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SS..  EE..  RRaaiillwwaayy  

      

NNoo..  CCoommmmll..77//CCaattgg..//MMFFCC//BBSSPPXX//1166  DDaattee::  1166..1122..22001166  

  ""NNOOTTIICCEE  FFOORR  CCAALLLLIINNGG  OOFF  EEXXPPRREESSSSIIOONN  OOFF  IINNTTEERREESSTT  FFOORR    

MMUULLTTII--FFUUNNCCTTIIOONNAALL  CCOOMMPPLLEEXX  AATT  BBAANNSSPPAANNII""  

  IInntteerreesstteedd  ppaarrttiieess  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ssuubbmmiitt  EExxpprreessssiioonn  ooff  IInntteerreesstt  aalloonngg  wwiitthh  aa  

ddeettaaiilleedd  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ffaacciilliittiieess  tthheeyy  ppllaann  ttoo  pprroovviiddee  aanndd  eexxppeecctteedd  vvoolluummee  ooff  

bbuussiinneessss//ttuurrnnoovveerr  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  rreevveennuuee  sshhaarriinngg  ssyysstteemm  oorr  aannyy  ootthheerr  ssuuggggeessttiioonn..    

  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  aa  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  wwiitthh  tthhee  aaggeenncciieess  sseelleecctteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  mmiinniimmuumm  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  ssttiippuullaatteedd  iinn  EEOOII  ((aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..sseerr..iinnddiiaannrraaiillwwaayy..ggoovv..iinn  

aanndd  wwwwww..tteennddeerrss..ggoovv..  iinn))  ffoorr  ffuurrtthheerr  aaccttiioonn..    

  PPaarrttiicciippaattiioonn  ooff  EEOOII  ddooeess  nnoott  ccoonnffeerr  aannyy  rriigghhtt  ttoo  tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  

ssuubbsseeqquueenntt  tteennddeerr  aass  aanndd  wwhheenn  ccaalllleedd  ffoorr..  

  IInntteerreesstteedd  ffiirrmmss//IInnddiivviidduuaallss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  EEOOII  iinn  aa  sseeaalleedd  ccoovveerr  

ssuuppeerr  ssccrriibbeedd  ""EExxpprreessssiioonn  ooff  IInntteerreesstt""  ffoorr  MMuullttiiffuunnccttiioonnaall  CCoommpplleexx  aatt  BBaannssppaannii  RRaaiillwwaayy  

SSttaattiioonn  oonn  oorr  bbeeffoorree  ddtt::  2233..0011..22001177  uupp  ttoo  1155..3300  hhoouurrss  aatt  tthhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  SSrr..  DDiivviissiioonnaall  

CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr,,  SSoouutthh  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy  CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  oorr  SSttaattiioonn  

MMaannaaggeerr//TTaattaannaaggaarr  oorr  SSttaattiioonn  MMaannaaggeerr//RRoouurrkkeellaa  oorr  SSttaattiioonn  MMaannaaggeerr//JJhhaarrssuugguuddaa..  

  

  

  

  SSrr..  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr    

  SSoouutthh  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy

  CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  
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SSoouutthh  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy  

CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  DDiivviissiioonn  

AApppplliiccaattiioonn  iinnvviittiinngg  EExxpprreessssiioonn  ooff  IInntteerreesstt  ((EEOOII))  ffoorr  MMuullttiiffuunnccttiioonnaall  CCoommpplleexx    

aatt  BBaannssppaannii  ((BBSSPPXX))  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  ooff  CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  DDiivviissiioonn  

  

11..  NNaammee  ooff  tthhee  FFiirrmm  ::    

22..  
LLooccaall  BBrraanncchh  OOffffiiccee  

((WWiitthh  FFuullll  AAddddrreessss  aanndd  

PPhhoonnee  NNuummbbeerr))  
::    

33..  
RReeggiioonnaall  OOffffiiccee((WWiitthh  

FFuullll  AAddddrreessss  aanndd  

PPhhoonnee  NNuummbbeerr))  
::    

44..  
WWhheetthheerr  rreeggiisstteerreedd  bbyy  

GGoovvtt..  ((IIff  yyeess,,  ffuurrnniisshh  

RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr))  
::    

55..  
NNeett  wwoorrtthh  ooff  tthhee  ffiirrmm  

((NNeecceessssaarryy  ddooccuummeennttss  

ttoo  bbee  aattttaacchheedd  iinn  pprrooooff))  
::    

66..  PPAANN  ooff  tthhee  FFiirrmm  ::    

77..  TTIINN  ooff  tthhee  FFiirrmm..  ::    

88..  

EExxppeerriieennccee  ooff  tthhee  ffiirrmm  

((IInn  ooppeerraattiioonn  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssiimmiillaarr  

ffaacciilliittiieess))  ((nneecceessssaarryy  

ddooccuummeennttss  ttoo  bbee  

aattttaacchheedd  iinn  pprrooooff))  

::    

99..  
AAnnyy  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  

((BBiiddddeerrss  mmaayy  aattttaacchh  iinn  

eexxttrraa  sshheeeettss  iiff  rreeqquuiirreedd))  
    

  

  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  BBiiddddeerr      SSrr..  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr  

AAddddrreessss    SSoouutthh  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy,,  CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  

  FFoorr  &&  oonn  BBeehhaallff  ooff  PPrreessiiddeenntt  ooff  IInnddiiaa  

  

DDaattee::  
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TTEERRMMSS  AANNDD  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  EEXXPPRREESSSSIIOONN  OOFF  IINNTTEERRSSTT  ((EEOOII))  FFOORR  

CCOOMMMMEERRCCIIAALL  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  OOFF  AAVVAAIILLAABBLLEE  SSPPAACCEE  IINN  MMUULLTTII--FFUUNNCCTTIIOONNAALL  

CCOOMMPPLLEEXX  ((MMFFCC))  AATT  BBAANNSSPPAANNII  RRAAIILLWWAAYY  SSTTAATTIIOONN  

11..  GGeenneerraall  CCoonnddiittiioonnss::    

11..11  TThhee  FFiirrmmss//IInnddiivviidduuaallss  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss  aass  ppeerr  tthhee  EEOOII  

NNoottiiccee..  EElliiggiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ffiirrmm  iiss  ttoo  bbee  aattttaacchheedd  wwiitthh  tthhee  EEOOII  DDooccuummeennttss..  IIff  tthhee  

FFiirrmmss//IInnddiivviidduuaallss  ddoo  nnoott  ffuullffiillll  aannyy  ooff  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  ooffffeerr  wwiillll  bbee  

ssuummmmaarriillyy  rreejjeecctteedd..    

11..22  TThhee  llaawwss  ooff  IInnddiiaa  sshhaallll  ggoovveerrnn  tthhee  ccoonnttrraacctt  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee  iinncclluuddiinngg  LLaabboouurr  

LLaawwss..  

11..33  TThhee  FFiirrmmss//IInnddiivviidduuaallss  qquuaalliiffyyiinngg  iinn  EEOOII  eelliiggiibbiilliittyy  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  

iinn  TTeennddeerr..  

11..44  OOffffeerrss  rreecceeiivveedd//ddeeppoossiitteedd  aafftteerr  tthhee  ssttiippuullaatteedd  ttiimmee  aanndd  ddaattee  aanndd  aass  iinn  iinnddiiccaatteedd  iinn  

tthhee  EEOOII  nnoottiiccee  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThhee  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  FFiirrmmss//  

IInnddiivviidduuaallss  sshhoouulldd  bbee  cclleeaarrllyy  wwrriitttteenn  oonn  tthhee  eennvveellooppee  iinn  sseeaalleedd  ccoovveerr  aanndd  sshhoouulldd  

bbee  ddrrooppppeedd  aatt  tthhee  ooffffiiccee  ooff    SSrr..  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr//  SSoouutthh  EEaasstteerrnn  

RRaaiillwwaayy  CChhaakkrraaddhhaarrppuurr  oorr  SSttaattiioonn  MMaannaaggeerr//TTaattaannaaggaarr  oorr  SSttaattiioonn  

MMaannaaggeerr//RRoouurrkkeellaa  oorr  SSttaattiioonn  MMaannaaggeerr//  JJhhaarrssuugguuddaa..  

22..  SSccooppee  ooff  CCoonnttrraacctt::    

  SSoouutthh  EEaasstteerrnn  RRaaiillwwaayy  hhaass  ccoonnssttrruucctteedd  tthhee  bbaassiicc  ssttrruuccttuurree  ffoorr  tthhee  MMFFCC  aanndd  tthhee  

iinntteerriioorr  ddeessiiggnn  aanndd  ootthheerr  ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss,,  wwiitthhiinn  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  wwiillll  bbee  

ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  pprriivvaattee  aaggeennccyy,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  lliicceennsseedd  ttoo  ccoommmmeerrcciiaallllyy  eexxppllooiitt  

tthhee  pprreemmiisseess  dduurriinngg  tthhee  ccoonnttrraacctt  ppeerriioodd..  RRaaiillwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ssuuppppllyy  

nneecceessssaarryy  ppllaannss  ffoorr  oouutteerr  ssttrruuccttuurree  ooff  tthhee  MMFFCC  ttoo  tthhee  lliicceennsseeee  ffoorr  gguuiiddaannccee..    

  TThhee  LLiicceennsseeee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  aallll  iinntteerrnnaall  aarrrraannggeemmeennttss  iinncclluuddiinngg  iinntteerriioorr  

ddeessiiggnn,,  pprroovviiddiinngg  ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss,,  eettcc..    

  TThhee  LLiicceennsseeee  iitt  ttoo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  ccoommmmeerrcciiaall  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  tthhee  

eennttiirree  pprreemmiisseess  ffoorr  ggeenneerraattiinngg  rreevveennuuee..    

  AAss  pprroonnoouunncceedd  bbyy  tthhee  HHoonn''bbllee  MMiinniisstteerr  iinn  tthhee  bbuuddggeett  ssppeeeecchh,,  tthhee  MMFFCC  sshhoouulldd  

hhaavvee  PPaasssseennggeerr//PPuubblliicc  AAmmeenniittiieess  lliikkee  SShhooppppiinngg,,  FFoooodd  SSttaallllss  &&  RReessttaauurraannttss;;  

BBooookk  SSttaallllss  PPCCOO//SSTTDD//IISSDD//FFAAXX  BBooootthhss,,  MMeeddiicciinnee  &&  VVaarriieettyy  SSttoorreess,,  BBuuddggeett  

HHootteellss,,  UUnnddeerrggrroouunndd  PPaarrkkiinngg  eettcc..  

  IItt  iiss  mmaannddaattoorryy  ttoo  hhaavvee  tthheessee  ffaacciilliittiieess..  AAfftteerr  pprroovviiddiinngg  tthheessee  ffaacciilliittiieess,,  tthhee  

lliicceennsseeee  iiss  aatt  lliibbeerrttyy  ttoo  eexxppllooiitt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  bbuuiilldd  uupp  ssppaaccee  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  lliinneess..    

TThhee  lliicceennsseeee  mmaayy  aallssoo  ccoonnssiiddeerr  pprroovviiddiinngg  ppuubblliicc  uuttiilliizzeess  lliikkee  BBaannkk  AATTMMss,,  TToouurriisstt//  

TTrraavveell  OOffffiiccee,,  eettcc..    

  AAppaarrtt  ffrroomm  aammeenniittiieess  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  tthhee  pprreemmiisseess  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  

ppuubblliicc  iinntteerrffaaccee  aaccttiivviittiieess  lliikkee  sshhooppppiinngg,,  BBaannkk,,  HHootteellss,,  eettcc..  IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  uusseedd  

uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess  ffoorr  rreessiiddeennttiiaall  ppuurrppoosseess,,  pprroodduuccttiioonn//iinndduussttrriiaall  aaccttiivviittiieess  

oorr  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittyy,,  wwhhiicchh  ccaannnnoott  bbee  rreecckkoonneedd  aass  ppuubblliicc  iinntteerrffaaccee  aaccttiivviittyy  tthhaatt  iiss  

eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonn  pprreemmiisseess..  
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33..  EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa::    

((aa))  RReeggiisstteerreedd  ffiirrmmss//ccoommppaanniieess  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  ooff  aatt  lleeaasstt  0033  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss  iinn  

ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aatt  lleeaasstt  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

((ii))  HHootteellss..  

((iiii))  OOffffiiccee  CCoommpplleexxeess..  

((iiiiii))  CCaatteerriinngg  EEssttaabblliisshhmmeennttss..  

((iivv))  SSuuppeerrmmaarrkkeett//SShhooppppiinngg  MMaallll..    

((bb))  TThheeyy  sshhoouulldd  hhaavvee  aa  ttuurrnnoovveerr  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  RRss..  5500  LLaakkhhss  ppeerr  aannnnuumm  

dduurriinngg  tthhee  llaasstt  0033  ((TThhrreeee))  yyeeaarrss  ffrroomm  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aannyy  

ooff  tthhee  aabboovvee  bbuussiinneessss..  

((  cc))    TThheeyy  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  ccooppiieess  ooff  aauuddiitteedd//cceerrttiiffiieedd  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  

llaasstt  0033  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss..  

44..  DDuurraattiioonn  ooff  CCoonnttrraacctt::    

((aa))  TThhee  ssuucccceessssffuull  FFiirrmm//IInnddiivviidduuaall  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  aa  mmoobbiilliizzaattiioonn  ppeerriioodd  ooff  mmaaxxiimmuumm  

SSIIXX  mmoonntthhss  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  ccoommpplleexx  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhaannddiinngg  

oovveerr  tthhee  oouutteerr  ssttrruuccttuurree  bbyy  RRaaiillwwaayyss  ttoo  tthhee  lliicceennsseeee..  

((bb))  TThhee  mmoobbiilliizzaattiioonn  ppeerriioodd  ccoommmmeenncceess  ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  ccoommpplleetteedd  oouutteerr  ssttrruuccttuurree  

iiss  hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  ssuucccceessssffuull  FFiirrmmss//IInnddiivviidduuaallss..  TThhee  lliicceennssee  ppeerriioodd  sshhaallll  

hhoowweevveerr  ccoommmmeennccee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iinntteerriioorr  ssttrruuccttuurree  bbyy  tthhee  

lliicceennsseeee  oorr  SSIIXX  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhaannddiinngg  oovveerr  tthhee  oouutteerr  ssttrruuccttuurree  ttoo  tthhee  

lliicceennsseeee,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..    

((cc))  DDuurraattiioonn  ooff  lliicceennssee  ppeerriioodd  iiss  1122  ((TTwweellvvee))  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  

mmoobbiilliizzaattiioonn  ppeerriioodd  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  SSIIXX  mmoonntthhss..    

((dd))  AA  ffuurrtthheerr  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  ffoorr  0033  ((TThhrreeee))  mmoorree  yyeeaarrss,,  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

pprroovviiddeedd  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  lliicceennsseeee  iiss  ssaattiissffaaccttoorryy  iinn  ooppeerraattiinngg  aanndd  

mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  MMFFCC  aanndd  aallssoo  tthhaatt,,  tthheerree  aarree  nnoo  dduueess  ppeennddiinngg..  TThhee  aannnnuuaall  

eessccaallaattiioonn  ccllaauussee  ooff  1100%%  wwiillll,,  hhoowweevveerr,,  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  aapppplliiccaabbllee  dduurriinngg  tthhee  

eexxtteennssiioonn  ppeerriioodd  aallssoo..    IInn  ccaassee  tthhee  eexxtteennssiioonn  iiss  ggrraanntteedd,,  tthhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  ppaayy  

tthhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt  aammoouunntt  ttoo  tthhee  RRaaiillwwaayyss  aass  ppeerr  tthhee  rreevviisseedd  

vvaalluuee  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..    

((ee))  NNiinnee  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  iinniittiiaall  1122  ((TTwweellvvee))  yyeeaarrss  lliicceennssee  ppeerriioodd,,  tthhee  

lliicceennsseeee,,  iiff  ddeessiirreedd  ttoo  sseeeekk  eexxtteennssiioonn,,  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ttoo  tthhiiss  

eeffffeecctt  ttoo  SSrr..  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr,,  wwhhoo  mmaayy  ppeerrmmiitt  eexxtteennssiioonn  ooff  

ccoonnttrraacctt  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  0033  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss..  TThhee  aappppeeaall  iiff  aannyy,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ddeecciissiioonn  ooff  SSrr..  DDiivviissiioonnaall  CCoommmmeerrcciiaall  MMaannaaggeerr  lliieess  wwiitthh  DDiivviissiioonnaall  RRaaiillwwaayy  

MMaannaaggeerr,,  wwhhoossee  ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  

55..  SSppeecciiaall  CCoonnddiittiioonnss::    

((aa))  TThhee  LLiicceennsseeee  hhaass  ttoo  iinnccuurr  eennttiirree  iinniittiiaall  ccoosstt  ooff  mmaakkiinngg  iinntteerriioorr  aarrrraannggeemmeennttss,,  

ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  aallssoo  ffoorr  llooookkiinngg  aafftteerr  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  rruunnnniinngg  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  MMFFCC..    

((bb))  WWhhiillee  RRaaiillwwaayy  pprroovviiddeedd  wwaatteerr  aanndd  ppoowweerr  ccoonnnneeccttiioonn  ttoo  MMFFCC,,  tthhee  eennttiirree  iinntteerriioorr  

aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  eelleeccttrriicc  aanndd  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee,,  ooppeerraatteedd  aanndd  

mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee..  
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((cc))  WWaatteerr  aanndd  EElleeccttrriicciittyy  cchhaarrggeess  sshhaallll  bbee  lleevviieedd  oonn  tthhee  lliicceennsseeee  oonn  ccoommmmeerrcciiaall  rraatteess  

aass  ddeecciiddeedd  bbyy  RRaaiillwwaayyss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

((dd))  TThhee  lliicceennsseeee  iiss  ttoo  mmaakkee  aalltteerrnnaattiivvee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ssuuppppllyy  ooff  wwaatteerr  aanndd  

eelleeccttrriicciittyy  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissrruuppttiioonn  iinn  RRaaiillwwaayy  ssuuppppllyy  oorr  iinnaabbiilliittyy  ooff  RRaaiillwwaayyss  ttoo  

ssuuppppllyy..  NNoo  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  ffoorr  nnoonn--ssuuppppllyy  wwaatteerr//eelleeccttrriicciittyy..  

AAlltteerrnnaattiivvee  aarrrraannggeemmeennttss  ssuucchh  aass  BBaacckkuupp  UUPPSS//HHiigghh  CCaappaacciittyy  GGeenneerraattoorr  sshhaallll  bbee  

aarrrraannggeedd  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee  

((ee))  TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  mmaakkee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ddiissppoossaall  ooff  ddrraaiinnaaggee  wwaatteerr  

aanndd  ggaarrbbaaggee  ggeenneerraatteedd..  RRaaiillwwaayy  ddooeess  nnoott  ttaakkee  aannyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

((ff))  OOnn  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  lliicceennssee  ppeerriioodd  ooff  1122  ((TTwweellvvee))  yyeeaarrss  aanndd  

eexxtteennssiioonn,,  iiff  aannyy  ppeerrmmiitttteedd,,  tthhee  eennttiirree  pprreemmiisseess,,  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ffiixxeedd  ssttrruuccttuurreess  

ppuutt  uupp  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee,,  sshhaallll  rreevveerrtt  ttoo  RRaaiillwwaayyss..  TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  nnoott  hhaavvee  aannyy  

ccllaaiimm  oovveerr  tthhee  pprreemmiisseess  oorr  tthhee  ffiixxeedd  ssttrruuccttuurreess  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..    

((gg))  TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  aarrrraannggee  ttoo  ppaayy  aallll  tthhee  ssttaattuuttoorryy  dduueess  lliikkee,,  ttaaxxeess,,  eettcc..  ttoo  

GGoovveerrnnmmeenntt  bbooddiieess  oorr  llooccaall  aauutthhoorriittiieess  eettcc..  RRaaiillwwaayy  ddooeess  nnoott  ttaakkee  aannyy  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxxeess  aanndd  dduuttiieess  ttoo  

tthhee  llooccaall  bbooddiieess  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee  aanndd  wwhhiicchh  aarree  oovveerrdduuee  mmoorree  tthhaann  0066  ((SSiixx))  

mmoonntthhss,,  RRaaiillwwaayyss  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  rriigghhtt  ttoo  ffoorrffeeiitt  tthhee  SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt  aanndd  rreevvookkee  tthhee  

PPeerrffoorrmmaannccee  GGuuaarraanntteeee  aanndd  tteerrmmiinnaattee  tthhee  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthhee  lliicceennsseeee  aanndd  ppaayy  

tthhee  dduueess  ttoo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt//llooccaall  bbooddiieess  ccoonncceerrnneedd..    

((hh))  TThhee  lliicceennsseeee  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssaaffee  aanndd  pprrooppeerr  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  

pprreemmiisseess..  AAnnyy  ccllaaiimm  ffoorr  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  lloossss//ddaammaaggee  aarriissiinngg  oouutt  ooff  ooppeerraattiinngg  

aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  MMFFCC  sshhaallll  bbee  sseettttlleedd  ffuullll  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee..  RRaaiillwwaayy  ddooeess  

nnoott  aacccceepptt  aannyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  wwhhaattssooeevveerr,,  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..    

((ii))  RRaaiillwwaayy  wwiillll  nnoott  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  aaggeennccyy,,  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  eennggaaggeedd//rreettaaiinneedd  bbyy  

tthhee  lliicceennsseeee,,  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  ooppeerraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  MMFFCC..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  

aannyy  ddiissppuuttee  bbeettwweeeenn  tthhee  lliicceennsseeee  aanndd  aannyy  ootthheerr  aaggeennccyy  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  MMFFCC  

rreessuullttiinngg  iinn  aannyy  lloossss  ttoo  RRaaiillwwaayy,,  tthhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  mmaakkee  ggoooodd  tthhee  ssaammee..  

((jj))  TThhee  lliicceennssee  ffeeee  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  ppaaiidd  iinn  aaddvvaannccee  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eevveerryy  yyeeaarr  

ssttaarrttiinngg  ffrroomm  ddaattee  ooff  aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee..  AA  ppeennaall  cchhaarrggee  ooff  22%%  ppeerr  

mmoonntthh  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  sshhaallll  bbee  lleevviieedd  ffoorr  ddeellaayyeedd  ppaayymmeennttss  ooff  lliicceennssee  ffeeee  bbeeyyoonndd  

1155  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  iitt  bbeeccoommeess  dduuee..  AAnnyy  ddeeffaauulltt  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  lliicceennssee  ffeeee  

wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  ffoorrffeeiittuurree  ooff  SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt,,  eettcc..  aanndd  aallssoo  tthhee  lliicceennsseeee  wwiillll  bbee  

lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  ootthheerr  aaccttiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  RRaaiillwwaayy  ffoorr  rreeccoovveerryy  ooff  uunnppaaiidd  dduueess,,  iiff  

aannyy..    

((kk))    TThhee  mmaannddaattoorryy  ffaacciilliittiieess,,  tthhaatt  aarree  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  MMFFCC,,  sshhoouulldd  bbee  

ooppeerraattiioonnaalliizzeedd  wwiitthhiinn  0066  ((SSiixx))  mmoonntthhss  ooff  iissssuuee  ooff  lleetttteerr  ooff  aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  

lliicceennsseeee..  TThhee  ttaarriiffff  ttoo  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  tthhee  aabboovvee  mmaannddaattoorryy  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  ssaammee  

aass  tthhoossee  cchhaarrggeedd,,  iiff  ssiimmiillaarr  ffaacciilliittiieess  eexxiisstt  aatt  RRaaiillwwaayy  SSttaattiioonnss  oorr  MMRRPP,,  wwhhiicchheevveerr  

iiss  lleessss..  IInn  ccaassee  tthhee  lliicceennsseeee  ddeessiirreess  ttoo  ccoommmmiissssiioonn  aannyy  uuttiilliittyy  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  

nnoo  ttaarriiffff  ffiixxeedd  bbyy  RRaaiillwwaayy  oorr  ssttiippuullaatteedd  MMRRPP,,  tthheenn  tthhee  lliicceennsseeee  iiss  aatt  lliibbeerrttyy  ttoo  ffiixx  

ttaarriiffff  ffoorr  tthhee  ssaammee  aafftteerr  dduuee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppuubblliicc  iinntteerreesstt..  

((ll))    TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  ggiivvee  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhaatt,,  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  MMFFCC  wwiillll  nnoott  bbee  uusseedd  

ffoorr  aannyy  aaccttiivviittyy  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  RRaaiillwwaayyss,,  iinn  

ppaarrttiiccuullaarr,,  aanndd  tthhee  ppuubblliicc,,  iinn  ggeenneerraall..  

((mm))    TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  bbaassiicc  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  iinntteerriioorr  aarrrraannggeemmeennttss  iinncclluuddiinngg  

ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  SSrr..  DDCCMM  wwiitthhiinn  3300  ((TThhiirrttyy))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  lleetttteerr  
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ooff  aacccceeppttaannccee  ((LLOOAA))  ,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinn  ttuurrnn  oobbttaaiinn  aapppprroovvaall  ooff  DDRRMM  aanndd  ccoonnvveeyy  ttoo  

tthhee  lliicceennsseeee  wwiitthhiinn  2211  ((TTwweennttyy  OOnnee))  ddaayyss  ooff  rreecceeiipptt..    

((nn))  SSiinnccee  MMFFCC  iiss  eesssseennttiiaallllyy  mmeeaanntt  ffoorr  ppaasssseennggeerr//ppuubblliicc  ppuurrppoosseess,,  iitt  iiss  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  lliicceennsseeee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  iitt  ttoo  pprrooppeerr  ssttaannddaarrddss  iinn  tteerrmmss  ooff  ssaaffeettyy  

iinncclluuddiinngg  ffiirree  pprreevveennttiioonn  mmeeaassuurreess,,  oorrddeerrlliinneessss  aanndd  cclleeaannlliinneessss..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  

aannyy  ddeeffiicciieennccyy//iirrrreegguullaarriittyy  nnoottiicceedd  bbyy  tthhee  RRaaiillwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  SSrr..  DDCCMM  iiss  

eemmppoowweerreedd  ttoo  iimmppoossee  ppeennaallttiieess  oonn  tthhee  lliicceennsseeee..  TThhee  ttoottaall  ppeennaallttyy  aammoouunntt  sshhoouulldd  

nnoott  eexxcceeeedd  ttoo  1100%%  ooff  tthhee  aannnnuuaall  lliicceennssee  ffeeee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr..  AAnnyy  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  tthhee  

ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  bbyy  SSrr..  DDCCMM  rreesstt  wwiitthh  DDRRMM,,  wwhhoossee  ddeecciissiioonn  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd  iiff  ffiinnaall..    

((oo))  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  lliicceennsseeee  bbeeiinngg  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  sseelllliinngg  oonnee  oorr  mmoorree  aarrttiicclleess  iinn  

tthhee  pprreemmiisseess  bbeeccaauussee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  llaawwss//rruulleess//rreegguullaattiioonnss//oorrddeerrss,,  RRaaiillwwaayy  

sshhaallll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  lloossss  ssuuffffeerreedd  bbyy  tthhee  lliicceennsseeee  aanndd  tthhaatt  iinn  ssuucchh  aann  eevveenntt,,  

tthhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  ffeeeess  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  

aauutthhoorriittyy  oorr  ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  ssaallee  ooff  aaddddiittiioonnaall  iitteemmss..    

((pp))  PPeerrffoorrmmaannccee  GGuuaarraanntteeee  sshhaallll  bbee  55%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccoonnttrraacctt  vvaalluuee..  SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt  

sshhaallll  aallssoo  bbee  55%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccoonnttrraacctt  vvaalluuee..  

66..  AApppprraaiissaall  ooff  tthhee  TTeennddeerr::    

((aa))  TThhee  FFiirrmm//IInnddiivviidduuaall  sshhaallll  iinnddiiccaattee  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  aanndd  

iinntteerriioorrss  iinn  hhiiss  ooffffeerr..  

((bb))  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreesseerrvveess  iittss  rriigghhtt  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  ooff  tthhee  ooffffeerrss  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  

aannyy  rreeaassoonnss,,  iiff  nnoott  ffoouunndd  ssuuiittaabbllee  bbyy  tthhee  EEOOII  eevvaalluuaattiioonn  ccoommmmiitttteeee  oorr  aacccceeppttiinngg  

aauutthhoorriittyy..    

77..  EExxiitt  CCllaauussee::    

((aa))  RRaaiillwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  tthhee  lliicceennsseeee  hhaass  rriigghhtt  ttoo  eexxiitt  ffrroomm  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbyy  ggiivviinngg  

eeaacchh  ootthheerr  aann  aaddvvaannccee  nnoottiiccee  ooff  0066  ((SSiixx))  mmoonntthhss..    

((bb))  IIff  RRaaiillwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddeessiirreess  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  aabboovvee  ccoonnttrraacctt  wwiitthhiinn  tthhee  ffiirrsstt  

FFIIVVEE  yyeeaarrss  ooff  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthheenn  ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  tthhee  ttuunnee  ooff  oonnee  

yyeeaarr''ss  aannnnuuaall  lliicceennssee  ffeeee  wwiillll  bbee  ppaaiidd,,  dduullyy  ddeedduuccttiinngg  tthhee  lliicceennssee  ffeeee  ffoorr  tthhee  nnoottiiccee  

ppeerriioodd..  IInn  ccaassee  tthhee  RRaaiillwwaayy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeessiirreess  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  aabboovvee  

ccoonnttrraacctt  aafftteerr  0055  ((ffiivvee))  yyeeaarrss  ccoommppeennssaattiioonn  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  2255%%  ooff  tthhee  aannnnuuaall  

lliicceennssee  ffeeee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  lliicceennsseeee..  

((cc))  IInn  ccaassee  tthhee  lliicceennsseeee  ddeessiirreess  ttoo  eexxiitt  ffrroomm  tthhee  aaggrreeeemmeenntt,,  hhee  hhaass  ttoo  ppaayy  tthhee  

ccoommppeennssaattiioonn  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  oonnee  yyeeaarr''ss  lliicceennssee  ffeeee  eexxcclluuddiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  nnoottiiccee..  

((dd))  OOnn  eexxppiirryy  ooff  tthhee  lliicceennssee  ppeerriioodd  oorr  oonn  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  lliicceennssee  bbyy  tthhee  aauutthhoorriittyy  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  aannyy  bbrreeaacchh  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  lliicceennsseeee,,  tthhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  ddeelliivveerr  tthhee  

ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  pprreemmiisseess  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn  aanndd  ppeeaacceeffuull  mmaannnneerr  aalloonngg  wwiitthh  

ffuurrnniittuurree  ffiittttiinnggss,,  eeqquuiippmmeennttss  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn  iiff  aannyy  pprroovviiddeedd  bbyy  RRaaiillwwaayy..    FFuurrtthheerr,,  

lliicceennsseeee  sshhaallll  rreemmoovvee  hhiiss//tthheeiirr  ggooooddss  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  tthhee  pprreemmiisseess  

iimmmmeeddiiaatteellyy,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  RRaaiillwwaayy  rreesseerrvveess  iittss  rriigghhtt  ttoo  rreemmoovvee  ssuucchh  

ggooooddss//mmaatteerriiaallss  aatt  lliibbeerrttyy  ttoo  ddiissppoossee  ooff  tthhee  ggooooddss//mmaatteerriiaallss  ooff  tthhee  lliicceennsseeee  bbyy  

ppuubblliicc  aauuccttiioonn  ttoo  rreeccoovveerr  tthhee  ccoosstt..  TThhee  lliicceennsseeee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rraaiissee  aannyy  

oobbjjeeccttiioonn  iinn  ssuucchh  eevveennttuuaalliittyy..    
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((ee))  TThhee  lliicceennsseeee  hheerreewwiitthh  ggrraanntteedd  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  iinn  aannyy  wwaayy  aass  ggiivviinngg  oorr  

ccrreeaattiinngg  aannyy  ootthheerr  rriigghhtt  oorr  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ssaaiidd  ssppaaccee//bbuuiillddiinngg((ss))  pprreemmiisseess  ttoo  oorr  iinn  

ffaavvoouurr  ooff  tthhee  lliicceennsseeee  bbuutt  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  bbee  oonnllyy  aass  aa  lliicceennssee  iinn  tteerrmmss  aanndd  

ccoonnddiittiioonnss  hheerreeiinn  ccoonnttaaiinneedd..    

((ff))  IInn  ccaassee  tthhee  RRaaiillwwaayy  tteerrmmiinnaatteess  tthhee  ccoonnttrraacctt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreeaassoonnss,,  nnoo  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppaayyaabbllee  bbyy  RRaaiillwwaayyss..  

((ii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  lliicceennssee  ffeeee..  

((iiii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  cchhaarrggeess  ffoorr  eelleeccttrriicciittyy,,  wwaatteerr  ttoo  tthhee  RRaaiillwwaayyss  ffoorr  tthhee  eelleeccttrriicciittyy  

aanndd  wwaatteerr  ssuupppplliieedd..  

((iiiiii))  NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxxeess  aanndd  dduuttiieess  ppaayyaabbllee  ttoo  llooccaall  mmuunniicciippaalliittyy//aauutthhoorriittiieess..  

((iivv))  NNoonn--mmaaiinntteennaannccee  ooff  ssttaannddaarrddss  ffoorr  uuppkkeeeepp  cclleeaannlliinneessss,,  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  

aassppeeccttss  aass  eevviiddeenntt  ffrroomm  ppeennaallttiieess  iimmppoosseedd  ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  lliimmiitt  ccoonnttiinnuuoouussllyy  ffoorr  

mmoorree  tthhaann  0022  ((TTwwoo))  pprreecceeddiinngg  yyeeaarrss..  

((vv))    NNoonn--ccoommpplleettiioonn//ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  iinntteerriioorrss//ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthhiinn  0066  

((SSiixx))  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aapppprroovvaall  ooff  ddrraawwiinnggss..  

((vvii))  NNoonn--ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ddrraawwiinnggss  ooff  iinntteerriioorr//ffuunnccttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthhiinn  3300  ((TThhiirrttyy    

ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  lleetttteerr  ooff  aacccceeppttaannccee..  

((vviiii))  NNoonn--ssuubbmmiissssiioonn  ooff  PPeerrffoorrmmaannccee//GGuuaarraanntteeee//SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt  wwiitthhiinn  1155  ((FFiifftteeeenn))  

ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aacccceeppttaannccee  ooff  LLOOAA..    

((vviiiiii))  NNoonn--eexxeeccuuttiioonn  ooff  LLeeaassee  AAggrreeeemmeenntt  wwiitthh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaannddaarrdd  

ssttiippuullaatteedd  ttiimmee..  

88..  AArrbbiittrraattiioonn::    

  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aannyy  qquueessttiioonn,,  ddiissppuuttee  oorr  ddiiffffeerreennccee  aarriissiinngg  uunnddeerr  tthhiiss  oorr  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  lliicceennsseeee  ((eexxcceepptt  aass  ttoo  aannyy  mmaatttteerrss  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  ooff  wwhhiicchh  iiss  

aa  ssppeecciiaallllyy  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss))  tthhee  ssaammee  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  SSoollee  

AArrbbiittrraattoorr  aappppooiinntteerr  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  MMaannaaggeerr..  

********************  

  


