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द. ०९/०८/२०१८

जाहीर खरे दी सूचना
िज हा डा संकुल ,मा ती मं दर र ािगरी येथील बॅड मटन हॉल , ायामशाळा व कायालयीन
इमारतीमधील लाईट व थापनाला पयायी व था हणून इ हटर खरेदी करावया या आहेत . यासाठी
३.५ KV चे २ नग खरे दी करावयाचा आहे.पा इ छु क पुरवठादारांनी खालील अटी व शत चा अधीन रा न
आपली दरप के िसलबंद लखो ात द. २०/०८/२०१८ दु.२.०० वाजेपयत कायालयीन वेळेत िज हा
डा अिधकारी छ पती िशवाजी टेिडयम, मा ती मं दर ,र ािगरी ता.िज.र ािगरी येथे सादर करावीत .
Sr.No

1

Specification
3.5KVA static UPS
48 VDC Operated
Pure Sine Wave UPS +INV
Ideal for Computer + Light ,Fan Load
Warranty 24 months
Brand Luminous / Microtec
After Sales Service Required for 24 months

Quantity

2

ा झालेली दरप के श य झा यास द. २०/०८/२०१८ रोजी दु. ३.०० वा.उघड यात येत ील
.दरप के भरले या इ छु क छपाई पुरवठादारांनी दरप के उघड या या वेळी िज हा डा अिधकारी कायालय
र ािगरी येथे उपि थती रहावे.
अटी व शत
१.पुरवठादारांनी दरप के भरताना सव करांचा यात समावेश करणे आव यक आहे.
२.पुरवठादारांनी इ हटर िज हा डा अिधकारी कायालय र ािगरी ता.िज.र ािगरी येथे सुि थतीत
जोडणी क न दयावे लागतील.हमी कालावधीतील दु ती / बदली जोडणी जागेवर क न दयावी लागेल.
३. इ हटर वरील तपिशलाम ये नमूद अस या माणे असणे आव यक आहे.
४.िनधी उपल धतेनुसार पुरवठादारांचे देयक र म अदा कर यात येईल.
५.कोणतेही दरप क वीकारणे अथवा नाकारणेचे अिधकार िज हा डा अिधकारी कायालय र ािगरी
यांनी राखून ठे वलेले आहेत .
६.सादर कर यात आलेले दर सन २०१८-१९ या आ थक वषासाठी कायम राहतील.
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