
            

िवषयिवषयिवषयिवषय :- कॅन् कॅन् कॅन् कॅन्  टीनटीनटीनटीन िवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडील चहाचहाचहाचहा कुपनकुपनकुपनकुपन पसु् पसु् पसु् पसु्  तकाचंीतकाचंीतकाचंीतकाचंी छपाईछपाईछपाईछपाई करणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबतकरणबेाबत... 

 

�ी साईबाबा संस्  थानचे कॅन्  टीन िवभागाकरीता खालील वण�ना�माणे चहा कुपन पुस्  तकांची 
आवश्  यकता आह.े त्  याकामी खालील िनयम व अटी शतस अनुस�न कोटेशन मागणी करणेत येत आह.े  

अअअअ.नंनंनंनं तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल मागणीमागणीमागणीमागणी दरदरदरदर �ती�ती�ती�ती पसु् पसु् पसु् पसु्  तकतकतकतक  

�पये      पैस े

एकुणएकुणएकुणएकुण रक् रक् रक् रक्  कमकमकमकम 

�पये      पैस े

०१ 

चहाचहाचहाचहा कुपनकुपनकुपनकुपन पसु् पसु् पसु् पसु्  तकेतकेतकेतके  

२०० पानी, साईज-१४x२१से.मी, 
एका पानाचा ५ कुपन्  स, सफेद रंग, 

४४ GSM नंबरीगसह, (काऊंटर 

कुपन व बाईडीगसह) परफोरेटेड,  

P,Q,R िस�रअल 

सोबत-छपाई तपिशलाची झेरॉक्  स 

�त 

३०००  

पुस्  तके 
  

 

िनयमिनयमिनयमिनयम अटीअटीअटीअटी शत�शत�शत�शत� – 

१. उपरोक्  त छपाईसाठी संस्  थानचे िशड कॅन्  टीन पोहोचचे सव�समावेशक, लागु असलेले सव� करासह 

दर �ावेत. हमाली, वाहतुक खच� वेगळा �दला जाणार नाही. 
२. आपल ेफम�चे लेटरहडेवरील सीलबंद पा�कटातील दर प!क िशड येथ ेवेळेवर पोहचणे आवश्  यक 

आह.े  पा�कटावर “कॅन् कॅन् कॅन् कॅन्  टीनटीनटीनटीन िवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडीलिवभागाकडील चहाचहाचहाचहा कुपनकुपनकुपनकुपन पसु् पसु् पसु् पसु्  तकेतकेतकेतके छपाईछपाईछपाईछपाई कामाचेकामाचेकामाचेकामाच ेदरप	कदरप	कदरप	कदरप	क” असा स्  प" 

उल्  लेख पाक#टावर असावा. 
३. तपिशलात नमुद केले�माणे छपाईचे दरप!क �ावे. चुक#च्  या दरप!काचा िवचार केला जाणार 

नाही. 
४. सदरच्  या छपाई पुरवठयापोटी कोणत्  याही �कारची आगाऊ रक्  कम �दली जाणार नाही. 
५. चहा कुपन्  स पुस्  तके छपाई पुरवठा करणेची हमी म्  हणून पुरवठा आदशे िमळालेनंतर पुरवठा 

आदशेाच्  या एकुण रकमेच्  या ३% सुर&ा अनामत रक्  कम संस्  थानचे सरु&ा अनामत खाती जमा 
करावी लागेल.  

६. छपाईकामाचा पुरवठा आदशे िमळालेनंतर छपाई कामाचा �ुफ त्  वरीत कॅन्  टीन िवभागाकडून 

मान्  य क'न घ्  यावा लागेल. सदरील �ुफ मान्  य झालेनतंरचा ४५ �दवसांत सव� छपाई पुण� क'न 

दयावी लागेल. 

७.  मागणी केलेली सव� छपाई ही प�रिश"ात दश�िवले)या वण�नाची पुरवावी लागेल. कमी दजा�ची, 
वेगळयाच �कारची, छपाई ि+वकारली जाणार नाही. ती +वखचा�ने ता,काळ परत घेवून जाणे ह े

आपणावर बंधनकारक राहील. ,या�माणे ते न ने)यास, ,या छपाईचे नुकसान झा)यास सं+थान 

जबाबदार राहणार नाही.  
८. मंजूर झाले)या दरान ेव नमु0या�माणे छपाईचा पुरवठा करणे आपणावर बंधनकारक राहील. मंजुर 

दराम1ये कोण,याही कारणा+तव भाववाढ �दली जाणार नाही / मागता येणार नाही. आपण छपाई 

पुरवठा करावयाचे नाकार)यास ,याची पुरवठा न केले)या छपाईची सुर&ा अनामत र4म सं+थान 

खाती जमा करणते येईल. ,याबाबत सं+थान 6व+थापन िनण�य घेईल.  

९. िबल सादर करतांना िबलात, खरेदी आदशेातील वण�ना�माणेच पुरवठा केल्  यानतंर त्  या�माणे 
िबल सादर करावे छपाईचा संपुण� तपिशल असणे आव8यक आह.े संि&9 +व'पात उ)लेख क' नये.  

१०. पुरवठा कालावधीत नमुद केले)या प�रमाणापे&ा २५% जादा छपाईची मागणी सं+थानकडून 

झा)यास जादा छपाईचा पुरवठा मा0य दरानेच कर<याच ेआपणावर बंधनकारक राहील.  



११. पुरवठा आदशेातील छपाई मुदतीत पुरिवली नाही तर पुरवठा आदशेाचे Quantity चे एकुण 

=कमतीचे ०.५ % ते ५% पय>त दडं करण्  यात येईल व सदर दडंाची वसुली आपल ेिबलातून अगर 

सुर&ा अनामत रकमेतून करण्  यात येईल. 

१२. छपाई पुरवठा मागणी �माणे न आलेस अथवा यो?य �तीचा नसल्  यास अगर ठरवनू �दले)या 
मुदतीत न झा)यास सं+थानची अडचण होऊ नये @हणून िAदतीय, तृतीय 0युनतम दरधारकांकडून 

अथवा बाजारभावान ेआव8यक इतक# छपाई खरेदी कर<यात येऊन ,यासाठी जादा लागले)या 
फरकाची र4म आपल े िबलातून अथवा सरु&ा अनामत रकमेतनू वसुल करणेत येईल. अनामत 

रकमेची मया�दा ठरिव)या�माणे कायम ठेवणे आपणावर बंधनकारक राहील.  

१३.  तसेच सं+थानला बाजारभावाने अथवा फेरिनिवदा मागणी क'न छपाई करावी लाग)यास 

जादा येणाEया खचा�ची नुकसान भरपाई आपणाकडून वसलु केली जाईल. 

१४. सदरील व्  यवहाराबाबत वाद झाल्  यास तो राहाता/कोपरगांव कोटा�चे न्  यायक&ेत राहील. 

१५. कोटेशन दाखल करण्  याचा अंतीम �दनांक  ३०/१२/२०२२ रािहल. 

 

 

 

 

         (संजय जोरी) 
                  �.�शासक#य अिधकारी 
                                                       �ी साईबाबा सं+थान िवF+त6व+था, िशड. 


