
 
 

 
 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
सावजिनक आरो य िवभाग  

 

कोटेशन नोटीस 
 

नािशक महानगरपािलके या सावजिनक आरो य िवभागातील िविवध कार या संगणक टस 
करीता लागणारे पेअस पाट पुरिवणे तसेच टोनर िरफील ग करणे इ यादी कामासाठी वा षक दर मंजरू 
क न या दराने काम करणेस अनभुवी परुवठादार व यवसाियक यांचेकडून कोटेशन मागिव यात 
येत आहे. 

 

अ. . तपिशल अंदाजे ाकलन 

1. 
िविवध कार या संगणक टस करीता लागणारे पेअस पाट तसेच 
टोनर िरफील ग करणे, म यिुनट बदलणे तसेच लेड बदलणे इ. 
करीता वा षक दर मंजरू क न या दराने परुवठा करणे बाबत. 

र. . 
1,00,000/- 

 

अटी/शत  
 

1. वरील कामाचे कोटेशन प क (अटीशत सह) www.nmc.gov.in या संकेत थळावर 
िद.23/11/2021 ते िद.26 /11/2021 या कालावधीत उपल ध आहे. 

2. कोटेशन पािकट सादरीकरणाची अंितम मदुत िद.26 /11/2021 रोजी द.ु 01:00 वाजेपयत राहील. 
मदुतीनंतर ा त झालेले कोटेशन पािकट वकारले जाणार नाही.  

3. सदरचे सािह य सावजिनक आरो य िवभाग, नािशक महानगरपािलका, नािशक राजीव गांधी भवन, 
शरणपुर रोड, तसेच मनपा या िविवध दवाखाने णालये व सतुीगहेृ इ.चा आदेशात नमदु के या 
िठकाणी पोहोच करावे लागेल. यासाठी वेगळा वाहतुक खच दे यात येणार नाही. 

4. कोटेशन मधील दर खच सह सव कर व जी.एस.टी करासह नमदु करावे. कोण याही कराची व 
खच ची जबाबदारी नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 

5. कोणतेही कोटेशन वकारणे अगर नाकार याचा अिधकार िन न वा रीकार यांचा राहील.   
6. टोनर िरफी लग करणे म यिुनट बदलणे, लेड बदलणे इ यादी व पाची कामे वै िकय मु यालय, 

मनपाचे िविवध णालये व दवाखाने येथे करावी लागतील. 
7. कोटेशन चे दर मंजरू झा यास परुवठाधारकाने माला या परुवठा करणेबाबत .500/- चा करारनामा 

व जामीननामा क न ावा लागेल. 
8. सदरचे मंजरु दराने कराराचे मदुतीपयत वेळोवेळी गरजेनसुार पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.  
9. कोटेशन दर मंजरू झालेनंतर सदर या माला या दरात/कामा या दरात/सेवे या दरात काही वाढ 

झा यास ठरले या दरा माणे कोटेशनधारकास जादा पैसे िमळणार नाही. 
10. काही अपिरहाय कारणा तव देयके अदा करणेस उशीर झा यास यावर याज अनदेुय राहणार नाही.  
11. एकुण िबला या रकमेतनू िनयमानसुार 2% TDS कपात कर यात येईल. 
12. कोटेशन धारकाने या नावाने कोटेशन सादर केले आहे याच नावाचे शॉपअॅ ट लायस सची 

मािणत त, पनॅकाडची मािणत त, GST न दणी दाख याची मािणत त कोटेशन सोबत 
जोडणे आव यक रािहल या िशवाय या दर प काचा िवचार केला जाणार नाही. 
 

 

 
                    Sd/- 
        डॉ. बापसुाहेब नागरगोजे 
     वै िकय (आरो य) आिधकारी 
   नािशक महानगरपािलका, नािशक 

  



 
 

 
 
 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
सावजिनक आरो य िवभाग  

 

कोटेशन फॉम 2021 
 

कामाचे नाव : नािशक महानगरपािलकेस िविवध कार या संगणक टस करीता लागणारे पेअस पाट 
तसेच टोनर िरफील ग करणेकरीता वा षक दर मंजरू क न या दराने आव यकते नसुार 
वेळोवेळी पुरवठा करणे बाबत. 

 
कामाची मदुत :12 मिहने._____________________________________________ 
 
कोटेशन सादर कर याची अंितम मदुत : िदनांक 26/ 11/2021 रोजी दपुारी 01:00 वाजेपयत. 
 
कोटेशन धारकाचे नांव व प ा :_____________________________________ 
 
संपक मांक :________________________________________________ 
 

उपरो त माणे कामाचे अटीशत  व पेसीिफकेशन नसूार सािह य पुरिवणेकामी मी / आ ही 
पुढील माणे सव करांसह दर सादर करीत आहोत. 

 
अन.ु 

. तपिशल दर सव करासह र. . माण/एकक 

1.  लेजर टस टोनर िरफील ग करणे. 
कॅनन/समॅसंग/ दस मेक  ित नग 

2.  लेजर टस चे लेड बदलणे 
कॅनन/समॅसंग/ दस मेक  ित नग 

3.  लेजर टस चे म बदलणे कॅनन / 
समॅसंग / दस मेक  ित नग 

 
सदर कोटेशनसोबत असले या सव अटी व शत  मी वाचले असनु मला या मा य आहेत सदर अटी 

शत  माणे सदर कोटेशनम ये नमदु केले या दराने 12 मिहने कालावधी करीता पुरवठा कर यास मी तयार 
आहे. यासाठी या कोटेशनवर वा री करीत आहे. 
 
िदनांक:___ /___ /2021. 
 
 

कोटशन धारकाची सही व िश का 
 


