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दरप क नोटीस

ी साईबाबा सं थानचे औ ोिगक िश ण सं थेकर ता खालील माणे आव यक असले या कंझयुमेबल
सा ह याचे दरप के माग व यात येत आहे त.
Sr.No. Description of Material
1
M.S.Flat 40x03mm
2
M.S.Flat 60x10mm
3
M.S.Flat 50x10mm
4
M.S.Flat 70x10mm
5
M.S.Round Dia Bar 20mm
6
M.S.Round Dia Bar 35/36mm
7
M.S.Round Dia Bar 40mm
8
M.S.Round Dia Bar 50mm
9
M.S.Round Dia Bar 60mm
10
G.I.Sheet 24 SWG 8’x4’
11
HCS Hacksaw Blade 12x1/2x 0.025” 18TPI J.K.make
12
M.S.Pipe 50x3mm Thick
13
M.S.Sheet 2mm Thick 8’x4’
14
M.S.Electrode 3.20mm Dia (Manglam)
15
CCMS Filler Rod 1.6mm Dia
शत व अ ट -

Qty.Req.
50 kg.
225 kg.
250 kg.
200kg.
30kg.
200kg.
250kg.
350kg.
300kg.
4 Sheet
1500 Nos.
100 Feet
135 kg.
100 Pkt.
10 kg.

१) सं थानकडू न कुठ याह कारची आगाऊ ( Advance ) दली जाणार नाह .
२) दरां या बाबतीत वाटाघाट के या जाणार नाह त, या कोणाला ी साईबाबांची सेवा करावयाची हणुन
कमी दर ावयाचे असतील यांनी ावेत.
३) फमचे लेटरहे ड सीलबंद पा कट िनवीदा/दरप क िशड येथे वेळेवर पोहोचणे आव यक आहे . पा कटावर
सं थानचा जावक मांक व ” औ ोिगक िश ण सं थेसाठ टे शनर छपाई दरप क असा उ लेख
असावा.”
४) मागणी माणे दरप क
ावे,उशीरा आलेले तसेच चुक चे व अपुण दरप कांचा वचार केला जाणार नाह .
५) पेसी फकेशनम ये काह बदल अस यास तसे प ट नमुद करावे.
६) सदर सा ह याचे दर हे सव करांसह (Incl usi ve al l Taxes) िशड पोहोच असावेत.
७) दरप क
वकारणे अथवा नाकारणे बाबतचे सव अिधकार सं थानने राखुन ठे वले आहे त. याची
कारणे दे णे सं थानवर बंधनकारक नाह .
८) सदर ल यवहाराबाबत वाद िनमाण झा यास तो राहाता /कोपरगांव कोटाचे यायक ेत राह ल.
९) पेसी फकेशन, वालीट ,वजन व कंपनी यानुसार याचा वचार न करता यापे ा कमी तीची
वॉलीट
असेल तर याचा वकार केला जाणार नाह . यामुळे होणा-या नुकसानीस सं थान जबाबदार राहणार
नाह . यास पुरवठादार जबाबदार राह ल.
१०)
पुरवठा आदे श ा त झालेनंतर १५ दवसांचे आंत सा ह य पुर वणे बंधनकारक
राह ल.
११)
आपली दरप के द. १५/०२/२०२१ पयत ी साईबाबा सं थानचे आवक वभागात सम अथवा
र ज टर पो टा दारे जमा करावेत.

( का हूराज बगाटे ,भा. .से.)
मु य कायकार अिधकार ,

ी साईबाबा सं

थान व व त यव था, िशड .

