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िवषय:- नोटा मशीन करीता 2KVA (बॅटरीसह) यु.पी.एस. खरेदी करणेबाबत . . . .  

 
�ी साईबाबा सं� थानकरीता नोटा मशीन करीता 2KVA (बॅटरीसह) यु.पी.एस.  खरेदी करणकेामी दरप2क 

मागिव4 यात येत आह.े तपिशल खालील9माण.े 

अ.=. मटेरीयलचा तपिशल मागणी 
दर (?ित नग) 
जीएसटीसह 

एकुण र/ कम 

०१) 

FUJI  ELECTRIC  MAKE 

 2 KVA /96VDC PURE SINE WAVE 
DOUBLE CONVERSION DIGITAL 
ONLINE UPS WITH BUILT IN 
BATTERY SUITABKLE FOR 20-30 
MINUTES BACK UP  ( WARRANTY 
-24 MONTHS ON UPS AND 
BATTERYS) 

०१ नग X.  X.  

०२) एकुण :- X. 
०३) जीएसटी :-  X. 
०४) एकुण र_ कम ( ०२ + ०३) :- U. 

अcरी र_ कम Xपये :- 
 

अटी व शत� :- 
०१).  2KVA  )बॅटरीसह(  य.ुपी.एस. च ेदर ह ेGST सह दयावे. 

०२).  दरप2क प2ात मागणी केलेe या मटेfरअलचचे दर दणेते यावे. 

०३).       दरप2क भरतांना दरप2क प2ात मागणी केलेe या मटेरीयलची कंपनी नमदु करावी अhयथा सदरच ेदरप2क  

 अपा2 धर4यात येईल यांची नjद kयावी. 
०४) 2KVA  )बॅटरीसह(  य.ुपी.एस. खरेदीचा कायाlदशे िदe यानंतर १५ िदवसात य.ुपी.एस. परुिव4 यात यावे. 

०५). 2KVA  )बॅटरीसह(  य.ुपी.एस.  9ाn त झाe यानतंर बीलाची र_ कम ३० िदवसांत अदा कर4 यात येईल. 

०६). कोणतेही अगर सवl दरप2के � वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह_ क सं� थानने राखनू ठेवला आह.े 
०७). सदरचा 2KVA  )बॅटरीसह(  य.ुपी.एस. पोहोच कर4 याची जबाबदारी � वतः आपणावर राहील. 

 

आपले दरप2क उपरो_ त9माण े� वतःचे फमXचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाकwटात ’’ िवZुत िवभाग- नोटा मशीन 
करीता 2KVA (बॅटरीसह) यु.पी.एस. खरेदी करीता दरप�क ’’ असे पाकwटावर � पx ट नमदू कXन दरप2क, मyु य 
कायlकारी अिधकारी,�ी साईबाबा सं� थान िव  व� त" यव� था, िशड& या नांवे िदनांक २१-०१-२०२३  पयzत वरील अटी व शत&स 

अधीन राह{न तातडीने पाठिव4 याच ेकरावे.   | यानतंर आलेe या दरप2काचा िवचार केला जाणार नाही.   
 

 
                                                                                                   
 
                                                                                                   (राह{ल जाधव) 

उप मु] य कायXकारी अिधकारी तथा 
?.मु]य कायXकारी अिधकारी 
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