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                                       ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी 

                                  पो  ट : िशड  -४२३१०९ ता.  राहाता, िज. अहमदनगर, महारा   (भारत) 
                दूर  वनी : + ९१ – २४२३ – २५८६७०, ६७१, ६७२,६७५,   

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

                                       जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/वशी/िलनन/८४९ /२०२० 
िद.१७/११/२०२० 

 

ित,   
 
 
 
 

िवषयः- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता नवीन िलनन खरेदीकामी कोटेशन मागिवणे बाबत..  
  

अ.नं. तपशील नग एका नगाचे दर एकुण िकंमत 
१ Stretcher mattress Full rexine cover with Velcro 

(Colour-Blue/Chocolaty colour, ७२“x३०“)  (पणु खोळ) 
  ५०   

२ Patient parker + Shirt With Button, polyester,  
(colour-maroon) 

५००   

        एकुण िकंमत  
 

                                                           िनयम व अटी- 
१. ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालया  या वापर  यासाठी लागणारे नवीन िलनन लागणारे मटे रयल मापानुसार  िमळावे. 

२. परुवठाधारकाने साईबाबा  णालयातील िलनन िवभागात उपल  ध असले  या पवु  या नमुने बघनु  या माणे 

 यवि थत िशलाई क न दणेे बंधनकारक राहील. 

३. परुवठाधारकान ेश  य झा  यास कोटेशन बरोबर अथवा  यानंतर लगेचच एक नमनुा  दणेे आव  यक आह.े 

४. िलनन मटेरीयल करीता लागणारे इतर सािह  य उदा.बटन,दोरा आपण वापरायाचे आह े  याचा दजा चांग  या कारचा 

असावा. 

५. िलनन मटेरीयल सटु ग/शट गं कापडाची से  वेज प ी कट ग न करता आतील बाजुने िदसेल अशा प  दतीने िशवणकाम 

करणे बंधनकारक आह.े 

६. परुवठा आदशेा  या तारखेपासनु ३० िदवसाचे आत सव गणवेश  िशवनू देणे बधंनकारक आह,े असे न झा  यास 

 यानंतर  या  येक आठवडयासाठी २% र  कम दंड  हणनू आप  या िबलातुन वसलु केले जातील. िशलाईचे सािह  य 

खरेदीसाठी आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही. परुवठा धारकांने िलनन परुवठा वेळेत न के  यास सं  थान सदर िलनन 

खु  या बाजारातुन खरेदी करेल व आपले नांव सं  थान  या काळया यादीत टाक  यात येईल यांची न द  यावी.  

७.  इतर सव कायवाहीसाठी व िबलांबाबत  या पतुतेसाठी िलनन िवभागात ०२४२३-२५८६७५ या मांकावर संपक 

साधावा. 

८.  दरप काम  ये दशिवलेली गणवशे सं  या हया अंदािजत असनु यात बदल होऊ शकतो,  या माण ेआपणास मंजरु 

दरानेच जा  त काम पणु क न दयावे लागेल.  

९. दरप क िदनांकः-२५/११/२०२० अखेर ीसाईबाबा हॉि पटल येथे पोहोच करणे बंधनकारक आह.े 

१०.  उपरो  त बाबतीत वाद िनमाण झा  यास तो राहाता/कोपरगाव  यायालयाचे  यायक ेत राहील. . 
           ी साईबाबांचे शुभािशवादासह. 
  
 

                                                                   
                                                                                                      (िवजय नरोडे) 
                                                                                                 .वै क य संचालक 
                                                                                           ी.साईबाबा हॉि पटल, िशड .        


