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 िवषय    –      िडजीटल    डयु लीकेटर    मिशन    खरेदी    कामाचे    दरप�क    ((((कोटेशन) ) ) ) बाबत. . . .  
महोदय,  

आपणास िवनंती कर� यात येते की, !ी साईबाबा इं$%श िमडीयम  कुल, िशड'  या िवभागातील 
काया*लयाकरीता िडजीटल डयु, लीकेटर ((((Riso, Ricoh, Canon ) खरेदी करावयाचे  आहे.  

िडजीटल    डयु लीकेटर    मिशन    तपिशल    सं पण    ((((Configuration) सं0 या 
Type Digital desktop printing process: Fully-automatic one-drum, stencil 
sustem, Original sheet (one original sheet only) Original size: Mininmum: 90 
x 140 mm, Maximum:275 x 395 mm Print paper size Mininmum: 90 x 140 
mm,  Maximum: 275 x 395 mm, Print paper weight:35.0-127.9g/m2 print 
area: DX 2330: Maximum:240 x 355 mm. DX 2430: Maximum:250 x 
355mm.print speed : 60-90 sheets per minute (2 steps) First print speed : 
Less than 45 seconds, Resolution:300 x 300 dpi Image modes : Letter mode, 
photo mode, photo/Letter mode, Image position: Vertical:= 10 mm. 
Horizontal: 10 mm. Reproduction ratios: Pre-set enlargement:115,122,141%, 
pre-set reduction:71,82,87,93% Zoom No Colour printing: By replacing colour 
drum paper feed. Delivery table capacity: 500 sheets (80 g/m2) Power 
source: 220-240 V,50-60 Hz, power consunnption: Maximum:Master: 
making:less than 175 W printing less than 175 W (at 90 sheets per min) 
Standby:35 W Dimensions (  WxDxH) :1,232 x 672 x 519 mm.Wegit-55 kg. 

 
 
 

०१ 

                                                 अटी////शत#     
१) सव* वाहतुक इ.सह सं थानचे !ी साईबाबा इं$%श िमडीयम  कुल या िवभागातील काया*लयात 

पोहचचे सव* समावेशक दर दयावेत. 4 यासाठी वेगळी हमाली वाहतुक अथवा इतर खच* िदला जाणार 
नाही.  

२)  सं थानकडुन कोण4 याही 8कारची आगाऊ (अॅड; हॉ= स) र> कम िदली जाणार नाही.  
३) आप? या फम* चे लेटरहेडवरील सीलबंद पािकटात दरपAक (कोटेशन) िशड' येथे पोहचणे 

आवB यक आहे. तसेच िसलबंद पािकटावर (कोटेशन)  !ी साईबाबा इं$%श िमडीयम  कुल असा 
नावाचा  पC ट उ? लेख करावा. आपले फम*चे पािकटावर सं थानचा जावक नंबर/ तारीख व कोटेशन 
कशासाठी आहे याबाबतचा  पC ट उ? लेख असावा. 

४) िडजीटल डयु, लीकेटर मिशन खरेदीचे दरपAक (कोटेशन) दयावे उिशरा आलेले तसेच चुकीचे 
दरपAकाचा िवचार केला जाणार नाही. 

५) दरपAक (कोटेशन) $Eकारणे वा नाकारणे याबाबतचा अिधकार सं थानने राखून ठेवला आहे. 
4 याची कारणे देणे सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

६) िडजीटल डयु, लीकेटर मिशन खरेदी दरपAकामH ये (कोटेशन) नमुद केले? या अंितम दरािशवाय 
आपणास कोटेशनमH ये नमुद केले? या दराI या रकमेपेJा कमी ट> के सुट देऊ इ$Kता ते कोटेशन 
दराI या समोर नमुद करावे. दराबाबत कोणतीही चचा* /वाटाघाटी केली जाणार नाही. = युनतम 
दरधारकास काया*देश दे� यात येईल.  

७) !ी साईबाबा सं थान िवB व त; यव था, िशड' हे धम*दाय सं था अस? याने दरात जा तीत जा त सवलत 
दयावी.  

८) िडजीटल डयु, लीकेटर मिशनचे दरपAक (कोटेशन)  िद.११/०१/२०२३ चे आत देMाचे करावे. 
                                                                                  
 
 

                                                                                                                (राNल जाधव) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            �....मु$ य काय%कारी    अिधकारी 
'ी    साईबाबा    सं) थान    िव+ व) त, यव) था,    िशड# 
 
 


