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प्रषि, 
       
 
   
       षििय :-   प्रकल्प कायामयास आिश्यक कोषनका षमनोमर्ला झेरॉक्स मशीन साठी Konica Minlota  
                  ३६०High Voltage Unit दरपत्रक मागषिणे ा ि... 
                                                    
१ .  आपणास खामीम  मामाचा परुिठा करण्यासाठी स्पर्धात्मक दर सादर करणे षिनंिी करण्याि येि        
आहे. 

सेिचेे िणसन संख्या सेिा परुिण्याचा 
कामािर्धी 

परुिठा कराियाचे षठकाण 

063 High Voltage 
Unit 

   १ 7 षदिस मा. प्रकल्प संचामक, 
नानाजी देशमुख कृषि संजीिनी प्रकल्प 
03 ड/ -डकर्क अ, िल्अस रेअ स्र्लर, के 
परेअ , मंु म 033 330. 

२. शासनास जागषिक  केँकअून नानाजी देशमुख कृषि सजंीिनी प्रकल्पासाठी षनर्धी मंजूर झामेमा आहे. 
सदर षनर्धी मर्धीम काही रक्कम या दरपत्रकान्िये करण्याि येणाऱ्या करारनाम्यानुसार कराियाच्या पात्र 
प्रदानासाठी िापरण्याि येणार आहे . 
३. षनषिदा ककमि  
        ड. करार हा िरीम नमदू केमेल्या मामाचा परुिठा करण्या ा ि डसून  त्याि काही  दम डस ु       

शकेम. 
          . सेिसेाठीच्या ककमिीमध्ये सिस कर ि उपकर याचंा समािशे डसेम. 
       क. िस्ि ूि सेिाकर िगेळा दाखषिण्याि यािा. 
        अ. षनषिदाकाराने सादर केमेमे दर हे करारनाम्यािीम कामािर्धीसाठी स्स्िर डसिीम ि त्याि     
              कोणत्याही कारणामुळे  दम होणार नाही.  
         इ. दरपत्रकािीम दर हे भारिीय रुपयाि सादर कराििे. 
४. प्रत्येक षनषिदाकार एकच दरपत्रक सादर करेम. या दरपत्रका ा ि  षनषिदाकार इिर षनषिदाकारांशी      
     संपकस  करणार नाही. 



 
 
५. दरपत्रकाची िरै्धिा  
     दरपत्रक सादर कराियाच्या डंषिम िारखेपासून १५ षदिसापयंि दरपत्रक िरै्ध राहीम. 
६.दरपत्रकाचंे मुल्यमापन: 
खरेदीदार खामीम  ा ीं ा ि षनषिदाकरानंी षदमेल्या प्रषिसादाशी दरपत्रकांची िमुना ि मुल्यमापन 
करेम. 
     ड. दरपत्रके योग्य प्रकारे स्िाक्षरी केमेमे आहेि.  
      . दरपत्रकािीम डर्ली, शिी ि षनकिांची पिूसिा करिाि. 
     क. दरपत्रकािीम सिस सिेांची िुमना ि मुल्यमापन एकषत्रि करण्याि येमम. 
     अ. िस्िु ि सेिाकर दरपत्रकांच ेमुल्यमापन करण्यासाठी ग्राहय र्धरण्याि येणार नाही. 
७. आदेश 
         ज्या षनषिदाकाराच ेदर हे सिाि कमी आहेि त्या षनषिदाकाराच ेदर मंजूर करण्याि येिीम ि     
         मंजूरीच्या षदनाकंापासनू एक मषहन्यासाठी त्याच दराने सेिा परुिािी मागेम.   
       ७.१ सेिा खरेदीदारास कोणिेही दरपत्रक मान्य करण्याचा िा डमान्य करण्याचा डषर्धकार ि    
        दरपत्रकांची प्रषक्रया रद्द करुन सिस दरपत्रके रद्द करण्याचा डषर्धकार राहीम. 
       ७.२ ज्या षनषिदाकाराच े दर मान्य करण्याि आमेमे आहेि त्यांना आिश्यकिेनुसार सेिा परुिठा    
         करणे ा ि कळषिण्याि येमम.   
८. सेिचेा परुिठा केल्यानंिर देयकाची डदायगी करण्याि येमम.  
९. आपणासं षिनंिी करण्याि येिे की, आपमे सीम  दं दरपत्रक षद.२०.1२.23२२ पयंि दुपारी २.33 
िाजपेयंि सादर कराििे. दरपत्रक दुपारी २.३० िाजिा उघअण्याि येिीम. 
१3. आम्हामा आशा आहे की, आपण आपमे दरपत्रक सादर कराम िसेच, आपण या प्रकल्पाि इच्छा 
दाखषिल्या ा ि र्धन्यिाद. 
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