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!! जाहीर सुचना!!
ी साईबाबा सं थानचे लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाकडील हरभरा दाळ दळुन तयार के लेलाबेसन आटा
को%ड टोरे जम'ये ठे व)यात आलेला असनु , ,याची उ.चतम दराने िव/0 करावयाची आहे.,यासाठी िसलबदं उ.चतम
दरप3के (कोटेशन) मागिव)यात येत आहेत. ,याचा तपिशल खालीलमाणे –
अ.नं

तपिशल

परीमाण

िवभागाकडील
िशलक आटा

सिथती

०१

हरभरा दाळ दळुन तयार
के लेला बेसन आटा

ि<वटं ल

८५.५०

स'या मे. नवकार को%ड टोरे ज अहमदनगर
येथे ठे वणेत आलेला आहे.

तरी सव इ.छुक खरे दीधारकांनी खालीलमाणे अटी-शतस अिधन राहCन, उ.चतम दराचे दरप3क िसलबदं
पाक0टाम'ये बंद कDन,िद.०५/११/२०२० अखेर कायालयीन वेळेत (रिववार सु ी वगळता) साय.ं ०५.०० वा. पयGत ी
साईबाबा सं थानचे िशड येथील मHु य कायालयात जमा करावे.
अटी व शत! १. दरप3कधारकाने दरप3क पाक0टात बंद कDन सदरचे पाक0टावर आपले संपण
ु  नाव, प,ताव दरु 'वनी/मोबाईल /मांक
व "लाडु व बफ! &साद िनिम(ती िवभाग- बेसन आटा उ+चतम दराने खरेदी करणेबाबतचे दरप-क"असा
पIट उ%%ेाख करावा.
२. दर अक
ं 0 व अJरी पIटपणे नमदु करणे आवKयक आहे, दर नमदु करतांना खाडाखोड कD नये. अक
ं 0 व अJरी
दरांम'ये तफावत अस%यास उ.चतम असलेला दर गृहीत धर)यात येईल.
३. Nया दरप3कधारकाची उ.चतम दर मंजरु होईल, अशा दरप3कधारकास बेसन आटा उचलणेची हमी Oहणनु अनामत
र<कम ..३०,०००/- (अ4री .पये तीस हजार मा-) सं थानचे लेखाशाखेम'ये रोखीने जमा करावी लागेल. सदर
रकमेवर कुठ%याही कारचे Pयाज िमळणार नाही. सदरची अनामत र<कम दरप3कधारकाने संपणु  बेसन आटा
उच%यानतं र परत करणेत येईल.
४. Nया दरप3कधारकाचे उ.चतम दर मंजरु होतील, ,यांनी संपण
ु  बेसन आटा १० िदवसांचे आत मे नवकार कोड.
रेजटो, 8लॉक L-240/241,MIDC-अहमदनगर, येथनु वखचाने व वतःचे वाहनाने घेऊन जा)याची
जबाबदारी संबिं धत दरप3कधारकाची राहील.
५. दरप3कधारकाने िवहीत मदु तीत सदरील बेसन आटा न उचल%यास, दरप3कधारकास कोणतीही पवु सच
ु ना न देता
दरप3क रU करणेत येऊन सं थानकडे जमा असलेली सरु Jा अनामत र<कम जVत करणेत येईल. ,याबाबत कोणतीही
त/ार कर)याचा अिधकार दरप3कधारकास राहणार नाही.
६. दरप3काम'ये आपला PAN/TIN नबं र नमदु कDन ,याची छायांक0त त दरप3कांसोबत जोडणे बध
ं नकारक राहील.
७. सदरचा बेसन आटा लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाचे उपभांडारम'ये पाहावयास उपल^ध राहील.
८. कोणतेही अथवा सव दरप3के वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह<क सं थानने राखनू ठे वलेला आहे.
९. सदर बेसन आटया.या Pयवहाराबाबत काही वाद उपि थत झा%यास मा.िदवाणी aयायालय, राहाता यांचे aयाय
कJेतच राहील.
(काaहCराज बगाटे, भा..से.)
मC
ु यकाय(कारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िवKव तPयव था, िशड.

