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 पंपर  चंचवड काय े ाम ये रोज सुमारे ६५० ते ७०० मे.टन इतका नमाण होणारा कचरा 
वाहनात भ न मोशी येथील कचरा डेपोम ये पुढ ल येकामी आण यात येतो. याम ये 
एस.ट .पी. लज, क तलखाना तसेच हॉटेल वे ट सार या दुग धीयु त कच-याचा समावेश असतो. 
सदर या कच-याचा वशेषत: पावसा यात खूप मो या माणात दुग धी पसरते यामुळे या ठकाणी 
वशेषत: पावसा याम ये कच-याची दुग धी कमी करणेसाठ  दुग धीनाशक रसायनाची फवारणी करणे 
आव यक आहे यामुळे सदर दुग धीनाशक फवारणीला कामा या न वदा माग वणेत येत आहेत 
तपशील पुढ ल माणे. 
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 सदर न वदेतील कामाचा तपशील अनामत, बयाणा, नयम अट  न वदा शे युल इ. मा हती 
मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे.सदरची न वदा            ई टडर ंग 
प दतीने मनपा या वेब साईटव न भरावयाची आहे. याकामी मनपा या वै यक य, पयावरण, आरो य, 
ेनेज, पाणीपुरवठा यापैक  एका वभागात संबंधीत ठेकेदारांनी ई-टडर ंग अंतगत न दणी असणे 

आव यक आहे. न दणी बाबतची स व तर मा हती सदर कायालयात मळेल.     
 सदरची न वदा ई-टडर ंग येअंतगत द.२५/०९/२०१५ ते द.१५/१०/२०१५ दुपार  ०३.०० 
वाजेपयत ई-टडर ंग प दतीने वेबसाईटव नच भरता येईल. जे न वदाधारक ई-टडर ंग अंतगत न दणी 
करतील यांना  Digital Key  दे यात येणार आहे. न वदाधारकांनी न वदेची फॉम फ , बयाणा र कम 
मनपा या खा यात ई पेमट सि टम दारे भरावयाची आहे. सदर न वदेचा फॉम व साठ  ठेवणेत 
येणार नाह त व फॉम ि वकृतीसाठ  न वदा बॉ स ठेव यात येणार नाह  याची न द घेणेत यावी.  
 सदर कामासाठ  यापूव  न दणी केले या ठेकेदारांनी न वदा करताना न वदा अट  शत तील 
नमुद आव यक या कागदप ां या स य ती कॅन क न अटे टेड फाईल दारे दे यात या या. या 
बाबत कोणतीह  मा हतीची आव यकता अस यास पयावरण अ भयां क  वभागाकडे संपक साधावा. 
कोणतेह  कारण न देता न वदा पूणत कंवा अंशत मंजूर कंवा नामंजूर कर याचा अ धकार 
मा.आयु त यांनी वताकडे राखून ठेवलेला आहे. सदरची न वदा www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 
उपल ध आहे.  
              सह /- 

अ त र त आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८ 
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अट  व शतअट  व शत ..  
  

१. कामाचे व प पहाता मनपाचे वै यक य, पयावरण, आरो य, ेनेज, पाणी पुरवठा या वभागात न दणी 
असणारे ठेकेदार न वदा भ  शकतात.  

२. या ठेकेदारास अथवा ठेकेदार  सं था मनपाचे व यमान नगरसेवक / ि वकृत सद य यांचेशी संबं धत 
नाह  याची खातरजमा क न तशा आशयाचे त ाप  र. .१००/- चे टॅ प पेपरवर नोटराई ड क न 
यावे लागेल. 

३. सदर या न वदा येम ये बायोलॉजीकल ओडर कं ोलचे उ पादक कंवा कंपनी या अ धकृत व े यांना 
भाग घेता येईल यांनी बायोलॉजीकल ओडर कं ोलचे उ पादक उ पादकाचा अ धकृत व े ते असले बाबत 
स म पुरावा देणे आव यक आहे.  

४. न वदाधारक यानंी या कामासाठ  र. .८.०० लाखचे बँक सॉल हे सी स ट फकेट सादर करणे आव यक 
आहे. तसेच न वदाधारकाने मागील तीन वषाचा आयकर भर याचे/इनकम टॅ स रटन सादर करावे.  

५. ठेकेदारास अशा कार या कामाचा कमीत कमी १ वष कालावधीचा अनुभव असणे आव यक आहे. 
यासाठ  शासक य / नमशासक य अथवा खाजगी सं थेस बायोलॉजीकल ओडर कं ोलचा पुरवठा 
के याबाबतचा सा ां कत दाखला असणे आव यक आहे.  

६. न वदाधारकाने न वदेम ये दर भरताना सव करांचा समावेश क न दर अंतभुत करावयाचा आहे याम ये 
उ पादक कंपनीस अ धकृत व े यास शासनाकडील लागू असलेले सव कर तसेच मनपाकडील था नक 
सं था कर यांचा आंतभाव आहे.  

७. टडर हॅल डीट  पर यड टडर उघड यापासून १२० दवसांचा राह ल.  
८. सव मालांची टडर दराने वखचाने वाहतुक क न मा.सह शहर अ भयंता (ज. न.) अथवा यांचेकडील 

त नधी सुचवतील या ठकाणी मालाचा पुरवठा करावयाचा असुन रोज येणा-या कच-या या माणात व 
आव यकतेनुसार दुग धीनाशक रसायन कच-यावर फवारावे लागेल. यासाठ  आव यक यं णा उपल ध 
क न यावी लागेल.  

९. न वदेमधील प रणामत ५०%  कमी कंवा अ धक प रमाणापयत काम क न घे याचे अ धकार मा.सह 
शहर अ भयंता (ज. न.) यांना राहतील. 

१०. न वदाधारकास सदर या कामाचा करारनामा वखचाने क न यावा लागेल. न वदाधारकास नयमा माणे 
५% सुर ा अनामत र कम भरावी लागेल व यानंतर आयकर बलातुन कपात करणेत येईल. 



११. कामाचा कालावधी कामाचा आदेश दले या तारखेपासून धर यात येईल व वह त मुदतीत काम करणे 
बंधनकारक राह ल. वह त मुदतीत काम पुण न के यास न वदाधारकास र. .५००/- त दन दंड 
आकार यात येईल व दंडाची र कम बलातून वजा केल  जाईल. 

१२. सदरचे काम समाधानकारक होत नाह  अगर या कामास अवाजवी वलंब लावला जातो असे नदशनास 
आ यास ठेका बंद केला जाईल व न वदाधारकाची अनामत र कम परत केल  जाईल.  

१३. ठेकेदाराने रोज या रोज वेळेची व या ठकाणी दुग धीनाशक रसायन फवारणी केल  या ठकाणची न द 
रिज टरम ये ठेवुन संबं धत आरो य नर काचंी व आरो य मुकादम यांची सह  यावी व सदर 
रिज टरचे झेरॉ स बलासोबत जोडावी. 

१४. दुग धीनाशक रसायन (बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर) पुरवणेचे सदर ॉड ट खाल ल पे शफ केशन माणे 
असणे आव यक आहे.  

a) Bacteria type Blend of bacillus spores with 8 micro organisms 
b) Bacteria Count: 54X107 cfu/ml 
c) Ph Range: 7 to 8 
d) Boiling Point 1000 C 
e) Specific gravity Appro. 1 
f) Vapor Density Equ. To water  
g) solubility : Complete 
h) Stability : 2 Years 
i) Dilution-1 : 1000 with water 

१५. फवारणीसाठ  आव यक असणा-या सव सा ह याची यव था न वदाधारकाने वत: करावयाची आहे.  
१६. दगु धीनाशक रसायण १ ल. व १००० ल. पाणी अशा माणात असुन फवारणीसाठ  पुरवणे व फवारणी 

त लटर असा दर दे यात यावा. 
१७. काह  कारणा तव तीन दवसापें ा जा त कालावधीसाठ  फवारणी बंद रा ह यास चौ या दवसापासुन  

फवारणी सु  होईपयत दर दवशी र. .५००/- माणे दंड बलातुन वसुल केले जाईल. 
१८. आरो य नर कांकडुन या ठकाणी दुग धीनाशके फवारणीचे काम दले जाईल ते काम करणे ठेकेदारास 

बंधनकारक राह ल. 
१९. फवारणीचे काम करताना कंवा र याने जाताना कोणताह  अपघात, व त कंवा िज वत हानी झाल  

अथवा यु नटव रल कमचा-यांस काह  इजा झा यास मनपा यास जबाबदार राहणार नाह  व कोण याह  
कारची भरपाई दल  जाणार नाह .  

२०. दगु धीनाशक रसायन (बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर) पुरवणे व फवारणीचे कामासाठ  आव यक तेवढे 
कमचार  पुर व याची जबाबदार  न वदाधारकाची राह ल. कमचार  कामावर आ यावर फवारणीचे काम 
करताना कोणतेह  खाजगी काम करता येणार नाह  हे न वदाधारक यां यावर बंधनकारक राह ल.    

२१. दगु धीनाशक रसायन (बायोलॉजीकल ओडर कं ोलर) हे नॅशनल के मकल लॅबोरेटर  अथवा शासक य 
योगशाळेतुन वापरास यो य अस याबाबतचे माणप  देणे न वदाधारकास बंधनकारक आहे.  

२२. अट यु त न वदा ि वकारल  जाणार नाह  तसेच कोण याह  न वदा ि वकारणे र  करणे अथवा 
नाकर याचा अ धकार मा.आयु त सो., पपंर  चंचवड महानगरपालका, पपंर -४११०१८ यांनी राखुन 
ठेवला आहे.  
 

    सह /- 
अ त र त आयु त 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८ 

 


