
 

जाहिरात 
संचालनालय, वदै्यकीय हिक्षण् व संिोधन, म ंबई. यांच्या अहधपत्याखाली कायासना मधे असलले्या हिटंर यांच ेटोनर 

हरफीलींग, हरपेअर 
 हरसायकलींग तसेच झेरॉक्स मिीनच ेनहवन टोनर करण्याबाबत. 

 मोिरबंद हलफाफयात हिटंर, हरफीलींग, द रुस्ती, हरसायकलींग तसेच झेरॉक्स मिीनचे नहवन टोनर 
करण्याकरीता खालील अटी न सार दरपत्रके मागहवण्यात. 

अ.क्र कंपनीचे नाव व िकार लेझर प्रिटर/झेरॉक्स मिीन उपलब्ध संख्या 
1 एच.पी. 1020 15 नग 
2 एच.पी. लेझर जेट एम. एफ. पी. 128एफ.एन. 20 नग 
3 ब्रदर DCB L 2520 D 30 नग 
4 ब्रदर HL-L 2321 D 25 नग 
5 ब्रदर DCB L 2531 DW 16 नग 
6 एच.पी. कलर लेझर जेट िो MSP M108N 04 नग 
7 एच.पी. कलर लेझर जेट िो MSP 416  03 नग 
8 Sharp - AR 6020 झेरॉक्स मिीन टोनर (नहवन)  03 नग  
9 कॅनन 2525 झेरॉक्स मिीन टोनर (नहवन) 03 नग  

अटी व िती 
1) हिटंर, हरफीलींग, द रुस्ती तसेच हरसायकलींग तसेच नहवन टोनर करण्याकरीता कराराची प्रकमत प र्ण 

रुपयामध्ये असावी हलफाफा मोिरबंद नसल्यास ग्रािय धरल्या जार्ार नािी. 
2) दरपत्रक भरतांना भाग घेर्ाऱ्या कंपर्ीने कंपर्ीचे नोंदनी िमार्पत्र, अद्यावत आयकर िमार्पत्र सादर करावे 

तसेच पॅन कं्रमाक व जीएसटी कं्रमाक नम द करावा. 
3) दरपत्रक सादर करण्याची अंतीम म दत हद 28/02/2023 द पारी 3 वाजे पयंत आिे. त्यानंतर िाप्त िोर्ारी 

दरपत्रके हवचारात घेतली जार्ार नािीत. 
4) भाग घेतलेल्या पात्र देयकदारामध न न्य न्यतम देकार सादर करर्ाऱ्या देकार दाराची हनवड करण्यात येईल. 
5) वार्षीक देखभाल करार करण्यात येर्ाा्रया हिटंर हरफीलींग, हरपेअर तसेच हरसायकलींग तसेच झेरॉक्स मिीन 

यांचे पािर्ी हद 17/02/2023 ते हद 27/02/2023 पयंत कायालयीन कामकाजाच्या वळेेत करता येईल त्या 
करीता ज-2 कायासन, संचालनालय, वदै्यकीय हिक्षण् व संिोधन, म ंबई. िासकीय दंत मिाहवद्यालय व 
रुग्र्ालय 4 था मजला सेंन्ट जॉजेस रुग्र्ालय आवार म ंबई येथे संपकण  साधावा. 

6) भाग घेर्ाऱ्या कंपनीच्या लेटर िेड वर देकार बनवून मोिरबंद करुन देकार सादर करावा हलफॉयावर लाल 
िाईने हिटंर, यांचे हरफीलींग, हरपेअर तसेच हरसायकलींग तसेच झेरॉक्स मिीन नहवन टोनर कराराचे देकार 
असे स्पष्ट नम द कराव ेतसेच अटी व ितीचे पत्रक सवण अटी िती मान्य असल्याचे नम द करुन त्यावर स्वाक्षरी 
करावी व अटी व ितीचे पत्रक देकारासोबत जोडाव.े 

7) कोर्तेिी कारर् न देता दरपत्रक नाकारण्याचा अहधकार संचालक, संचालनालय, वदै्यकीय हिक्षर् व संिोधन, 
म ंबई यांचा रािील 
 

 
 

संचालक, 
संचालनालय,वदै्यकीय हिक्षर् व संिोधन, म ंबई 
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