नामंजुर कर याचा अ धकार मा.आयु त यांनी वत:कडे राखुन ठेवला आहे. 
सदरची न वदा www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे.  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पयावरण भुगयो वभाग 

न वदा अट  व शत  

सन२०१६-१७ ( द.२४/६/२०१६) पासुन सवसाधारण न वदा अट  शत 
 
१. सदर टडर नोट स http;//www.pcmcindia.gov.in या महानगरपा लके या वेब साईटवर पहावयास मळेल. 

२. न वदा धारकाने न वदेची फॉम फ  व बयाना र कम मनपा खा यात पेमट गेटवे सि टम वारे (ई-बँक ग) भरावयाची आहे. 
याकामी महानगरपा लकेकडे नोदणीकृत ठेकेदार असणे आव यक आहे. ठेकेदारांना कामाच े देयक E.C.S/ NEFT दारे करणेत येतील 

याबाबत ठेकेदारान े ई-पेमटसाठ  नमुना फॉम भ न देणे आव यक आहे . ई-पेमट फॉम (जोडप -अ)मनपाचे वेबसाईटवर उपल ध 
आहे.सदरचा फॉम  उपल ध क न घेऊन संपुण फॉम भ न मनपाचे लेखा वभागाकडे वर त जमा करावा. 

३. िनिवदा दर हे िनिवदा पाक ट उघडलेचे तारखेपासून १२० दवसाकरीता ा  राहतील परंतू  अपवादा मक प रि थतीत ा ता कालावधी 
वाढवणे बाबत िवभाग मुख व यांचे ािधकृत केले या अिधका यांनी िवचारणा के यास ा ता कालावधी वाढवून ावा लागेल. 

४. कोणते ह  कारण न देता सदर कामाची न वदा नाकारणे कंवा र  करणेचा अ धकार मा.आयु त कंवा यांनी नयु त 
केले या ा धका यांनी राखून ठेवला आहे. 

५. अट यु त न वदा ि वकारणेत येणार नाह . 
६. भिव य िनवाह िनधी कायदा १९५२, कं ाटी कामगार(िनयमन व िनमुलन ) अिधिनयम १९७०या  काय ातील सवकायदेशीर बाबीची पूतता 

वत: ठेकेदार यांनी करावयाची आह.े यासाठी िविहत नमु यातील  र. . १००/- चे जनरल टँ पपेपरवर संबंिधत ठेकेदार /ठेकेदारी सं थेस 
ित ाप  सादर करावे  लागेलतसेच  शासनाकडील  निवन आले या काय ा माणे  कवा िनयमानुसार  कर/ फ  भरणे ठेकेदारावर 

बंधनकारक राहील.  
७. ग हनमट लेबर ऑ फसचा परवाना (Contract Labour Act चे तरतुद नुसार) सादर करावा, अ यथा सदर Act चा भंग झाला 

असे समजून, यो य या कायदेशीर कायवाह स संबंधीत न वदाधारक पा  राहतील. 
शासनाकडील सुधा रत/निवन कर भर याची व पूतता कर याची जबाबदारी संबंिधत ठेकेदाराची राहील. 

८. कामाचे आदेश द यावर य  होणा या कामा या  िबलातून िनयमानुसार रॉय टी र म वजा क न शासनाकडे जमा करणेत येईल. 
९. सुिश ीत बेरोजगार अिभयंता यांना बयाणा र म भरणेबाबत शासनाकडून िमळणारी सुट अनु ेय राहणार नाही. यांना काम िमळेल याना 

अनामत रकमे या ५०% सुट अनु ेय राहील. यासाठी यो य तो शासनाकडील पुरावा सादर करावा लागेल. 
१०. मनपा या वेबसाईटवर ल B-१ फॉम मधील अट  व शत  ठेकेदारांवर बंधनकारक राहतील, याची ठेकेदारांनी काळजीपुवक न द 

यावी  .तसेच लघु तम दराचे ठेकेदारास B-१ फॉमचे येक पानांवर वा र  क न यावी लागेल.   
११. येक कामा या लघु तम दराचे ठेकेदराने न वदा दरप क उघड यानंतर दोन दवसांत खाल ल कागदप े सादर करावीत. 

I)B-1फॉम वा रीक नतसेच Statement I II III IV यांची पुतता क न ावी लागेल. 
II) पॅनकाड त व आयकर भर याचे अ यावत माणप   

III) हॅट माणप  

IV)C.A.यांचे कडील Bid Capacity माणप . Bid Capacity न वदा रकमेपे ा जा त असणे 
 आव यक आहे 
V) प.ं च.ंमनपा ठेकेदार न दणी माणप  त 

VI)भागीदार  सं था अस यास पाटनर शप डड व पॉवर ऑफ अँटन  त 

 उपरो त (I) ते (VI) कागदप ांचा संच येक कामासाठ  वतं  देणेत यावा. 
१२. करारनामा वखचाने व दले या मुदतीत क न यावा लागेल, अ यथा न वदा र  करणेत येईल. 
१३. न वदा भरणा -या न वदा धारकापैक  कुणीह  यो य अहता धारण न करताच न वदा भरल  अस याचे न वदा उघड यानंतर 

नदशनास आ यास, अथवा उघड झा यास अशा अहता नसले या न वदाधारकांची बयाणा र कम ज त केल  जाईल. 
१४. कामाची अनामत र कम न वदा रकमे या ५% राह ल  .तथा प जी न वदा , न वदा रकमेपे ा जा त दराची ि वकृत करणेत 

येईल, अशा वेळेस ५% अनामत ह  न वदा ि वकृत रकमेवर घेणेत येईल  .तसेच कमी द र )below rate) असलेची न वदा 
ि वकृत झा यास न वदा अनामत ह न वदा रकमे या ५% इतक  राह ल. 

१५. महारा  शासन सावज नक बांधकाम वभाग यांचेकडील शासन नणय . बीडीजी१६/ . .२/इमा.२ 

दनांक १२/२/२०१६ व शु द प क . बीडीजी२०१६/ . .२/इमा.२ दनांक१७/३/२०१६ अ वये परफॉम स स युर ट  मनपाचे ई-
न वदा णाल दारे दनांक २४/६/२०१६ पासुन स द होणा-या न वदाम ये 

खाल ल माणे भरावी लागेल. 
१५.१ न वदेचा देकार न वदाधीन कामा या कमतीपे ा१% पे ा जा त (उदा. १.०१ पासुन पुढे) ते १० % पयत  

    कमी दरांचा असेल तर ठेकेदारांनी न वदाधीन कमती या १% र कम परफॉम स स युर ट  हणून  मनपाचे ई न वदा     

    णाल दारे भरणे आव यक आहे. (उदा. १%  पे ा जा त ते१०% कमीदर  - १% र कम)  

१५.२ न वदा देकार अंदाजप क य दरापे ा  १% पयत कमी अस यास अ त र त सुर ा अनामत भर याची  
     आव यकता नाह . 
१५.३ न वदेचा देकार न वदाधीन कामा या कमतीपे ा १%  पे ा जा त ते १०% पयत कमी दराचा असेल तर 
    देकार १०% पे ा जेवढया जा त दराने कमी आहे तेवढ  र कम परफॉम स स युर ट  हणून  
    मनपाचे ई न वदा णाल दारे भरणे आव यक आहे. (उदा. १४% कमीदर - १%  पे ा जा त ते -१० %  

    पयत कर ता १% व (१४% -१०%) -४% असेएकूण५%) 

१५.४ लफाफा  २ (दराचे पाक ट) उघडतांना सव न वदाधारकांनी वत: कंवा या या त नधीनी य  

    उपि थत राहणे आव यक आहे. 
१५.५ या न वदाधारकाला काम मळेल यांची परफॉम स स युर ट  नयमानुसार काम समाधानकारकपणे  
    पूण झा यावर पर मळेल. 
१६हमी कालावधीत खराब झालेले सा ह य अथवा कामावर वापरलेले सा ह य कमी दजाचे आढळून  

आ यास, असे सा ह य ठेकेदाराने वखचाने काढून यो य तीचे सा ह य पुरवठा व उभारणी वखचाने क न यावी लागेल. 



१७ या ठेकेदारास कामाचे आदेश दे यात येतील, अशा ठेकेदारांनी सदर कामावर वापरावयाचे सा ह याकर ता  

कं ाट  कामाचा व कामगारांचा सव समावेशक वमा (Contractor All Risk Insurance Policy) महारा  शासना या शासकय सेवा 
नधीकडेच उतर वणे बंधनकारक आहे .सदर वमाहा द ऑ रएंटल इं शुर स कं. ल. व.का. ब हरवडे चबस प हला मजला,टे को 
रोड, चंचवड,पुणेयाशाखेतूनचकाढणेआव यकआहे. थम चालू बल अदायगी पुव  वमा पॉ लसीची त सादर करावी  .अ यथा 
न वदे या रकमे या १% र कम कापून घेणेत येईल. 

१८.ठेकेदाराने L.B.T. ( था नक सं था कराची) न दणी करणे बंधनकारक आहे. 
१९.  नयमा माणे L.B.T. भरणे आव यक आहे. 

२०. रा य वमा योजना )ESI)  ,भ व य नवाह नधी  (PF)  ,कमान वेतन काय यासंबंधात कं ाट  कामगार काय या वये पालन 

करणे बंधनकारक आहे.  

२१. काम कर त असतांना यो य सुर ा वषयक उपाययोजना करणेची जबाबदार  ठेकेदार  सं थेची राह ल  .म हानगरपा लकेचे 

अथवा अ य िजवीतांस चुक या कामामुळे  /कायप दतीने नुकसान झालेस , याची नुकसान भरपाईची जबाबदार  ठेकेदाराची 

राह ल. 

२२. या ठेकेदारास अथवा ठेकेदार  सं थेस काम मळेल, अशांकडून करारनामा करणेपुव  अशा ठेकेदार /ठेकेदार  सं था मनपाचे 

व यमान नगरसेवक /ि वकृत सद य यांचेशी संब धत नाह , याची खातरजमा घेणेकर ता र ..१००/- चे जनरल टॅ प-पेपरवर 

संब धत ठेकेदार/ठेकेदार  सं थेस त ाप  नोटराई ड क न यावे लागेल.  

२३. वा षक देखभाल दु तीची कामे तातडीने करणे अपे त असलेने, क न ठ अ भयंता /उपअ भ यंता यांनी सू चत केले या 

कालावधीतच कामे पूण करणे बंधनकारक राह ल  .सदर कालावधीत काम न झा यास ती दन कमान र..१०००/- )एक 

हजार फत (माणे नुकसान भरपाई वसुल केल  जाईल .तसेच अनाव यक व जाणून बुजून वलंब केला जात अस याचे 

नदशनास आ यास, वाढ व दंड /नु कसान भरपाईची कायवाह  न वदा अट माणे केल  जाईल  .अशा व पाची कामे करतांना 

ठेकेदार यांनी कंवा यांचे जबाबदार अ धकृत त नधी यांनी क न ठ अ भयंता/उपअ भयंता यांचेशी नयमीत संपक व 

सम वय राखणे आव यक आहे व केले या कामाचा सं त अहवाल सादर करणे ब◌ंधनकारक राह ल. 

२४. जल न:सारण देखभाल व दु ती कामांसाठ  भाववाढ फरक (Escalation clause) देय राहणार नाह . 

२५. एस .जी.एस. ,आय .आर.एस .अथवा कोण याह  य थ सं था यांचेमाफत तां क तपासणी क न याचा तां क तपासणी 

अहवाल वह त वेळेत सादर करणे ठेकेदार यांचेवर बंधनक◌ारक असेल. 

२६. महारा  शासनाने सव ठेकेदार  प दतीने होणा -या वकास कामांवर ठेकेदारां या बलातून १ % उपकर वसूल करणेस सूचना 

दले या आहेत  .सन २०१२- १३ चे न वदा कामांपासून सव वकास कामां या बलातून १ ट का उपकर ठेकेदारां या बलातून 

वसूल करणेत येईल  .याची स व ठेकेदारांनी न द यावी. 

२७. ठेकेदाराने वर ल व लागू असले या सव करासह न वदा दर भरावेत. 
२८. Contractor should note that he is fully responsible for violating provisions in THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS 

MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT 2013 , act by his workers. 
२९. Disclaimer- 

Every effort is being made to keep Pimpri Chinchwad Municipal Corporation’s Website up to date and running 
smoothly 24x7, However Pimpri Chinchwad Municipal Corporation takes no responsibility, and will not be liable for, 
the website being temporarily unavailable due to any technical issue at any point of time.  In that event PCMC will not 
be liable or responsible for any damages or expenses arising for any difficulty, error, Imperfection or inaccuracy with 
this website, It includes all associated service, or due to such unavailability of the website or any part there of or any 
contents or any associated services. 

३०. न वदा कागदप ासोबत इतर  दले या अट  व शत म ये सुधारणा करणेत येत असून, वर ल अट  व शत  बंधनकारक 

राहतील याची न द यावी. 

३१. ठेकेदारास ई-मेल दारे केलेला प यवहार अ धकृत र या ा य धर यात येईल. 

३२. ठेकेदाराची कागदप े खोट  आढळ यास मनपामाफत फौजदार  गु हा दाखल करणेत येईल. 

३३. शासक य/ नमशासक य मैला उदंचगृ ह चालन, देखभाल व दु तीच ेगे या तीन वषात २५% रकमेच ेएक काम केलेचा अनुभव 

असणे आव यक आहे. .  

येक कामासाठ  वर ल न वदा अट  व शत  तसेच वशेष अट  या या कामा या व पानुसार संब धत 

अट  लागू राहतील.                      सह /- 

 आयु त   
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  -१८ 

 

 

 

 

 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -१८, 



पयावरण भुगयो वभाग 
न वदा वशेष अट  शत  

कामाचे नाव:-मनपाचे पंपहाऊसचे वा षक चालन, देखभाल व दु तीचे कामे करणे बाबत. 
 

१) सदर कामाक रता प ंपर  चंचवड महापा लके या पयावरण वभागाकडे ई-टड रंग यो य या वगात न दणी 

असणे आव यक असुन सदर कामासाठ  Joint Venture (JV) करणेस परवानगी नाह .  

२) कामावर वापरलेले सा ह य कमी दजाचे आढळुन आ यास असे सा ह य ठेकेदाराने वखचाने काढून 

याऐवजी यो य तीचे सा ह याचा पुरवठा व उभारणी वखचाने क न यावी लागेल. तसेच सा ह यांचा 1 

वष हमी कालावधी रा हल.  

३) या कामापोट  एम.जे.पी./पी.ड य.ुडी./सी.पी.ड य.ुडी./एम.ई.एस./रे वे यांचेकडे यो य या वगात न दणी 

केलेचे अ यावत माणप  असले या ठेकेदारांनी न वदा दर यावे. मनपा न दणी ा त ठेकेदारांनी 

अ यावत न दणी माणप , आयकर भरत अस याचा पुरावा, व कर माणप , व स कॉ ॅ ट अ ट 

माणप  इ याद  आव यक आहे. तसेच पुण केले या, हाती घेतले या कामाची याद , वतः जवळील 

यं सामु ी व  तां क कमचा याची याद  इ याद  मा हती न वदे सोबत सादर करणे आव यक आहे.  

४) व युत कामाचा दजा इंडीयन ईले सट  नयमानसुार क न सदर उभारणी चालु कर यास यो य असलेचा 

दाखला व युत न र क सावज नक बंधकाम यांचेकडून वखचाने सादर करणेची जबाबदार  ठेकेदाराची 

राह ल.  

५) महारा  शासना या उ योग उजा व कामगार वभागाकडील व युत ठेकेदारांना अनु ती माणप  हे 

अ ययावत (नुतनीकरण) केलेले असावे. 

६) या ठेकेदारास कामाचा आदेश दला जाईल यां याकडून पुरवठा केले या सा ह यापैक म.न.पा मागणी 

करेल या सा ह यांची तां क तपासणी शासक य योग  शाळेतुन आ ण  य थ  सं थे कडून  वःखचाने 

मुदतीत क न यावी लागेल.  

७) शासनाचे नयमानुसार लागु असलेला सेवाकर, कंवा इतर आव यक कर इ. अदा करणे ठेकेदारास 

बंधंनकारक रा हल उ पाद त कंपनीकडुन साह य ा त क न घेतलेचे चलन जोडणे आव यक आहे. 

तसेच पंपर  चंचवड ह यीत साह या आणतांना शासन नणया नुसार एल बी.ट ./जी.एस.ट  भर याची 

पावती बीला सोबत जोडणे बंधनकारक राह ल . 

८) महारा  शासनाकडील बालकामगार कायदा व अ य कायदे यांची पुतता करणे संबं धत ठेकेदावर 

बंधनकारक राह ल. 

९) कामगाराचा पी.एफ. अदा क न पावती सादर करणे बंधंनकारक आहे. यानंतरच बलांची अदायगी कर यात 

येईल. 

१०) ठेकेदाराने 15% पे ा जादा/कमी दराने न वदा दलेस न वदा दराबाबत  दर पृथ:करण देणे व सोबत याचे 

दरप क  जोडणे  बंधंनकारक आहे. 

११) कामाअंतगत कोण याह  बाबीसाठ चे खोदकाम करतांना इतर कोण याह  बाबीचे नुकसान झालेतर याची 

वखचाने भरपाई क न देणे ठेकदारावर बंधंनकारक राह ल तसेच काम पूण झा यावर सदर ठकाणचा 

र ता/फुटपाथ/पे ह ंग लॉक इ याद चे काम थाप या वभागा कडील सदर बाबीचे दजा व गुणव ते नुसार 

वखचने पूववत क न देणे ठेकेदारावर बंधंनकारक राह ल  जर सदर कामाचे गुणव ता/दजा  राखला 

नाह तर सदर कामावर ल होणारा दु तीचा खच  सरु ा ठेव रकमेमधुन वसुल करणेत येईल. 

१२) काम करताना कोण याह  बाबींचे प रमाणाम ये २५% पे ा जा त वाढ झाल  अथवा बाबीचे प रणाम   

७५% पे ा कमी झाल  तर ह  वखुशीने सदर काम  न वदा ि वकृत दराने करणे ठेकेदारावर बंधंनकारक 

राह ल.  

१३) काम करतवेळी जादा बाब करावी लागल  तर, सदर काम न वदा कमी दराची असेल तर , न वदा   

ि वकृत दराने जादा बाबी साठ  दर मंजुर केला जाईल. न वदा जादा दराची असेल तर जादा बाबी न वदा 

दराने करणे ठेकेदारावर बंधनकारक राह ल. 

१४) कामावर वापरावयाचे  सा ह याची  तां क तपासणी, काय.अ भयंता यांचे  आव यकत े नुसार उ पादन 

कंपनी या उ पादन थळी ठेकेदाराने वखचाने  क न देणे व तां क मता  माणप   सादर करणे 

ठेकेदारावर बंधन कारक राह ल.  

१५) सदर कामाचे थळ नकाशे (उदा. पंपाचे, पॅनलचे, पाईपलाईनचे, केबल टाकणे इ याद चे) काम सु  

करणेपुव  मंजुर क न घेणे बंधनकारक रा हल. 



१६) या कामात पंपाचे  उभारणीचे  काम आहे. या  उ पा दत  सं थेचे  सा ह या  माग वले जाईल/घेणेत  

येईल. यास (पंपास) लागणारे सव सल न साधने/सामु ी  हे याच उ पा दत सं थेचे सा ह य वापरणे 

बंधनकारक  रा हल. तसेच  सदरचे  काम  उ पा दत सं थे या अ धकृत  इसमा या  देखरेखी खाल  व 

नयं णाखाल  पूण करणे यां या  सुचनांचे पालन क न काम पूण करणे  बंधंनकारक  राह ल. 

१७) मनपा मा यता ा त याद मधील उ पा दत कंपनीचे पंप बस वणेसाठ , सदर कंपनीचे अ धकृत माणप  

(Authorisation Letter) सादर करणे बधंनकारक आहे. 

१८) या कामासाठ  शास कय/ नयमशासक य सं थेम ये मैलाशु द करण क  कंवा पंप हाऊस चालन, देखभाल व 

दु ती या कामाचा अनुभव अस याचे माणप  न वदेसोबत सादर करणे बंधंनकारक आहे. 

१९) पंप हाउसम ये वेळोवेळी मनपामाफत बस वणेत येणारे  उपकरणे /साधणे चालनाची जबाबदार  ठेकेदाराची 
रा हल,सदर उपकरणे /साधने नादु त झालेस याची दु ती वेळेम ये एज सीने क न देणे बंधनकारक 
रा हल. 

२०) चालन देखभाल चे व प ३६५ दवस २४ तास आव यकतेनुसार पंपाचे चालन करणे. 
२१) लॉगबुक अ यावत ठेवणे,दर तासाला सव करंट, हो टेज ,पंप चालु बंद वेळ , वज पुरवठा खं डतवेळ संप 

ओ हर लो वेळ,इ. रडींग घेणे. 
२२) इनलेट चबर वेळोवेळी साफ करणे. 
२३) पंपाचे चोकअप वेळ या वेळी काढुन पंप कायरत ठेवणे. 
२४) दररोज कमानतीन वेळा महा वरण या वजमीटरचे रडींग घेऊन Power factor यो य अस याची खा ी 

करणे कमी असलेस Improve करणे. महा वतरण कडुन P.F.penalty  आकर यास ती ठेकेदाराचे बीलातुन 
वसुल करणेत येईल. पॉवर फॅ टर ०.९८ राखणे बंधनकारक राह ल यापे ा कमी पॉवर फॅ टर असलेस 
महा वतरण नयमानुसार कमी होणारा इ से ट हचा फरक/दंड वसुलात आणणेत येईल. 

२५) दररोज पंप हाऊसचे साफसफाई क न व छता ठेवणे. 
२६) महा वतरण कडुन वजपुरवठा खंडीत झालेस संबधीत कायालयात त ार देऊन पाठपुरावा क न सुरळीत 

क न घेणे. ा सफॉमर, कऑ क यु नट नादु त झा यास तातडीने वजपुरवठा पुववत क न याची 
दु ती क न वजपुरवठा सुरळीत करणे.   

२७) पंपहाऊसकर ताची वज संच मांडणीची मा. व युत न र क यांचेकडुन तपासणी क न घेणे व वजसंच 
मांडणी इं डयन ईले सीट  नयमानुसार सुि थतीत ठेवणे ठेकेदारास बंधनकारक राह ल.  

२८) पंप हाऊसमधील सव उपकरणे आ ण पयायी यं णा हे कायम सु थीतीत व काया वीत ठेवणे तसेच पंपींग 
म शनर , ा सफॉमर, कऑ क यु नट नादु त झा यास आठ दवसाम ये सदरची दु ती क न घेणे 
बंधनकारक राह ल.  

२९) एखाद  यं णा बंद पडलेस याची क पना ल खत व पात या कायालयास २४ तासात कळ वणे आव यक 
रा हल. तसेच यं णा  दु ती क रता लागणारा कालावधी बाबत म हती देणे बंधनकारक रा हल. दले या 
मुदतीत यं णा दु त होऊन काया वीत न झालेस तसेच पंप हाऊस येथे मनपाचे अ धकार  भेट देतील 
,ते हा पंपचालक कमचार  गैरहजर आढळुन आ यास नयमानुसार मा.सह शहर अ भयंता ( व/यां) यांचे 
मा यतेने न वदा रकमे या १% र कम इतका दंड दर दवशी आकारला जाईल  व सदरची र कम 
बीलातुन वसुल करणेत येईल. 

३०) कामाचे आदेश नगत होताच प ह या म ह यात सव पाईप लाईन,पंप,पॅनल, आर.सी.सी. चर, गेट, 
ई या.ची रंगरगोट  क न घेणे, पंपाचे तपशील, नंबर ंग क न घेणे बंधनकारक रा हल. 

३१) सदरकामाचे देयक ९०% दराने दर दोन म ह यांनी अदा करणेत येईल.अं तम देयक काम पुण झा यावर 
अदा केले जाईल, तथापी दंडाची र कम चालु बलातुन वसुल करणेत येईल. 

३२) महा वतरणचे येक दवशी कती यु नट (KWH) वापर होणे अपे ीत आहे, याची वेळोवेळी क पना देणेत 
येईल.तेवढे यु नट वापर होणे बंधनकारक  राहल .तसे न झालेस कारणासह खुलासा या या वेळी ल खत 
व पात देणे आव यक रा हल. खुलासा समाधानकारक न वाटलेस मा.सह शहरअ भयंता (ज न) यांचे 

मा यतेने यो य ती कारवाई करणेत येईल. 
३३) पंप चालनाचे कामाक रता यो य श त व अनुभवी कमचा-यांची नेमणुक करणे बंधनकारक रा हल. 

                सह /- 

आयु त 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका, 

पंपर  – ४११०१८  
 



Qty. Unit
Item 
 No

Items Rate Rate in words Amount

12
per SPs 
per 
Month

1
1 MLD to 8 MLD

   1,40,003.00 
Rupees One lakhs 
Fourty Thousand 
Three Only

1680036.00

24
per SPs 
per 
Month

2

9 MLD to 17 MLD

   1,64,303.00 

Rupees One lakhs 
Sixty Four Thousand 
Three Hundred Three 
Only

3943272.00

0

  Operation and Maintenance contract of sewage pumping stations of  various capacity  includes 
all types of various quantities of machineries within Pumping station. Operations & Maintenance 
of Pump House involved from inlet in sump  to pumping the water as per requirement.  All 
appropriate man power required for operation of Pump House on 24 X 7  basis(Min.4 
semiskilled person  as Pump Operator and 4 Unskilled person as Helper). Comprehensive 
Maintenance includes all preventive, routine & breakdown maintenance including all  repairing 
works and necessary replacement of spares and allied works.  Maintenance of   Pump House 
involved from inlet of waste water sump to outlet of waste water sump including repairs of all 
Mechanical, Electrical and Instrumental units like installed various types, sizes and ratings of 
submersible pumps and valves, Main & Sub Panels, APFC Panels, AMF panels & feeder panels of 
all sizes and ratings, Installed transformer & all substations equipments, various sizes cables 
and units. All outdoor & Indoor Lightings, equipments and other machineries with required 
oiling greasing, changing spare parts etc. complete.  Keeping all record books and maintaining 
History book of all machineries with necessary housekeeping of SPS building, premises, garden 
and landscape etc. complete as instructed by Engineer in Charge. Maintaining the power factor 
of the Pump House as per MSEDCL guideline ( @ 0.98 to Unity) and attending the 
MSEDCL/MPCB/ visitors regarding the concerns issues of Pump House including all types of 
charges , labour  insurance , welfare and all applicable taxes etc. complete.

PIMPRI - CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION, PIMPRI - 18.
Schedule B

Memorandum showing the items of work to be carried out
Name of Works :- Annual Operation and maintenance contract of sewage pumping stations connected to Kasarwadi Ph 2 STP- Bhosari PS1 & Bhosari PS2 Bhosari 217 

and Bhosari 231 SPS



Qty. Unit
Item 
 No

Items Rate Rate in words Amount
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12

per SPs 
per 
Month

3

18 MLD and above

   1,89,503.00 

Rupees One lakhs 
Eighty Nine Thousand 
Five Hundred Three 
Only

2274036.00

3 job 4

Hiring and maintaining distribution transformer 11/ 22 kV on HV side 415 V on LV side upto 
500 kVA capacity after commissioning. (for subsequent 10 days and part thereof.) Day 472 0 
472 Note:- 1)Hiring and maintaining distribution 10-1-19 ( SUB STATION Transformers( 2015 - 
 2016 ) )Completed

      24,125.00 
Rupees Twenty Four 
Thousand One Hundred
Twenty Five Only

72375.00

30 per day 5

Hiring and maintaining distribution transformer 11/ 22 kV on HV side 415 V on LV side upto 
500 kVA capacity after commissioning. (for subsequent 10 days and part thereof.) 10-1-20 ( 
SUB STATION Transformers( 2015 - 2016 ) )Completed

           114.00 
Rupees One Hundred 
Fourteen Only

3420.00

2 Nos 6

Providing and erecting Heat shrinkable Straight through joint kit for 22 kV ( E ) XLPE HT 
cable 3x70 to 120 sq. mm with necessary material as per specification No. CB-JT/HT 7-5-20 ( 
Cable Joints & End Termination Kits (HT Cables) (JT/HT)( 2015 - 2016 ) )Completed

      40,019.00 
Rupees Fourty 
Thousand
Ninteen Only

80038.00

4 Nos 7

Providing and erecting Heat shrinkable out door termination kit for 22 kV ( E ) XLPE HT cable 
3x70 to 120 sq mm cable with necessary material as per specification No. CB-JT/HT 7-5-11 ( 
Cable Joints & End Termination Kits (HT Cables) (JT/HT)( 2015 - 2016 ) )Completed       17,912.00 

Rupees Seventeen  
Thousand Nine 
Hundreds
Twelve Only

71648.00

500 Kg. 8

Supplying and erecting Iron work for panel board or other purposes complete with bending, 
cutting, drilling and welding complete erected at the position with necessary materials duly 
painted with one coat of red oxide and two coats of enamel paint to match the switchgears or 
as per directions by the authority (Size of angle/flat/channel iron to be specified in estimate) 
6-1-19 ( Sheets (SH)( 2015 - 2016 ) )Completed

            111.00 
Rupees One Hundred 
Eleven Only

55500.00

24 Sq. Mtr. 9

G.I. sheet 1.6mm (16 gauge) to be used for fabrication of boxes panel boards etc. including 
cutting, bending, drilling, welding, rivetting etc. and painting with one coat of red lead paint and 
2 coats of enamel paint. 6-1-3 ( Sheets (SH)( 2015 - 2016 ) )Completed

        2,103.00 

Rupees Two Thousand
One Hundred Three 
Only

50472.00



Qty. Unit
Item 
 No

Items Rate Rate in words Amount
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16 cub. mtr. 10

Providing Cement concrete foundation for pump in 1:2:4 with required size and length of 
foundation bolts and nuts (cost with wooden box is included). 16-3-4 ( C C Foundation( 2015 - 
2016 ) )Completed

       5,485.00 

Rupees Five Thousand 
Four Hundred Eighty 
Five Only

87760.00

4 Nos 11

Providing & erecting 3 Pole MCCB of 250A. capacity with S.C. rating of 35 kA,thermal and 
magnetic setting with provided leads on iron frame/laminated board as per specification No. 
SW-SWR/MCCB 5-5-3 ( LT - - MCCB's (MCCB)( 2015 - 2016 ) )Completed

      17,733.00 

Rupees Seventeen 
Thousand Seven 
Hundred Thirty Three 
Only

70932.00

80 Kg. 12

Supplying & erecting of required size Electrolyte Copper Flexible Braided bus Patti or bar in 
bus bar chember/in panel or any other purpose, suitable for 500 volt with require capacity with 
99.9% copper purity with fixing arrangement (like lug or bottle type lug) to both the end with 
high grade polyolefin insulation sleeve complete as per specification no. BCP-BB 6-2-9(New) ( 
Bus bars (BB)( 2015 - 2016 ) )Completed

        1,392.00 

Rupees One Thousand 
Three Hundred Ninety 
Two Only 111360.00

300 KVAR 13

Supplying and erecting bank of All Polypropylene condensors (APP type) with the standard 
capacities of 2,3,5,7,10,12.5 and 15 kVAR units of P.F. correction for operation on 3 phase 50 
cycles 400/440V. (+10%) with externally discharging resistances, earthing terminals and built 
on angle iron or channel iron frame work and provided with terminal cover box complete 
erected on provided iron bracket or on floor duly tested by licensee. 6-5-5 ( Accessories( 2015 
- 2016 ) )Completed

          666.00 

Rupees Six Hundred 
Sixty Six Only

199800.00

16 Nos 14
Supplying, erecting &amp; marking FPMCB 40A to 63A in provided distribution board as per 
specification No. SW-SWR/MCB 5-3-17 ( LT - - MCB's (MCB)( 2015 - 2016 ) )Completed         1,395.00 

Rupees One Thousand 
Three Hundred Ninety 
Five Only

22320.00

8 Nos 15

Dismantling any type of unservicable feeder pillar, Switch gear panel, Capacitor Panel, Metering 
panel, Bus-bar Panel, Electronic Equipment Panel, etc. and remaking the site good as original. 
Approx. size ( upto 200cm. x 90 cm x 45 cm and above) - Big Coupboard 5-12-5 ( Dismantling( 
2015 - 2016 ) )Completed

        1,376.00 

Rupees One Thousand 
Three Hundred 
Seventy Six Only 11008.00



Qty. Unit
Item 
 No

Items Rate Rate in words Amount
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5000 Kg. 16
Transportation of material from site to Office ( as per DSR 2008-09) 28-1-11 ( Feeder Pillar 
Timer contactor etc( 2014 - 2015 ) )Completed               2.00 

Rupees Two Only
10000.00

8743977.00

Seal and Signature of Contractor

PCMC

Total Cost of work Rs. Schedule B

Rupees Eighty Seven Lakh Fourty Three Thousand Nine Hundred Seventy Seven Only

Executive Engineer 
Environmental Dept.



PRINT
PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION PIMPRI 41101

Electrical
Schedule B    

Memorandum showing the items of work to be carried out

Project Name :   Providing annual Maintenance of Gokhale park , Kakde park , Keshav nagar & Deualmala sewage pumping
station

Quantity Unit Item No Item Description Rate Per Amount

2000.0 KG 1

6-1-19
Supplying and erecting Iron work for panel board or
other purposes complete with bending, cutting, drilling
and welding complete erected at the position with
necessary materials duly painted with one coat of red
oxide and two coats of enamel paint to match the
switchgears or as per directions by the authority (Size of
angle/flat/channel iron to be specified in estimate)

111.00
Rupees One Hundreds

Eleven Only
KG 222000.00

100.0 SQ.M 2

16-4-13
Providing Epoxy painting on both side of approved
colour shade of provided iron work / MS / CRCA sheet
steel work complete along with antirust treatment in an
approved manner.

565.00
Rupees Five Hundreds

Sixty Five Only
SQ.M 56500.00

1.0 year 3

33-2-1
AMC charges for 500 KVA D. G. Set 12 visits in a year
monthly one visit in this visit general check up &amp;
Routine maintenance is done D.G. Set Sr. No. KVO -
2002/040068.

47191.00
Rupees Forty Seven

Thousand One Hundreds
Ninety One Only

year 47191.00

1.0 Each 4
33-2-2
Spares for 500 KVA Genset.K' oil Super, 20 liter can
Part No. 82.030.10.0.20

5607.00
Rupees Five Thousand Six

Hundreds Seven Only
Each 5607.00

1.0 Each 5
33-2-7
Spares for 500 KVA Genset. Fuel Filter Assembly
KV01100200

2290.00
Rupees Two Thousand Two

Hundreds Ninety Only
Each 2290.00

1.0 Each 6
33-2-10
Spares for 500 KVA Genset.Air cleaner primary Element
for KV05050200

4057.00
Rupees Four Thousand

Fifty Seven Only
Each 4057.00

PCMC https://www.pcmcetender.in/pcmcho/pcmc?wicket:interface=wicket-10:2::
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Quantity Unit Item No Item Description Rate Per Amount

1.0 Each 7
33-2-17
Spares for 500 KVA Genset. Providing Connecting Rod
Assemly with Small (KVO.021.01.0.00)

29881.00
Rupees Twenty Nine

Thousand Eight Hundreds
Eighty One Only

Each 29881.00

1.0 Job 8

23-4-79
Service Charges for Major Overhauling of Kirloskar
Make Diesel Generator Set, model No.10 K18TA 500
KVA from authorized Service Dealer

95000.00
Rupees Ninety Five

Thousand Only
Job 95000.00

1.0 Job 9

23-4-9
Service Charges for Fuel Pump Calibration of Kirloskar
Make Diesel Generator Set, model No.10 K18TA 500
KVA from authorized Service Dealer

72000.00
Rupees Seventy Two

Thousand Only
Job 72000.00

1.0 Each 10

5-8-7
Supplying and erecting Air circuit breaker manually
operated drawout type of 1000A, 500V, 3 pole with
standard acccessories on provided iron frame as per
specification No. SW-SWR/ACB

98348.00
Rupees Ninety Eight

Thousand Three Hundreds
Forty Eight Only

Each 98348.00

2000.0 KG 11
28-1-11
Transportation of material from site to Office ( as per
DSR 2008-09)

2.00
Rupees Two Only KG 4000.00

36.0 per
month 12

PCMC-13-1
Operation and Maintenance contract of sewage pumping
stations of 1MLD to 8 MLD capacity includes all types
of various quantities of machineries within Pumping
station. Operations &amp; Maintenance of Pump House
involved from inlet in sump to pumping the water as per
requirement. All appropriate man power required for
operation of Pump House on 24 X 7 basis(Min.4
semiskilled person as Pump Operator and 4 Unskilled
person as Helper). Comprehensive Maintenance
includes all preventive, routine &amp; breakdown
maintenance including all repairing works and necessary
replacement of spares and allied works. Maintenance of
Pump House involved from inlet of waste water sump to
outlet of waste water sump including repairs of all
Mechanical, Electrical and Instrumental units like
installed various types, sizes and ratings of submersible

140003.00
Rupees One Lakh Forty
Thousand Three Only

per month 5040108.00

PCMC https://www.pcmcetender.in/pcmcho/pcmc?wicket:interface=wicket-10:2::

2 of 4 7/22/2016 12:08 PM



Quantity Unit Item No Item Description Rate Per Amount
pumps and valves, Main &amp; Sub Panels, APFC
Panels, AMF panels &amp; feeder panels of all sizes
and ratings, Installed transformer &amp; all substations
equipments, various sizes cables and units. All outdoor
&amp; Indoor Lightings, equipments and other
machineries with required oiling greasing, changing
spare parts etc. complete. Keeping all record books and
maintaining History book of all machineries with
necessary housekeeping of SPS building, premises,
garden and landscape etc. complete as instructed by
Engineer in Charge. Maintaining the power factor of the
Pump House as per MSEDCL guideline ( @ 0.98 to
Unity) and attending the MSEDCL/MPCB/ visitors
regarding the concerns issues of Pump House including
all types of charges , labour insurance , welfare and all
applicable taxes etc. complete.for a) Kakde park sewage
pumping station 3 MLD - 12 Month + b ) Keshav nagar
sewage pumping station 2.5 MLD - 12 Month + C )
Deualmala sewage pumping station 1.5 MLD - 12
Month == 36 Month

12.0 per
month 13

PCMC-13-3
Operation and maintenance contract of sewage pumping
stations of 18 MLD & above capacity includes all types
of various quantities of machineries within Pumping
station. Operations & Maintenance of Pump House
involved from inlet in sump to pumping the water as per
requirement. All appropriate man power required for
operation of Pump House on 24 X 7 basis(Min.4
semiskilled person as Pump Operator and 4 Unskilled
person as Helper) . Comprehensive Maintenance
includes all preventive, routine & breakdown
maintenance including all repairing works and necessary
replacement of spares and allied works. Maintenance of
Pump House involved from inlet of waste water sump to
outlet of waste water sump including repairs of all
Mechanical, Electrical and Instrumental units like
installed various types, sizes and ratings of submersible

189503.00
Rupees One Lakh Eighty

Nine Thousand Five
Hundreds Three Only

per month 2274036.00
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Quantity Unit Item No Item Description Rate Per Amount
pumps and valves, Main & Sub Panels, APFC Panels,
AMF panels & feeder panels of all sizes and ratings,
Installed transformer & all substations equipments,
various sizes cables and units. All outdoor & Indoor
Lightings, equipments and other machineries with
required oiling greasing, changing spare parts etc.
complete. Keeping all record books and maintaining
History book of all machineries with necessary
housekeeping of SPS building, premises, garden and
landscape etc. complete as instructed by Engineer in
Charge. Maintaining the power factor of the Pump
House as per MSEDCL guideline ( @ 0.98 to Unity) and
attending the MSEDCL/MPCB/ visitors regarding the
concerns issues of Pump House including all types of
charges , labour insurance , welfare and all applicable
taxes etc. complete at Gokhale park , sewage pumping
station 21 MLD - 12 Month

 
 Rupees Seventy Nine Lakh Fifty One Thousand Eighteen Only Schedule B :  7951018.00
 Schedule A : 0.00
 Total : 7951018.0
 
 

Executive Engineer
Seal and Signature of Contractor Sewage Treatment Plant Electrical

PCMC
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