
          
 
 
 
 

 
                                                                                                   जा.न.ंएसएसएस/वशी-� वनी�ेपण व टेिलफोन/२९६८ /२०२१  
                                                                                                    िद. ०६/०१/२०२१  

�ित, 
----------------------------- 
----------------------------- 
                           िवषयः- UPS बॅटरी कोटेशन मागणी बाबत... 
 

      "ी साईबाबा सं% थान' या � वनी�पेण व टेिलफोन िवभागाकरीता खालील तपिशलात नमदु केले0 या 1ाय बॅट-यांच े सेटची 
आव5 यकता असनू खालील तपिशलात नमदु के0 या�माण ेआपणाकडुन िसलबंद दरप9क /कोटेशन खालील अटी – शत;स अनसु<न 
मागिव= यात येत आह.े  
अ.न.ं तपशील मागणी सं? या  बॅटरीची कंपनी  सेटचा दर  एकुण र@ कम <पये       

सवA करांसह  
१ APC कंपनी Smart-UPS 5000 

करीता रॅकसह बॅटरी सेट (िफटNग 
चाजOस सह )   

०१ सेट  RBC/ए@ साईड 
/तS सम  

  

एकुण र@ कम <पये (सवA करांसह )   
 

अटीः- १) उरो@ त तपिशलातील जUु या बॅट-या परत घऊेन निवन बॅट-यांची िकंमत सवA करांसहीत नमदु करण ेआव5 यक आह.े  

          २) सदर' या बॅट-या सं% थानचे � वनी�पेण क�ातील UPS म� ये कायाAU वीत  क<न दणे ेआव5 यक आह.े  

          ३) सदर' या बॅट-या परुवठा आदशे िद0 यानंतर १५ िदवसांच ेआत परुिवण ेबंधनकारक आसनू आपणास याकरीता  

               कोणताही अडॅ\ हाU स, वाहतुक खचA, िफटNग चाजOस द=े यात येणार नाही.  

          ४) UPS ' या बॅट-या कायाAU वीत झा0 यानंतर सं% थान िनयमानसुार आपले िबल आदा कर= यात येईल.  

          ५) िबल लेखाशाखेमाफA त RTGS \ दारा आदा कर= यात येत अस0 यान ेआप0 या फमAच े बॅकेंत a या नावान ेखाते आह.े  S या  

बॅकेंचा कॅU स0 ड चेक, बॅकं खाते नबंर, IFC  कोड, GST नंबर इ.खाS यासंबंधीत मािहती दणे ेगरजेचे आह.े जेणके<न िबल आदा 

करणसे अडचण िनमाAण होणार नाही.  

     ६) कोटेशन बंद पाकeटात िद.१७/०१/२०२१ अखेर सं% थानच ेआवक िवभागात खालील पS यावर जमा कर= यात / पो% टान े  

          पाठिव= यात यावेत.  

          मा.म?ु य कायAकारी अिधकारी साहबे 

               "ी साईबाबा सं% थान िव5 व% त\ यव% था, िशड; 

               म.ुपो.  िशड;, ता. राहाता, िज. अहमदनगर 

               िपन कोड.४२३१०९  

           ७) िसलबंद पाकeटावर � वनी�पेण व टे िलफोन िवभाग UPS बॅटरी कोटेशन असे नमदु करावे.  
 

 
                                                                                                                     (काU हgराज बगाटे, भा.�.से.) 

                                                                                                                                     मु� य काय�कारी अिधकारी, 

                                                                                                                           "ी साईबाबा सं% थान िव5 व% त\ यव% था,िशड;.  
 

 


