
श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, विरडी 

 पोष् ट : विडी -४२३१०९ ता.  राहाता, वि. अहमदनगर, महाराष् र (भारत) 

दरूध् िनी : + ९१ – २४२३ – २५८६७०, ६७१, ६७२,६७५ टेविफॅक् स 

ई-मिे – hospital.store@sai.org.in, hospital.purchase@sai.org.in 

=====================================================                                                         

 िा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/ििी/विनन/३६९ /२०२२ 

वद. ०१/०८/२०२२ 

        प्रवत, 

                --------------------- 

                --------------------- 

                -------------------- 

विषयः- िॉन्ड री  विभागाकरीता केमीकि खरेदीसाठी कोटेिन पाठविणबेाबत... 

महोदय, 

           श्री साईबाबा हॉवस्पटि ि श्री साईनाथ रुग् णाियामधीि पडदयाना आग 

ि वििसंरक्षकाचे खािीिप्रमाण े केमीकि खरेदीकामी कोटेिन मागविण् यात 

बाबत. 

अ.नं. तपिीि एकुण मागणी       

संख् या 

िणणन कोटेिन 

मळू दर 

एकुण वकंमत 

रु./पै. 

१ फायर ररटाडणट 

केमीकि  

१२० वकिो वहिुदस् थान वििर 

विवमटेड वकंिा इतर 

नामांवकत कंपन्ड या  

  

                                                    वनयम ि अटी  

१) आपणास मािाची वडिेव् हरी विडी येथे आपल् या स् िखचाणने दयािी िागिे 

२) आपणास परुिठा आदिेात नमनुा केल् याप्रमाणचे कंपनी,ि प्रत् यक्षात मान्ड य करुन 

घतेिेल् या नमनु्ड या प्रमाणचे मािाचा परुिठा करािा िागिे. 

३) कंपनी पॅकींग,नमनुा यामध् ये फरक आढळल् यास आपणास आपल् या स् िखचाणने 

घऊेन तो मागणीप्रमाण ेबदिनु दयािा िागिे. 

४) परुिठा आदिे वमळािेपासनु १५ वदिसाचे आत सदरीि माि संस् थानचे श्री 

साईबाबा हॉवस्पटिमध् ये पोहोच करािा िागिे. 

५) माि परुिठा केल् यानंतर ि तो तपासनु मान्ड य झाल् यानंतर वबिाची रक् कम अदा 

करण् यात येईि. 

६) संस् थानकडुन कोणत् याही प्रकारची अगाऊ रक् कम (अडॅव् हान्ड स) ि दरिाढ  वदिी 

िाणार नाही. 

७) श्री साईबाबा संस् थानचा G.S.T.नंबर 27AAATS258ICIZN हा असनु आपिे 

वबिामध् य े संस् थानचा G.S.T नंबर टाकण े बंधनकारक आह.ेतसेच आपिा 

G.S.T नंबर सधु् दा नमदु करािा. 

८) आपण पाठवििेल् या वसिबंद दरपत्रकािर "श्री साईबाबा हॉवस्पटि फायर ररटाडणट 

केमीकि  खरेदीबाबत"अस ेनमदु असाि ेतसेच  आपिे दरपत्रक  वद. १५/०८/२०२२ 

या तारखपेयंत श्री साईबाबा हॉवस्पटि,विडी येथे पोहोच झािे पावहि.े 

९)  िर या संदभाणत कोणताही िाद वनमाणण झािा तर तो कोपरगाि/राहाता येथीि 

न्ड यायकक्षेतच रावहि. 

कळाि.े                            

                                श्री साईबाबांचे िभुावििाणदांसह 

 

            

 

                                                                                      (िेफ्ट कनणि से.वन. डॉ.िैिेि ओक ) 

                                                                                                    िैद्यकीय संचािक 

                                                                                   श्री साईबाबा हॉवस्पटि संस् थान, विडी 
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