
 

 

 

 

     

                ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯Ößšü,ÛúÖê»ÆüÖ¯Öæ̧ ü 
             ‡Ô ¾ÖêÃ™ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×¾ÖÛÎúß ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¤ü¸ü¯Ö¡ÖÛú ÃÖã“Ö®ÖÖ 

 ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¾Ö †×¬Ö×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö ×®Ö»ÖìÿÖßŸÖ ÃÖÓÝÖÞÖÛú 
´ÖÖò×®Ö™ü¸ü,ÃÖß¯ÖßµÖã,Ø¯ÖÏ™ü¸ü ‡. ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ×¾ÖÛÎúß Ûú ü̧Ö¾ÖµÖÖ“Öß †ÃÖæ®Ö µÖÖÃÖÖšüß 
¯ÖÏ¤ãüÂÖÞÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ‡Ô ¾ÖêÃ™ü ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö †ÃÖÞÖÖ-µÖÖ †×¬ÖÛúéŸÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ ¾Ö 
¾µÖŒŸÖßÛú›æü®Ö ¾ÖÖÙÂÖÛú ¤ü¸üÛú ü̧Ö¸ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¤ü¸ü¯Ö¡ÖÛêú ´ÖÖÝÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ 
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÆü †Ö¾Ö¿µÖÛú ‡Ô ¾ÖêÃ™ü 
¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡ÖÖÃÖÆüßŸÖ ¤ü̧ ü¯Ö¡ÖÛúÖŸÖß»Ö ¤üÖê®Ö ×»Ö±úÖ±úÖ ¯Ö¬¤üŸÖß®Öê ˆ¯ÖÛãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö ³ÖÖÓ›üÖ¸ü 
×¾Ö³ÖÖÝÖ µÖÖÓ“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ×¤ü. 17/01/2020  ¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖ“Öê 
†ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü ü̧“ÖÖ †•ÖÔ ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß http://unishivaji.ac.in µÖÖ ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü 
other tender / Quotation µÖÖ Ø»ÖÛú¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. †×¬ÖÛú 
´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›üÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ ¤ãü¸ü¬¾Ö®Öß ÛÎú. 2609085,86  µÖê£Öê ÃÖÓ̄ ÖÛÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.  
 
×¿Ö.×¾Ö.³ÖÖÓ›üÖ¸ü ×¾Ö³ÖÖÝÖ               ›üÖò.×¾Ö»ÖÖÃÖ ›üß. ®ÖÖÓ¤ü¾Ö›êüÛú ü̧ 
×¤ü®ÖÖÓÛú - 09/01/2020                          Ûãú»ÖÃÖ×“Ö¾Ö 



       �दनांक  

�ती,                 

मा.�व�त व लेखा�धकार�  

�शवाजी �व�यापीठ, को हापूर. 

ई वे$ट सा�ह�याचे दरप(क 
अ.नं. ई वे$ट सा�ह�याचा �कार  दर सव* समावेशक कर व सा�ह�या+या उचल कर-यासह�त �यावयाचे आहेत. 

जीएसट� र0कम ह� एकूण 2बला+या रकमवेर भरावयाची आहे.   

१.  सा�ह�य सोबत+या याद��माणे   

अट� व शत6     

१. जाह�र दरप(क सव* सबंधीत खरेद�दारांना खुल� आहे. सदरचे दर हे नग व 9कलो या सोबत+या दरप(कानुसारच  

दयावयाचे आहेत अ:यथा सदरचे दरप(क अपा( ठर�व-यात येईल. 

२. �व=>चे सा�ह�य जसे आहे तसे, जेथे आहे तेथून खरेद�दाराने $वत:चे मजूर / यं(णा वापAन वग*वार� कAन �या नुसार संबधीत 

खरेद�दारने �व=> सा�ह�य या �ठकाणापासून  �व�यापीठ काया*लयीन वेळेमCये $वखचा*ने ने-याचे आहे.  

३. सा�ह�या+या �ठकाणी $वखचा*ने हजार राह-याच ेआहे. तसेच दरप(क मंजुर� नंतर सव* सा�ह�याची र0कम �व�यापीठ काया*लयात 

रोख भरणा कAन ते �व=> सा�ह�य ने-याचे आहे. 

४. कोणतेह� एक  दरप(क  ि$वकार-याचा अथवा नाकार-याचा 9कंवा दरप(क �9=या रG कर-याचा अ�धकार �व�यापीठाचा राह�ल. 

या मुळे दरप(कधारकावर झाले या पIरणामाची अथवा नुकसानीची  जबाबदार� �व�यापीठावर राहणार नाह�. 

५. शासक>य Kनयमानुसार �व=> रकमेवर देय असणारा आयकर जीएसट� व इतर सव* करांचा करभार हा मंजूर दरप(कधारकाने 

भरावयाचा आहे. 

६. दरप(कधारकास  काह� अडचणीमुळे मजूंर र0कम सुचनेनुसार भरणा कर-यास असमथ* रा�ह यास �याने �वलंबाची व$तुि$थती 

लेखी $वAपात कळ�वल� पाह�जे. याबाबतची सूचना �ाOत झा या नंतर �वलंबा+या करणांची शहाKनशा कAन �व�यापीठ दंडाची  

आकारणी कAन अथवा दंड आकारणी न करता दरप(कधारकास  मुदतवाढ  देईल याबाबतचा अंतीम Kनण*य �व�यापीठाचा 

राह�ल. 

७. बदं दरप(के मा. उपकुलस�चव भांडार �वभाग �शवाजी �व�यापीठ को हापरू यां+या नावे �द. 17 /01/2020  सं. ५.०० वा.पयSत 
पाठ�व-यात यावे. मुदतीनंतर आले या दरप(काचा �वचार केला जाणार नाह�. 

८. दरप(का सोबत Pan card , GST Certificate, e-waste certificate सोबत जोडणे आवUयक आहे अ:यथा सदरचे दरप(क 

अपा( ठरव-यात येईल. 

९. वग6करणानुसार जादा असणारा दर मा:य कर-यात येईल व जादा व$तूंचे दर असणाWयास �थम �ाधा:य देउन �यानुसार Kनवड 

केल� जाईल. 

१०. सदरचे सा�ह�य �व�यापीठ पIरसरातून घेऊन जाताना �याबाबत कोणतेह� कायदेशीर उ�तरदायी�व असलेस ते खरेद�काराची 

जबाबदार� राह�ल. 

11.  11.  11.  11.  दरप(के दोन �लफाफा पCदतीने [हणजे तां2(क व दराची या�कारे दयावयाचे असनू तां(ीक �लफा\या मCये पॅन काड*     

    छायांक>त �त, ई वे$ट �माणप(, जीएसट� �माणप(, तसेच _ाहकांची याद� दयावयाची आहे. दरा+या �लफा\यामधून     

    फ0त दरप(क दयावयचे असून ह� दो:ह� बंद दरप(के एका मोठया लखोटयामCये मा.उपकुलस�चव भांडार �वभाग     

    �शवाजी �व�यापीठ को हापूर यां+या नावे �द.    17171717 /01/2020     पयSत सायंकाळी ५.०० पयSत पाठ�व-यात यावे.  दरप(का+या     

    लखोटयावर ई- वे$ट  सा�ह�याचे दरप(क   असे नमुद करावे. 

         
                                                    कोटेशनधारकाची सह� व �श0का   
  

 

                                                                                   कोटेशनधारकाचे नांव   ________________________ 
 

                                                                                   कोटेशनधारकाचा प�ता  ________________________ 
 
                                                                                         ________________________ 
                           

                                                                 मोबाईल नं. _______________________ 
 

 

        �लफाफा कं १ (    तां2(क �लफाफा )        
1. Pancard copy 

2. GST certificate  

3. e-waste certificate. 

4. Customer list. 
    

�लफाफा कं २  (दराचा �लफाफा) 

दरप(क ( सोबत+या नमु:या�माने) 

दरप(क सादर कर-याची अंतीम 

मुदत �द. 17 .01.2020 वेळ ५.०० 

वा. पयSत राह�ल.  

  



 

�ती,                 

मा.�व�त व लेखा�धकार�  

�शवाजी �व�यापीठ, को हापूर. 
ई वे$ट सा�ह�याचे दरप(क 

 

                                                  कोटेशनधारकाचे नांव, सह� व �श0का   

 

Sr. 
No. 

Item description Unit  Qty.  Rate per unit  
In Rs….. 

1. CRT color monitor 14”-15” (Good picture tube) Nos. 1  

2. CRT color monitor 17” (Good picture tube) Nos. 1  

3. LCD monitor 14” , 15” , 17” non working condition  Nos. 1  

4. Complete CPU with all accessories. 

Non working P4 & above ( Motherboard, ram, HDD, cd rom, 

smps, nic/graphics card, processor, heatsink , keyboard, 

mouse)  

Nos. 1  

5. Complete CPU with all accessories. 

Non working or working below P4  ( Motherboard, ram, 

HDD, cd rom, smps, nic/graphics card, processor, heatsink , 

keyboard, mouse)  

Nos. 1  

6. Complete CPU with all accessories. 

working condition above P4  ( Motherboard, ram, HDD, cd 

rom, smps, nic/graphics card, processor, heatsink , 

keyboard, mouse)  

Nos. 1  

7. Hard disk drive ( Faulty) Nos. 1  

8. Ram ( Memory ) ( Faulty) Nos. 1  

9. SMPS ( Faulty) Nos. 1  

10. Processor ( Faulty) Nos. 1  

11. Motherboard ( Faulty) Nos. 1  

12. CD/DVD ROM ( Faulty) Nos. 1  

13. AGP, PCI, LAN, WiFi,USB, Modem cards.  

( Faulty) 

Nos. 1  

14. Aluminium Heatsink Kg. 1  

15. Copper Heatsink Kg. 1  

16. Only cabinet Nos. 1  

17. Dot Matrix printer 80 column Nos. 1  

18. Dot Matrix printer 132 column Nos. 1  

19. Laserjet printer Nos. 1  

20. Inkjet / deskjet printer Nos. 1  

21. Xerox machine Nos. 1  

22. All in one printer (Print / Scan / Copy ) Nos. 1  

23. Scanners Nos. 1  

24. Switches / Modems / Routers Nos. 1  

25. Keyboard Nos. 1  



Sales committee/E-waste sub. 

Sr. No. Item description Unit Qty.  Rate per unit  
In Rs….. 

26. Mouse Ps2 / Usb Nos. 1  

27. Smps Fan Kg. 1  

28. 500 VA UPS without battery  Nos. 1  

29. 500 VA UPS with battery Nos. 1  

30. Bigger UPS online Kg. 1  

31. Power / Data cable Kg. 1  

32 Network & other data cable. Kg. 1  

33. Laptop charger  Kg. 1  

34. Battery Chargers Kg. 1  

35. Laptop Working P4 Nos. 1  

36. Laptop Working above P4 Nos. 1  

37. Notworking condition Laptop Nos. 1  

38. Colour TV 20” & 21” Nos. 1  

39. Colour TV set 25” & 29” Nos. 1  

40. Washing machine  Nos. 1  

41. Phone instrument Nos. 1  

42. Fax Machine Nos.. 1  

43. Air Conditioner – Split Nos. 1  

44. Air Conditioner – Window Nos. 1  

45. All other circuit boards & pcb’s Kg. 1  

46. Dry UPS batteries. Kg. 1  

47. Lead Acid Batteries. Kg. 1  

48. All types of printer cartridge  Kg. 1  

49. Camera Nos 1  

50. EPABX System Nos 1  

• GST amount to be paid extra as per Govt. rule on actual sale bill amount. 

                                                                                                        

कोटेशनधारकाचे नांव, सह� व �श0का   


