तं िश ण संचालनालय, महारा
3, महापािलका माग, प

पेटी

रा य,

मांक 1967, मुंबई 400 001.

दू र वनी - 30233470/30233431 फॅ स - 22692102.
E-mail : desk11@dtemaharashtra.org.in Internet :http/www.dtemaharashtra.gov.in

मांक : 11/तं शसं/दरप क/एएमसीएसी/19-20/106
िदनांक : 17/06/2019

ित,
1. नोटीस बोड, काय सन

.11, मु य काय लय, मुं बई

2. संकेत थळ, तं िश ण संचालनालय, म.रा., मुंबई
3. ______________________

िवषय :- संचालनालयातील वातानुकुिलत यं ांकरीता वा षक दे खभाल दु

ती

करता बंद लखोटयात दरप के मागिव याबाबत....
महोदय,
या संचालनालयातील काय लयातील व मं ालयातील अिधका यां या दालनांमधील एकूण
40 वातानुकूिलत यं ां या अंतगत दे खभाल व दु

तीबाबत वा षक दर िनि त कर यासाठी बंद

लखोटयात दरप के मागिव यात येत आहे त. दरप के िद.17/06/2019 पयत काय सन
ठे वले या पेटीम ये दु .1.00 वाजेपयत सादर करावयाची आहे त.

.11 म ये

ा त झालेली दरप के

िद.26/06/2019 रोजी दु .3.00 वाजता उघड यात येतील. उिशरा आले या दरप कांचा िवचार
केला जाणार नाही.
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अटी व शत
1. दरप के सोबत या नमु यात (form) म येच िनिवदा/दरप के सादर करावीत. वत:चा नमूना
वाप

नये. मा

वत: या काय लयीन लेटरहे ड सह या काय लयाने िदलेला िवहीत नमूना

सादर करता येईल. तसेच दरप के इ-मेल दारे सादर क नये.
2. दरप का या कमती व अ य़ संदभ चा वैधता कालावधी प टपणे नमूद केला पािहजे. दरप के
िनिवदा उघड या या तारखेपासून 90 िदवसापयतचे असावे.
3. दे यके ितमाही प दतीने अदा केली जातील.
4. दरप के कोणतेही कारण न दाखवता र कर याचा ह क या काय लयाने राखून ठे वला आहे .
5. सदर दर पुरवठा आदे श िद या या िदनांकापासून 1 वष कालावधीकरीता

थरअसावेत व ते 1

वष कं ाट कालावधीम ये संबंिधत पुरवठादारास बंधनकारक असतील. पुरवठादाराचे काम
समाधानकारक आढळू न आ यास, 03 मािह या कालावधीकरीता कं ाट वाढवून दे यात येईल.
6. कोणतेही कारण न दे ता एक कवा अनेक िनिवदा नाकार याचा ह क हे काय लय राखून ठे वीत
आहे .

सही/( डॉ. अभय वाघ )
संचालक,
तं िश ण संचालनालय, म.रा.,मुंबई.
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वातानु कूिलत यं ांकरीता अंतगत दे खभाल व दु
1) कं ाटदाराचे नाव व प

तीबाबत दरप काचा िविहत नमुना

यवहाराचा प ा :- __________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
2) दू र वनी / मोबाईल

मांक :- ________________________________

3) इ कमटॅ स पॅन नंबर (झे रॉ स जोडावी) :- ___________________________
4) शॉप लायस स / मुंबई महानगरपािलका न दणी

मांक (झे रॉ स जोडावी): - ____________

_______________________________________________
5) जीएसटी नंबर अस यास : - -________________________________
अ.

कार

ित नग दर . (सव कर समािव ट)
Yearly AMC Rates

1

2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

General Servicing including
a) Replacement @ Repairing of following items
I) Capacitor R/S,
II) Conductor Switch,
III) Gas Charging,
IV) Condensor Coil,
b) Water Wash Service,
c) Blower Service
One Time Rates Depending on Requirements
Compressor Replacement
Remote Control & Hand Set Replacement
Indoor Fan Motor Replacement
Indoor Blower Replacement
Outdoor Fan Blade Replacement
Outdoor Fan Motor Replacement
Cooper Pipe - Supply and Installation
Electrical Power Plug & Switch - Supply and
Installation
Electric Cable - Per Meter- Supply and Installation
IDU Swing Motor
Service Valve
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ित ाप
मी खालील सही करणार,या ारे घोिषत करतो की, या दरप कासाठी तं िश ण संचालनालय यांनी
िविहत केले या सव अटी व शत वाच या असून या मला मा य आहे त. मी या दरप कासोबत िदलेली सव
मािहती खरी असून, सोबत जोडलेली सव कागदप े मूळ माणप ा या / कागदप ा या स य ित आहे त.
मला / मी

ितिनधी व करीत असले या सं थेस गोपनीय कागदप े हाताळ याचा अनु भव असून मी िदलेली

सव मािहती /सोबत जोडलेली कागदप े खोटी अस याचे आढळू न आ यास याब ल मा यावर कायदेशीर
कायवाही होऊ शकते याची मला पूण जाणीव आहे व याब लची सव वी जबाबदारी माझी राहील.
सही :- _______________
नांव :- _______________
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