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िदनांक:- १०/०३/२०२१.
ित,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय:- पाणी पुरवठा िवभागाक रता आव यक लंब ग सािह य खरेदीचे दरप के .
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे परु वठा िवभागामाफत खालील माणे लंब ग सािह य खरे दीकामी
दरप के / िनिवदा मागणी कर यात येत आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

तपिशल
से सर टाईप जे ट्स यु रनल (URS132530)
िपलर कॉक (FLR50258)
कं सी ड कॉक (CON069FTK)
बीब कॉक (FLR5041N)
इनलेट पाईप (2 फुटी)

कंपनी

ज वार कंपनी
ज वार कंपनी
ज वार कंपनी
ज वार कंपनी
ISI
(उपरो नमदू दराचे कॉलमम ये आपले दर GST सह नमदू करावेत.)

मागणी नग
01
03
02
05
03

सही/िश का –

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ही धमदाय सं था अस याने खालील अटी व शत नसु ार िन नतम दर
िसलबंद पाक टात “मा.मु य कायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ता.राहाता, िज.अहमदनगर
पीन-४२३ १०९” या प यावर िद.२७/०३/२०२१ अखेर सायं ५.०० वाजेपयत जमा कारावेत. पाक टावर “साईसभागृह
िव त क १ व २ क रता लबं ग सािह य खरेदीचे कोटेशन” असा वरील बाजूस प उ लेख असावा.
अटी व शत :१. मटे रयलचे दर सव कर समावेशक व िशड पोहोच असावेत.
२. बीलावर व कोटेशनवर आपले फमचे GSTचा उ लेख असावा.
३. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड GSTIN No:- 27AAATS2581C1ZN.
४. मटे रयल दर पेसीिफके शननसु ार असावेत.
५. मदु तीनंतर आले या दरप काचं ा िवचार के ला जाणार नाही.
६. मटे रयल खरे दीकामी अ ीम र कम िदली जाणार नाही.
७. मटे रयलचा परु वठा परु वठा आदेश िमळालेपासनु १५ िदवसात करावा लागेल.
८. मटे रयल पोहोच झालेनंतर RTGS ारे र कम आदा के ली जाईल.
९. सदरची खरे दीकामी काही वाद िनमाण झा यास तो राहाता यायक ेत राहील.
कळावे,
“ ी साईबाबांचे शभु ािशवादासह”
(का हराज बगाटे, भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

