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राष्ट्रीयसुगीपश्चाततंत्रज्ञािसंस्था (रा.सु.प.तं.सं.)
निनिदासूचिा२०21-22

दुरध्वनी क्रम ांक:-02114-223980/81

रा.सु.प.तुं.सुंकजरता सन 2021-22 या एका वर्ष कालावधीसाठी आवश्यतेनस
ु ार भाडयाने वाहन
पुरजवणे कजरता जनजवदा पध्दतीने मा. सुंचालक,रा.सु.प.तुं.सुं याुंच्या वतीनेतत्सम कामाचा अनुभव असलेल्या
ठे केदाराुंकडू न दर करार करण्याकजरता जदनाुंक 26/08/2021 ते जदनाुंक 09/09/2021 या कालावधीमध्ये
जनजवदा पध्दतीने जनजवदा मागजवण्यात येत आहे त.
सदरील कामाची अुंदाजजत ककमत रुपये 5,00,000/- (पाच लाख रूपये फक्त) इतकी आहे .कोऱ्या
जनजवदा जदनाुंक 9/9/2021 रोजी साुंय.5.00 वाजेपयषत उपलब्ध असतील. वरील कामाुंची जनजवदा सूचना
www.nipht.orgया सुंकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . सदर जनजवदा भरण्याची अुंजतम तारीख 09/09/2021
रोजी साुंय.5.00 वाजेपयषत आहे .
जनजवदा
फॉमष
स्स्वकृ तीची
कायषवाही
वरील
कालावधीत
रा.सु.प.तुं.सुंस्था,तळे गावदाभाडे येथेकरण्यातयेईलयाची सवष जनजवदाधारकाुंनी नोंद घ्यावी. जनजवदा बाबत
काही शुंका असल्यास वरील दुरध्वनी क्रमाुंकावर सुंपकष साधावा.
इतरअटीवशतीजनजवदानमुन्यामध्येपहावयासजमळतील.सदरकामाुंचीएकअथवासवषजनजवदाकोणतेही
कारणनदे तारद्दकरण्याचे अजधकारसक्षमअजधकारीयाुंनीराखुनठे वलेलेआहे त.

संचालक,

रा.सु.प.तं.सं

नननवद सूचन
वाहनर्व्यवस्था-२०21-२०22

अुंदाजेउलाढालरक्कम

रूपये5.00 लाख(एकवर्ष,)

सुरक्षाठे व

रुपये 25,000/-

जनजवदा फॉमषची उपलब्धी

जद.26/08/2021 ते जद.09/09/2021

जनजवदा फॉमष स्स्वकृ तीची अुंजतम
तारीख,वेळ

जठकाण

जदनाुंक 09/09/2021साुंय.5.00 वा.

रा.सु.प.तुं.सुंस्था,तळे गावदाभाडे ,पुणे

राष्ट्रीय सुगी पश्चात तुंत्रज्ञान सुंस्था(रा.सु.प.तुं.सुं.)
01
रा.सु.प.तुं.सुंस्थेमध्ये2021 ते 2022 या कालावधीकजरता दर कराराने वाहन र्व्यवस्था पुरवण्या
कजरता जनजवदा पध्दतीने मा.सुंचालक,रा.सु.प.तुं.सुंस्था याुंच्या वतीने तत्सम कामाचा अनुभव असलेल्या
ठे केदाराुंकडू न जनजवदा मागवण्यात येत आहे .
02
राष्ट्रीयसुगीपश्चाततुंत्रज्ञानसुंस्थाही शेतकरी, जवद्याथी, व महाराष्ट्र शासनाच्यावेगवेगळ्या जवभागाचे
अजधकारी व कमषचारी याुंना प्रजशक्षण दे णारी भारतातील एक अग्रगण्य स्वायत्त सुंस्था आहे .
03. रा.सु.प.तुं.सुंस्थेमध्ये वेगवेगळया प्रकारचे प्रजशक्षण कायषक्रम आयोजजत केले जातात. सदर प्रजशक्षण
कायषक्रमामध्ये क्षेत्र भेटी, अभ्यास सहली ही आयोजजत केल्या जातात. येथे येणारे प्रजशक्षणाथी साठी
वेळोवेळी सुसज्ज व सुस्स्थतीत असलेल्या वाहनाुंची आवश्यकता भासते, तसेच कायालयीन
कामकाजासाठी दे खील वाहनाुंची आवश्यकता लागते
04. सेलेजरअे /स्स्वफ्ट जडझायर /इनोर्व्हा /ईजरटीका इ. या गाडयाुंचे साधे आजण एसी,तसेच बसचे (2X2) 17
आसनी, 20आसनी,32 आसनी,36आसनीव 40आसनी,49आसनीएसी व साधे वाहनाुंचे दरपत्रक
सोबतच्या जवहीत नमूना मध्ये भरावेत.

निनिदाबाबतच्या अटी ि शती खालील प्रमाणे
01. जनजवदा दोन जलफाफे पध्दतीने सादर करणे आवश्यक आहे .
02. जवहीत वेळेत प्राप्त जनजवदा उपस्स्थत जनजवदाधारकाुंसमोर तसेच रा.सु.प.तुं.सुंस्थेमधील प्राजधकृ त
अजधकारी याुंचे समोर उघडण्यात येतील.
03.सवष प्रथम जलफाफा क्र.1 उघडण्यात येईल व जनजवदे त नमूद केल्यानुसार आवश्यक ती
कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे सादर केले आहे त याबाबत खात्री करून घे तल्यानुंतरच जनजवदा दराबाबतचा जलफाफा
क्र.2 उघडण्यात येईल.
04. आवश्यक कागदपत्रे/ प्रमाणपत्रे व जनजवदा दर सादर केल्याचे आढळू न न आल्यास अशी जनजवदा अपात्र
ठरजवण्यात येईल.
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नलफाफा क्रमांक 1
1. जकमान दे ान वर्ाचे अनुभवप्रमाणपत्र-सन 2015पुढील दे ान वर्ाचा (आिश्यक अट)
2 एजन्सी /कुंपनीची माजहती (आिश्यकअट)
मालकाचे नाुंव
कायालयाचा सुंपण
ू ष पत्ता, दूरध्वनी क्रमाुंक, मोबाईल क्रमाक, फॅ क्स नुंबर, ई-मेल पत्ता.
3 जी.एस.टी .प्रमाणपत्राची छायाुंजकत प्रत. (आिश्यक अट)
4. पनॅ काडष नुं बर वप्रमाणपत्राची छायाुंजकत प्रत. (आिश्यक अट)
5. मागीलआर्थथकिर्षाचेआयकरनििरण पत्र सादरकरािे (आिश्यक अट)
6. स्वत:च्या मालकीच्या जकमान वेगवेगळया प्रकारच्या 02कार व 01 बस असल्या
पाजहजेत. वाहननोंदणी प्रमाणपत्राुंच्या प्रती जोडार्व्यात.(टॅक्स पाितीसह) 01 बस
स्वत:ची नसल्यास इतर सुंस्थेकडू न बस पुरजवण्याबाबतचे हमी पत्र (आिश्यक अट)
7. आपण सेवा पुरवठा करत असलेल्या ग्राहकाुंची यादी व त्या कायालयाचे पत्ते , व
दूरध्वनी क्रमाुंक.(आिश्यक अट)
8. वर अ. क्र. 05 येथे नमूद केलेल्या स्वत:च्या मालकीच्या वाहनाुंखेरीज दुस-या सुंस्थेची
वाहने पुरजवणार असाल तर सुंबुंजधत सुंस्थेचे सुंमतीपत्र असले पाजहजे .(आिश्यक अट)
िरील अ. क्र. 01 ते 08 ये थील सिव कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे आिश्यक असूि तयांची पूतवता ि
झाल्यास नलफाफा क्र. 2 उघडला जाणार िाही.
नलफाफा क्रमांक 2
यामध्ये फक्त पजरजशष्ट्ट - 'अ' जवहीत नमुन्यामध्ये जनजवदे च्या दराबाबत माजहती सादर करावी. (निनिदे च्या
पनरनशष्ट्ट अ मधील सिव िाहिांच्या दराचे सिव रकािे भरणे अनििायव आहे )
अ)जलफाफा क्र.1 उघडल्यानुंतर आवश्यक दस्तऐवजाुंची पूतषता केली असल्याची खात्री केल्यानुंतरच
जलफाफा क्र. 2 उघडण्यात येईल.
ब)जलफाफा क्र. 2 उघडण्याच्या तारखेपासून जनजवदा स्स्वकृ त करण्याचा कालावधी सहा मजहने राहील.

अटी ि शती
1. सोबत जोडण्यात आलेले वाहनाुंचे दरपत्रक रा.सु.प.तुं.सुंस्थेमधील सवष जवभागाुंसाठी व
कायालयाुंसाठी लागू राहील.
2. मान्य झालेल्या दरानुसार व सुंस्थेतील मागणीनुसार वाहनाुंचा पुरवठा वर्षभर करणे आपणावर
बुंधनकारक असेल. कराराचा कालावधी एक वर्ाचा राहील.
3. सदर कामाचा ठे का मुंजरू झाल्यास त्याबाबतच्या कराराचा मसुदा रा.सु.प.तुं.सुंस्थेकडु न घे ऊन तो
शासन जनयमानुसार आवश्यक रुपये 500/-रकमेच्या शासकीय मुद्ाुंक पेपरवर तयार करून द्यावा
लागेल. मुद्ाुंक पेपरचा खचष ठे केदारास करावा लागेल.
4. अुंदाजजत उलाढालीच्या 5% म्हणजे रुपये 25,000/- एवढी रक्कम सुरक्षा ठे व म्हणून (जबनर्व्याजी)
ठे केदाराने रा.सु.प.तुं.सुंस्थेकडे भरणा करणे आवश्यक आहे .
5. आपणास कायालयाकडू न वाहनाची वदी (बसेस साठी जकमान 01 जदवस आधी व इतर वाहनाुंसाठी
जकमान 02 तास अगोदर ) दे ण्यात येईल.
6. वाहनासाठी वदी जमळाल्यानुंतर वाहन जवहीत वेळेत जवहीत पत्त्यावर पोहोचणे आवश्यक आहे .
7. आपणाकडू न पुरजवण्यात येणारे वाहन मागणी केलेल्या प्रकाराचे व सुस्स्थतीत असणे आवश्यक
आहे . तसेच त्याची दे खभाल योग्य प्रकारे केलेली असावी. पुरजवलेले वाहन एक लाख जक मी पेक्षा
कमी धाव झाले ले असले पाजहजे.
8. आपणाकडू न पुरजवण्यात आलेल्या वाहनात दोर् आढळू न आल्यास ककवा वाहन जवहीत
कालावधीत उपलब्ध न झाल्यास, वाहन चालकाचे गैरवतषन आढळू न आल्यास त्या वदीच्या
दे यकातून 30% रक्कम दुं ड म्हणून कपात करण्यात येईल. याबाबत रा.सु.प.तुं.सुंस्थे कडु न
कोणताही पत्रर्व्यवहार केला जाणार नाही याची कृ पया नोंद घ्यावी.
9. प्रवास करते वेळी लागणाऱ्या वाहनाुंच्या व चालकाुंच्या सवष कायदे शीर कागदपत्राुंची पूतषता केलेली
असावी. प्रवासादरम्यान काही कायदे शीर प्रश्न जनमाण झाल्यास ठे केदार त्यास पूणषपणे जबाबदार
राहील.
10. प्रवासादरम्यान अपघात झाल्यास त्याची सुंपण
ू ष जबाबदारी ठे केदाराची राहील.

11. वाहनावर पाठजवण्यात आलेला वाहनचालक आज्ञाधारक व चाुंगल्या वतषणक
ु ीचा, प्रामाजणक व
स्वच्छ गणवेशात असावा.
12. शासनजनणषयाप्रमाणे जवहीत दरानुसार जी.एस.टी. मुंजरू करण्यात येईल.
13. ठे केदाराने टोल, पार्ककग व इतर राज्याुंचे कर याुंची प्रजतपूती प्रत्यक्षात आकारल्यानुसार
दे यकार्व्दारे रा.सु.प.तुं.सुंस्थे स सादर करावी. तीरा.सु.प.तुं.सुंस्थे कडु न अदा करण्यात येईल. वाहन
पुरजवताना आवश्यक तेवढे इुंधन / टोल / पार्ककग यासाठी लागणारी रक्कम सुंबुंजधत वाहन
चालकाकडे असल्याची खात्री करुनच वाहन पुरजवण्यात यावे.
14. वाहनाची वेळ व जकलोमीटर याची गणना रा.सु.प.तुं.सुंस्थे कडु न सुंस्थेच्या कायालयापासून परत
रा.सु.प.तुं.सुंस्थे च्या

कायालयापयंत

येईल.तसेचवाहनाचीनेाुंदसुंस्थेच्यागेटवरकरणेबुंधनकारकराहील

करण्यात
(वाहनाचाप्रकार,

वेळ,तारीख,प्रवाशाुंचीसुंख्या,ई.)
15. वाहन रा.सु.प.तुं.सुंस्थे मध्ये येण्यापुवी वाहन तयारीसाठी कोणताही जादा कालावधी (1/2 तास,1
तास ) अनुज्ञेय असणार नाही. प्रत्यक्षात वाहन रा.सु.प.तुं.सुंस्थे मध्ये आल्याची वेळ व प्रवासानुंतर
वाहन परत रा.सु.प.तुं.सुंस्थे मध्ये आल्याची वेळच पजरगणनेसाठी ग्राहय धरण्यात येईल.
16. वाहनाचा एक पूणष जदवस रात्री 12.00 वाजता सुंपेल, परुं तू रात्री 12.00 ते पहाटे 3.00 या वेळेत
वाहनाचा प्रवास सुंपल्यास त्यास दुसरा जदवस लागू होणार नाही.

रात्री 12.00 ते 3.00 या

कालावधीच्या प्रवासाचे भाडे पजरकशष्ट्ट अ मधील नमूद केल्याप्रामणे प्रजततासाने अदा करण्यात
येईल. पहाटे 3.00 नुंतर दुसरा जदवस सूरु होईल. हीच पध्दत पुढील प्रत्येक जदवसासाठी असेल.
वाहनात काही ताुंजत्रक दोर् जनमाण झाल्यास तेवढा कालावधी एकूण कालावधीतून वजा केला
जाईल.
17. जनजवदे सोबत जोडलेल्या पनरनशष्ट्ट 'अ' मध्ये नमूद केलेली वाहने उपलब्ध करुन दे ण्याबाबतचा
तपशीलदे ण्यातआले लाआहे .
18. वाहन पुरवठादाराच्या सेवेत र्व्यत्यय आल्यास रा.सु.प.तुं.सुंस्थे माफषत इतर वाहन पुरवठादाराुंकडू न
जमळे ल त्या दराने तत्सम सेवा उपलब्ध करुन घे ण्यात येईल व त्यापोटी होणा-या अजतजरक्त खचाच्या
वसुलीस वाहनपुरवठादार पात्र राहील.

19. वाहनाुंची दे यके ठे केदाराने साठवून एकाच वेळी दे ण्यापेक्षा वेळोवेळी सादर करावीत, डयूटी
स्लीप/दे यके अधषवट ककवा खाडाखोड असणे त्याच बरोबर डयुटी स्लीपवर वाहन वापरणा-या
अजधका-याची स्वाक्षरी, नाव व अचूक जक. मी. नमूद नसलेल्या दे यकाुंची रक्कम अदा करण्यात
येणार नाही. तसेच डयुटी स्लीपवर वाहन वापरणाऱ्या अजधकाऱ्याचे नाव, पदनामासह तसेच
रा.सु.प.तुं.सुंस्थे मध्ये वाहन दाखल झाल्याची जदनाुंकासह वेळ व सुरूवातीचे जक.मी. तसेच
प्रवासाहू न वाहन परतल्यानुंतर रा.सु.प.तुं.सुंस्थे मध्ये दाखल झाल्याची जदनाुंकासह वेळ व शेवटचे
जक.मी. व इतर नोंदी घे ऊन सुंबुंजधत वाहन वापरणाऱ्या अजधकाऱ्याची डयुटी स्लीपवर नावासह
स्वाक्षरी घे ण्याची जबाबदारी ठे केदाराची असेल.
20. वाहनाची वदी जदल्यानुंतर वदीच्या वेळेपव
ू ी दोन तास अगोदर वदी रद्द करण्याची सूचना केल्यानुंतर
सदर वाहनाची वदी रद्द समजण्यात यावी आजण ज्या प्रकारच्या वाहनाची मागणी केली आहे त्याच
प्रकारचे वाहन पुरजवणे बुंधनकारक राहील.
21. ठे केदारानेवाहनाचे देयकेसादरकेल्यानुंतर 15 जदवसाुंनीअदाकरण्यातयेईल.
22. या र्व्यजतजरक्त ठे केदाराुंच्या कोणत्याही अटी व शती मुंजरू करण्यात येणार नाहीत.
वरील सवष अटी व शती मला मान्य आहे त.

प्राजधकृ त र्व्यक्तीची सही,कुंपनीचा / सुंस्थेचा जशक्का

संचालक
राष्ट्रीय
सुगी
पश्चात

तुंत्ज्ञान

सुंस्था

पनरनशष्ट्ट अ
Rate For Vehicle Services

Sr No.

1

2

3
4

5

6

Name of Travel Agency

Type of Vehicle

Rate For
Local use
upto 40 Km
(4.5 Hrs) In
Rupees INR

Rate For
Local use
upto 80
Km(09Hrs) In
Rupees INR

Celario / i-10 /
AC
Celario / i-10 /
NON- AC
Swift Desire/
i-20 AC
Swift Desire/
i-20 Non AC
Innova AC
Innova Non AC
Ertica- AC
Ertica- Non AC
17 Seater AC
17 Seater
Non AC
20 Seater AC
20 Seater Non
AC

9

Rate For
Local use
More than
80
Km(09Hrs)
In Rupees
INR

Rate For
Outstation
use upto 300
Km (upto
00.00 Hrs At
Midnight) In
Rupees INR

Rate For
Outstation
use after
00.00 Hrs for
next 3 Hours
) In Rupees
INR

Rate For
Outstation Use
more than
300Kms In
Rupees INR

Rate For Vehicle Services

Sr No.

Name of Travel Agency

Type of Vehicle

32 Seater AC
7

32 Seater non
AC
36-Seater AC

8

9

10
11

36- Seater
non AC
40- Seater AC
40- Seater NON
AC
46- Seater AC
46- Seater NON
AC
Volovo Bus AC

Rate For
Local use
upto 40
Km(04 Hrs)
In Rupees
INR

Rate For
Local use
upto 80
Km(08 Hrs)
In Rupees
INR

Rate For
Local use
More than
80 Km(08
Hrs) In
Rupees INR

Rate For
Outstation
use upto 300
Km (upto
00.00 Hrs At
Midnight) In
Rupees INR

Rate For
Outstation
use after
00.00 Hrs for
next 3 Hours
) In Rupees
INR

Rate For
Outstation Use
more than
300Kms In
Rupees INR
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