नािशक महानगरपािलका, नािशक
िव�ुत िवभाग
Expression of Interest
नािशक महानगरपािलका क् षे�ात िव�ुत िवभागामाफर्त बसिवणेत आलेल्या पथदीप पोल
टी.व्ह. केबल, नेटवकर् �ोव्हाइ, ऑ�प्टकल फायबर केबल टाकणेस भाडे तत्वावर दर ठरवून  परवानग
देणे बाबत EOI मागिवणेत येत आहे . उपरोक्त दर िकमान तीन वष�चे कालावधी करीता ठरिवणे बंधनकारक
आहेत. मंजूर दारात दरवष� १०% वाढ होईल. उपरोक्त केबल पथदीप पोलव�न टाकतांना �ती पोल �ती िदन �ती
केबल किरता या�माणे भाडे आकारणी करणेत येईल. नािशक मनपाचे मालकीचे साधारणत: ९०,००० (नव्वद हजा)
पोल आहेत. केबल पथदीप पोलव�न टाकतांना �ोव्हाइडरने खालील नमूद अट-शत� ची पूतर्ता करणे आवश्य
आहे १) �ोव्हाईडरला नािशक मनपा क्षे�ातील एका वेळी  िकम९०,००० (नव्वद हजा) पोल भाडेतत्वावर घेऊन त्याच
एक�ीत भाडे अदा करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये वेगवेगळ्या संख्येने पोल देता येणार न.
२)एका पोलव�न एक �ोव्हाईडरला एक पेक्षा अिधक �ोव्हाईडरच्या केबल  टाकावायाच्या झाल्यास �त्य
करीता EOI �ारे िन�श्चत झालेल्या सव�त कमाल दाराच्या �ोव्हाईडरने नािशक मनपाचे पूवर् परवानगी घेऊन
खिजन्यात अदा करणे बंधनकारक आह .
३)ज्या �ोव्हाईडरचे दर सव�त जास्त असतील त्यांचे दर पुढील कायर्वाहीसाठी िवचारात घेणेत .
४)मनपाच्या पथदीप पोलव�न केबल

ओढण्यापूव� सदरचा पोल सु�स्थतीत आहे िंकवा , सदर पोल ओढणेत

येणा-या वायसर्चा भार उचलू शकतो िक नाह; याची खा�ी क�नच वायर ओढणे आवश्यक आह. तसेच सदर
केबल मुळे कोणतेही अपघात होऊन जीिवत अथवा िव� हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंिधत �ोव्हाईडर
राहील.
५)वेळोवेळी आमलात येणाऱ्या सवर् �कारचे . शासनाचे शुल्/कर अदा करणेची जबाबदारी संबंिधत मक्तेदाराची
राहील.
६) �ोव्हाईडरने सदर पोलचा वापर फक्त केबल टाकणे किरताच करा.
७)परवानगी न घेतलेल्या केबल पोल व�न काढणे ची जबाबदारी संबंिधत �ोव्हाईडरची राह.
८)टाकलेल्या केबल मुळे पोलचे सौंदयर् जाणार नाही याची काळजी संबंिधत मक्तेदाराने घ.
९)मंजूर झालेले दर �थम वष�करीता असतील व मंजूर झालेले दारात �त्येक वष�किरता १०% वाढीने भाडे भरावे
लागेल.
१०)िकमान ३ मिहन्यांचे भाडे इतकी रक्कम करारनामा करतेवेळेस डीपॉिझट म्हणून भरावी ला.
११)सदर कामाकिरता र.�.५०,०००/- (र.�.प�ास हजार फक्) िनिवदा बयाना रक्कम( EMD) “Commissioner
NMC Nashik” �ा नावाने नॅशनलाईज्/शे�ुल्ड बँकचे िडमांड �ाफ्ट स्व�पात झेरोक्स EOI सोबत जोडू न
मूळ �त EOI उघडते वेळी सादर करणे आवश्यक आह.
१२)सदर EOI कोणतेही कारण न देता र� करणेचे अिधकार मा. आयुक्त स. यांचे आहेत.
सबब सोबत जोडलेल्या नमुन्यामध्ये दर भ�न बंद पािकटात. १३ / ०९ /२०१९ ते १९ / ०९ /२०१९, १७.००
वाजे पावेतो कायर्कारी अिभयंता(िव�ुत), िव�ुत िवभाग, राजीव गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक येथे जमा
करावीत. सदर EOI नािशक मनपा चे www.nmc.gov.in �ा साईट वर िवनामुल्य बघावयास िमळे.
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नािशक महानगरपािलका, नािशक
िव�ुत िवभाग
नािशक मनपाचे पथदीप पोलव�न टी.व्ह. केबल , नेटवकर् �ोव्हाइ, ऑ�प्टकल फायबर केबल
टाकणेस भाडे तत्वावर दर मागिवणेसाठी EOI काढणेत येत आहे. �ोव्हाइडर ने खालील नमूद  तक्त्य
दर भरावेत.
अ.�.

१.

�ोव्हाइडर ने
भरावयाचा दर र.�.
(GST सह)

तपशील

नािशक मनपाचे पथदीप पोलव�न
टी.व्ह. केबल, नेटवकर् �ोव्हाइ,
ऑ�प्टकल फायबर केबल
टाकणेस भाडे तत्वावर दर ठरवणे
बाबत.

�ती पोल �ती िदन
�ती केबल दर र.�.

सोबत जोडलेल्याEOI मधील अटी-शत� मान्य आहे.
�ोव्हाइडरची  सही व िशक्क
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