
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                               पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 

     मांक - नस/३/का व/११५५/२०१९ 
     दनांक - ०७/०९/२०१९ 

 
ित, 

 
मा............................................, 
सद य, थायी सिमती, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर -४११ ०१८.  
  
    वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष 
                    सभा दनांक – ०७/०९/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 
महोदय/महोदया, 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शिनवार, दनांक 
०७/०९/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 
                                                             आपला व ासू,  

                                                        
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
      पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

      २)  कायालयीन नोट स बोड 
  



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती ( वशेष सभा)  

कायप का मांक – १३६ 
 
दनांक - ०७/०९/२०१९             वेळ – सकाळ  ११.३० वा. 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा शिनवार, दनांक 
०७/०९/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 

वषय .१) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .१८/१/२०१८-१९ अ वये आं  व भामा आसखेड 
क पांतगत “Designing of 300 MLD Water Treatment Plant 

&Construction, commissioning of 100 MLD Capacity in Phase I and 
Operation Maintenance for ten years of 100 MLD Capacity at Chikhali 
Including all Civil, Mechanical, Electrical, Instrumentation, SCADA & 
Allied works, including 3 months trial run and commissioning.” 
 याकामा या अंदाजप क य र. .४६,४८,००,०००/-[GST सह त] (देखभाल व दु तीची 
र कम वगळून) क रता िन वदा काढणेत आली आहे. सदर या कामासाठ  वभागाने 
ठेकेदारांकडून GST ची र कम वगळून िन वदा दर माग वले आहेत. या नुसार ा  
िन वदांम ये म.ेग डवाना इं जिनअस िल .यांचा िन वदा दर युन म असून सदरचा ा  
दर खालील माणे आहे. 

 ३०० द.ल.िल. मतेचे जलशु करण क ाचे संक प िच  तयार क न १०० 

द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क  िचखली येथे उभारणे व त अनुषंिगक 

कामे करणे (CAPEX) र. .४६,४८,००,०००/-(GST  वगळून) 
  १०० द.ल.िल. मतेचे जल शु करण क ाचे चालन ,देखभाल व दु ती    

पुढ ल १० वष कालावधी क रता करणे (OPEX): र. .३२,५४,६०,०००/-(GST 
वगळून)  

तर  मे.ग डवाना इं जिनअस िल यांचा एकूण र. .७९,०२,६०,०००/- (Capex + Opex: 
र. .४६,४८,००,०००/-+ र. .३२,५४,६०,०००/-) (GST वगळून) चा िन वदा दर मंजूर 
झाला असूनम.े ग डवाना इं जिनअस िल. यांचे कडून वषयां कत काम एकूण 
र. .७९,०२,६०,०००/- (अ र  र. .एकोणऐंशी कोट  दोन लाख साठ हजार फ ) पयत 
क न घेणेस, िनयमानुसार िन वदेतील अट  व शत  माणे या रकमेवर GST अदा 
करणे,तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार 
िनधार त केले या बेसीक दराम ये कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट  दरानुसार 



फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे 
बरोबर  करारनामा क न घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

(  वशेष सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

                          
वषय .२) मनपा या पाणीपुरवठा वभागा या िन. .२३/१/२०१८-१९ अ वय े आं  व भामा आसखेड 

क पांतगत आं  व भामा आसखेड क पांतगत “Providing, Lowering, Laying & 
Commissioning with allied works  of Raw water transmission main from Head work 
on “Indrayani River” at village Malinagar (Bodkewadi ) (Dehu Sourse of 100 mld)  up 
to Chikhali WTP.” याकामा या अंदाजप क य र. .४७,३९,५०,०००/-[GST सह त] क रता 
िन वदा काढणेत आली आहे. सदर या कामासाठ  वभागान े ठेकेदारांकडून GST ची र कम 

वगळून िन वदा दर माग वल ेआहेत. या नुसार ा  िन वदांम य ेमे. ाणी  इ ा चर िल.  

 यांचा िन वदा दर + २.२४% (जा त) युनतम असून सदर ल िन वदा  ा  दर (Acceptance 

Limit) िन वदा वकृती यो य दरापे ा -९.२५% कमी येत आहे. तर  मे. ाणी इ ा चर 

िल. यांचा एकूण र. .४३,२०,५४,०८५/- (GST वगळून) चा िन वदा दर मंजूर झाला असून 

मे. ाणी इ ा चर िल. यांचे कडून सदर काम एकूण र. .४३,२०,५४,०८५/- + रॉय ट  

र. .१,८३,०९३/- + मटे रअल टे टंग चाजस र. .४६,८,२२२/-= एकूण र. .४३,२७,०५,४००/- 

पयत क न घेणेस, िनयमानुसार िन वदेतील अट  व शत  माण ेया रकमेवर GST अदा करण,े 
तसेच िन वदा अट नुसार भाववाढ कलम लागू असलेस भाववाढ कलमानुसार िनधार त 

केले या बेसीक दराम य ेकं ाट कालावधीम य ेझालेली वाढ/घट  दरानुसार फरकाची र कम 

अदा/वसुल करण ेबंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहून यांचे बरोबर  करारनामा क न 

घेणेस मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
 

                                                                                        
(उ हास बबनराव जगताप) 

   नगरसिचव 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/११५५/२०१९ 

दनांक – ०७/०९/२०१९ 
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ    

      ठेवणेत आलेली आहेत. 
 


