
 

 

 
 

 
 

!! जाहीर सुचना!! 
ी साईबाबा सं  थानच े लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकडील हरभरा दाळ दळुन तयार केललेाबेसन आटा को  ड 

 टोरेजम  य े ठेव  यात आलेला असनु,  याची उ  चतम दराने िव  करावयाची आह.े  यासाठी िसलबंद उ  चतम दरप के (कोटेशन) 
मागिव  यात येत आहते.  याचा तपिशल खालील माण े– 

 

अ.नं तपिशल परीमाण 
िवभागाकडील 
िश  लक आटा 

स ि थती 

०१ 
हरभरा दाळ दळुन तयार 

केलेला बेसन आटा 
ि वंटल ८५.५० 

स  या म.े नवकार को  ड  टोरेज 
अहमदनगरयेथे ठेवणेत आलेला आह.े  

 

 

तरी सव इ  छुक खरेदीधारकांनी खालील माणे अटी-शत स अिधन राहन, उ  चतम दराच ेदरप क िसलबंद पाक टाम  य ेबंद 
क न,िद. /    /२०२० अखेर कायालयीन वेळेत (रिववार सु ी वगळता)सायं. ०५.०० वा. पयत ी साईबाबा सं  थानच ेिशड  येथील 
मु  य कायालयात जमा करावे.  

 

अटी व शत  -   

१. दरप कधारकाने दरप क पाक टात बंद क न सदरच ेपाक टावर आपले संपणु नाव, प  ताव दरु  वनी/मोबाईल माकं व "लाडु 
व बफ  साद िनिमती िवभाग- बेसन आटा उ  चतम दराने खरेदी करणेबाबतचे दरप क"असा  प  ट उ   ◌े◌ाख 
करावा. 

२. दर अंक  व अ री  प  टपणे नमदु करणे आव  यक आह,े दर नमदु करतानंा खाडाखोड क  नय.े अंक  व अ री दरांम  य े
तफावत अस  यास उ  चतम असलेला दर गहृीत धर  यात येईल.   

३.  या दरप कधारकाची उ  चतम दर मंजुर होईल, अशा दरप कधारकास बेसन आटा उचलणेची हमी  हणनु अनामत र  कम 
.३०,०००/- (अ री पये तीस हजार मा ) सं  थानच ेलखेाशाखमे  य ेरोखीन ेजमा करावी लागले. सदर रकमेवर कुठ  याही 
कारचे  याज िमळणार नाही. सदरची अनामत र  कम दरप कधारकाने सपंणु बेसन आटा उच  यानतंर परत करणेत येईल.  

४.  या दरप कधारकाचे उ  चतम दर मंजरु होतील,  यांनी संपणु बेसन आटा १० िदवसांच े आत मेनवकार को  ड  टोरेज., 
 लॉक L-240/241,MIDC-अहमदनगर,येथनु  वखचाने व  वतःचे वाहनाने घेऊन जा  याची जबाबदारी संबंिधत 

दरप कधारकाची राहील. 
५. दरप कधारकाने िवहीत मदुतीत सदरील बेसन आटा न उचल  यास, दरप कधारकास कोणतीही पवुसचुना न दतेा दरप क र  

करणेत येऊन सं  थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम ज  त करणते येईल.  याबाबत कोणतीही त ार कर  याचा 
अिधकार दरप कधारकास राहणार नाही.  

६. दरप काम  य ेआपला PAN/TIN नंबर नमदु क न  याची छायांक त त दरप कांसोबत जोडणे बंधनकारक राहील. 
७. सदरचा बेसन आटा लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाच ेउपभांडारम  य ेपाहावयास उपल  ध राहील.  
८. कोणतेही अथवा सव दरप के वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह क सं थानने राखनू ठेवललेा आह.े 
९. सदर बेसन आटया  या  यवहाराबाबत काही वाद उपि थत झा  यास मा.िदवाणी  यायालय, राहाता याचं े  याय क ेतच राहील.  

 
 

(का  हराज बगाटे, भा. .स.े) 
मु  यकायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर िपन.४२३१०९ 
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