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xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ, xÉÉÊ¶ÉEò 
सावर्जिनक आरोग्य िवभाग 

xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòच्या Ê´ÉÊ´ÉvÉ दवाखाने,�ग्णालये व �सुतीगृहे येथे लागणारे केस पेपर व इनडोअर 

पेपर ´ÉÉÌ¹ÉEò nù®ú ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ nù®úÉxÉä +É´É¶ªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ {ÉÖ®ú´É ö̀É Eò®úhÉä ¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

EòÉä]äõ¶ÉxÉ xÉÉä]õÒºÉ. 

अ.�. 

 
iÉ{ÉÊ¶É±É +ÆnùÉVÉä 

|ÉÉEò±ÉxÉ 

1) नािशक महानगरपािलकेच्या िविवध दवाखाने,�ग्णालये व �सुतीगृहे येथे लागणारे 
केसपेपर व इनडो्र पेपर वा�षकदर मंजुर क�न त्या दराने आवश्यकतेनुसारवेळोवेळी 
पुरवठा करणे बाबत.केसपेपर साईज ¼ दोन्ही बाजु छपाई व इनडोअर पेंशंट पेपर साईज 
िलगल साईज दोन्ही बाजु  

275000/- 

1. वरील कामाचे कोरे कोटेशन प�क (अटी शत�सह( 

अटी/शत� 

www.nmc.gov.in या संके त स्थावर िद. 13/05/2020 रोजी 
दपुारी 3.00 वाजेपावेतो उपलब् आहे.  

2. सदरचे कोटेशन पािकट िद.  13/05/2020 रोजी द.ु 4.00 वा. पय�त सावरजिनक आरोोय िवभाग,3 रा मजला, 
राजीव गां्ी भवन, शरणपरु रोड, नािशक ये्े सादर करावे. िवहीत मदुती नंतर आलेली कोटेशन पािकटे �सवकारली 
जाणार नाही. 

3. परुवठा ऑडरर िमथालेपासनु 15 िदवसांचे आत िकवा ततपवु� संपणुर मालाचा परुवठा करावा लागेल. 
4. कोटेशनम्ील दर खच�सह व सवर करांसह दर (GST सह) नमदु करावे. कोणतयाही खच�ची व कराची जबाबदारी 

नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
5. मालाची पोहोच िविव् �ोणालये, दवाखाने, शहरी आरोोय सेवा केंे, �सतुीगहेृ अ्वा काय�देशात नमदु िठकाणी 

�ावी लागेल तयासाठी  वेगथा  वाहतकु  खचर देणयात येणार नाही.  
6. यशसवी कोटेशन ्ारकास सदरचे कोटेशनम्ील दर व काम मानय असले बाबतचा रककम �. 520/- चे जनरल 

सट टॅ प पेपरवर िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सकम जामीनदार �ावा लागेल. 
7. सदर कामाचे कोणतेही कोटेशन अ्वा सवर कोटेशन कोणतेही कारण न देता र� करणेचे अि्कार िनॅन सवाकरीकार 

यांनी राखनु ठेवला आहे. 
8. मदुतीत मालाचा परुवठा न केलयास / काम न केलयास / सेवा न परुिवलयास अशा उिशरा �ापत झालेलया मालावर / 

केलेलया कामावर / सेवा परुिवणयााया रककमेाया 5% या �ती सपताह िकवा तयााया भागाला या�माणे दंड 
आकारणी करणयात येईल व सदरची रककम कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करणयात येईल. 

9. कोटेशन्ारकाने जया नावाने कोटेशन सादर केले आहे तया नावाचे शॉप ॲकट लायसनसची �मािणत �त, पटनकाडरची 
�मािणत �त, GST नोदणी दाखलयाची �मािणत �त कोटेशन सोबत जोडणे आवशयक रािहल तया िशवाय तया 
दरप�काचा िवचार केला जाणार नाही.  

10. सदरचे मंजरु दराने कराराचे मदुतीपय�त वेथोवेथी गरजेनसुार परुवठा करणे बं्नकारक राहील. 
11. काही अपिरहायर कारणामथेु देयक अदा करणेस उिशर झालयास तयावर वयाज िमथणार नाही. 
12. एकूण िबलााया रकमेतून शासन िनयमानसुार टी डी एस कपात करणयात येईल तसेच 5% सरुका अनामत रककम 

कपात करणेत येईल. 
13. कोटेशन दर देणयापवू� छपाईचा नमनुा बघणे असलयास ते काय�लयीन वेथेत व काय�लयीन िदवशी काय�लयात 

उपलब् आहे. 
 

  Sd/- 
िठकाण :- नािशक                      डॉ.राजें  यंबके 
                  आरोोय वव�कीय अि्कारी 
िदनांक :-  04 /05/2020                                       नािशक महानगरपािलका, नािशक 
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xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEòÉ, xÉÉÊ¶ÉEò 
 Ê´É¦ÉÉMÉ : EòÉä]äõ¶ÉxÉ ¡òÉì̈ ÉÇ 2020 

EòÉ¨ÉÉSÉä xÉÉǼ É : xÉÉÊ¶ÉEò ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉÊ±ÉEäòच्या Ê´ÉÊ´ÉvÉ दवाखाने,�ग्णालये व �सुतीगृहे येथे लागणारे केस 

पेपर व इनडोअर पेपर ´ÉÉÌ¹ÉEò nù®ú ¨ÉÆVÉÖ®ú Eò¯ûxÉ iªÉÉ nù®úÉxÉä +É´É¶ªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ´Éä³ýÉä́ Éä³ýÒ {ÉÖ®ú´É ö̀É Eò®úhÉä 

¤ÉÉ¤ÉiÉ. 

EòÉ¨ÉÉSÉÒ ¨ÉÖnùiÉ :  12 ¨ÉÊ½þxÉä. 

EòÉä]äõ¶ÉxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÖnùiÉ : ÊnùxÉÉÆEò 13/05/2020. ®úÉäVÉÒ nÖù{ÉÉ®úÒ 1.00 ´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ. 

EòÉä]äõ¶ÉxÉvÉÉ®úEòÉSÉä xÉÉǼ É ´É {ÉkÉÉ :-  

ºÉÆ{ÉEÇò Gò¨ÉÉÆEò  : - 

 ={É®úÉäCiÉ|É¨ÉÉhÉä EòÉ¨ÉÉSÉä +]õÒ¶ÉiÉÔ ´É º{ÉäÊ¶ÉÊ¡òEäò¶ÉxÉxÉÚºÉÉ®ú ºÉÉÊ½þiªÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉäEòÉ¨ÉÒ ¨ÉÒ/+É¨½þÒ 

{ÉÖføÒù±É|É¨ÉÉhÉä ºÉ´ÉÇ Eò®úÉÆºÉ½þ nù®ú ºÉÉnù®ú Eò®úÒiÉ +É½þÉäiÉ. 

+.Gò. iÉ{ÉÊ¶É±É साईज nù®ú ºÉ´ÉÇ 
Eò®úÉºÉ½þ ®ú.¯û. 

|É¨ÉÉhÉ 

1 
केसपेपर (दोन्हीबाजु आफसेट छपाई मॅपिलथो पेपर 
70 जीएसएम) नंबरींगसह  

1/4 फुलस्केप साईज दोन्ही 
बाजु छपाई 

 
|ÉÊiÉ हजारी 

2 इनडोअर पेपर (जनरल) मेडीकल केस रेकॅाडर् िलगल साईज दोन्ही बाजु छपाई  |ÉÊiÉ हजारी 

ºÉnù®ú EòÉä]äõ¶ÉxÉºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ ºÉ´ÉÇ +]õÒ ´É ¶ÉiÉÔ ¨ÉÒ ´ÉÉSÉ±Éä +ºÉÖxÉ ¨É±ÉÉ iªÉÉ ¨ÉÉxªÉ +É½äþiÉ. 

ºÉnù®ú +]õÒ ¶ÉiÉÔ |É¨ÉÉhÉä ºÉnù®ú EòÉä]äõ¶ÉxÉ¨ÉvªÉä xÉ¨ÉÖnù Eäò±Éä±ªÉÉ nù®úÉxÉä 12 ¨ÉÊ½þxÉä EòÉ±ÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ {ÉÖ®ú´É ö̀É 

Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉÒ iÉªÉÉ®ú +É½äþ. iªÉÉºÉÉ ö̀Ò ªÉÉ EòÉä]äõ¶ÉxÉ´É®ú º´ÉÉIÉ®úÒ Eò®úÒiÉ +É½äþ. 

 ÊnùxÉÉÆEò :-    / 05 /2020.                    

           

  EòÉä]õ¶ÉxÉvÉÉ®úEòÉSÉÒ ºÉ½þÒ ´É Ê¶ÉCEòÉ 

 

 


