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ित,  
मे.--------------------------------------------------------- 

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

   --------------------------------------------------------- 
िवषय –  व  छता सािह  य दरप के मागणी 

महोदय,  
          आपणास िवनंती कर  यात येते क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे आरो  य िवभागातील कमचा-यांसाठी  
खालील माण ेसािह  य/माल खरेदी करावयाचा आह.े 
अ.न.ं सािह  याचे नांव वणन नग अंदाजे दर र  कम पय े

१. रबरी हॅ  ड  लोज कोण  याही रंगाचे,१० नंबर साईजच े १००० जोड  - 

२. 

कट शजु 
Without less 
(बाटा, पॅरागॉन 
/त  सम ॅ  डेड कंपनी) 

Slip-on,Rub gently with a damp 
cloth & mild soap,Air Mix Sole 
PVC Synthetic, BlackDerbys 

३१७  नग   

३. कॅप कापडी  टॅडड साईज, चांग  या तीची  ३१७  नग   

१. सदर सािह  याचे सं  थानचे  िशड  भांडार पोहचचे GST सह सव खच समावेशक ती नग दर ावते.  हमाली,  
 वाहतुक व इतर कुठलाही  खच  वतं  आदा केला जाणार नाही. ॅडंनसुार दरांचा तुलना  मक िवचार कर  यात येईल.  

२. सं  थान कडून कोण  याही कारची आगाऊ र  कम (अॅड  हा  स) िदली जाणार नाही. 
३. फमचे लेटरहडेवरील सीलबदं पािकटातील िनिवदा/दरप क िशड  येथे वेळेवर पोहोचणे आव  यक आह.े दरप क   देताना 

आरो  य िवभागासाठी कटशजु/रबरी हॅ  ड  लोज/कॅप कापडी परुिवणचेे   दरप क  असा पािकटावर   प  ट उ  लेख असावा.  
दरप क देताना  सािह  याचा  नमनुा (फमचे  टीकर लावनू ) आरो  य िवभागात जमा करावा. 

४. मागणी केले  या सािह  याचेच दरप क ाव.े उिशरा आले  या,  नमनुा नसले  या  तसेच चुक  या दरप काचा िवचार केला 
जाणार नाही.   

५. कोणतेही दरप क ि वकारण ेअथवा नाकारण ेअथवा सव दरप के नाकारण ेयाबाबतचा अिधकार  सं  थानन ेराखनु ठेवला 
आह.े  याची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक नाही. 

६. िशड  सं  था ही धमादाय सं  था अस  याने दरात जा  तीत जा  त सवलत देणसे िवनतंी. 
७. दरप कसोबत GST मांक नमदु करावा. GST  मांक  लागू नस  यास त  सम ािधकरणकडील न दणी मांक नमदु 

असले  या लेटरहडेवरच दरप क दे  यात यावे अथवा सदर  यवसाय परवा  याची त लेटरहडेवरील दरप कासोबत सादर 
करावी. तसेच सोबत पॅनकाडची छायांक त त जोडावी.  

८. परुवठा आदेश िदलेनतंर आरो  य िवभागाशी सपंक क न कोण  या साईजचे िकती जोड लागतील यासाठी कमचा-यांची 
बुटाची मापे सम   येवनू  यावी लागतील.   यानतंर ४५ िदवसात सदर सािह  य परुवावे लागले.    

९. सदर सािह  याचा पणु परुवठा केलेनतंर १५ िदवसांत बील आदा कर  याचा य  न राहील.  
१०. सदरच े  यवहारात काही वाद झा  यास राहाता/कोपरगाव  यायालया  या  यायक ेत राहील. 
११. िनिवदा/दरप के  मागणी अंतीम तारीख   २४   /०८  /२०१९   

 
  
                                                                                                                                             ( ी. दी. म. मगुळीकर, भा. .से.) 

                                                                                                                          मु  य कायकारी अिधकारी 
                                                                                                            ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
 

 

 

 


