परिशिष्ट
आमचे RFQ/कोटे िन दि. २३ डिसेंबि, २०१५ चे परिशिष्ट
OCW मुख्यालय येथे दि. २८-१२-२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या खल्
ु या बैठकीत झालेल्या चचेनस
ु ार, OCW
RFQचे स्पष्टीकरण व पररशिष्ट सािर करत आहे . अजजकर्तयाांद्वारे र्तयाचा RFQमध्ये समावेि करण्यात
यावा.:
संिर्भ कलम
कलम ३ पान
२

RFQमधील तिति
ू

बयाना

=

५०,०००

रु.

स्पष्टीकिण/परिशिष्ट
बयाना = रु. ३०,०००/(रु. तीस हजार फक्त)

राष्रीयीकृत/िेड्यल्
ु ड बँकेद्वारे जारी ऑरें ज शसटी वॉटर प्रा. शल. याांचे नावे नागपरू
येथे िे य धनाकर्जणाच्या (DD) स्वरुपात शलफाफा क्र. २ मध्ये 1जमाकारावा

कलम

पान ३

१३

सरु क्षा

अनामत

रक्कम

=

रु.१,००,०००/-

सरु क्षा अनामत रक्कम: रु.८०,०००/(रु. ऐांिी हजार फक्त)

बयाना रक्कम सुरक्षा अनामत रक्कम म्हणन
ू धरण्यात येईल व उवजररत र.५०,०००/करार

करताना

ऑरें ज

शसटी

वॉटर

प्रा.

शल.

च्या

नावे

नागपूर

येथे

िे य

राष्रीयीकृत/िेड्यल्
ु ड बँकेद्वारे जारी धनाकर्जणाच्या (DD) स्वरुपात जमा करावी

लागेल. वतजमान टँ करमालकाची ननवविा ननवडली गेल्यास र्तयाांना पव
ू ीच्या अथाजत

२०१४ च्या OCW सहच्या ननवविे ची सुरक्षा अनामत रक्कम आणण ररटे न्िन रक्कम
रुपाांतरीत करून घेण्याचा पयाजय उपलब्ध राहील. यासाठी वतजमान टँ करमालकास
OCWला लेखी सांमती द्यावीलागेल.
कलम ९ पान
२

कलम

३०

पान ४ (नवे
कलम)
कलम

पान ४

१६

सांपकज

श्री

सुहास

चलखरु े
mob:
9225419789
कोटे िन
सािर
करण्याचे वेळापत्रक
व पर्तता

श्री. अमोल भाांडारकर, टँ कर मॅनेजर, दि. ५, ६ व ७ जानेवारी २०१६ रोजी अतुल
इन्फोटे क येथे अजजकर्तयाांच्या िांकाांचे ननरसन करण्यासाठी उपलब्ध राहतील.
अतुल इन्फोटे क बबल्डीांग, आयटी पाकज, नागपूर (OCW मुख्यालयासमोर)

अजज घेण्याची तारीख: ०५-०१-२०१६ व ०६-०१-२०१६, सकाळी १०:०० ते ५:०० या
कायाजलयीन वेळेत व ०७-०१-२०१६ सकाळी १०:०० ते ३:०० या कायाजलयीन वेळेत.

टँ कर करारापासन
ू ७

टँ कर कराराच्या दिवसापासन
ू ७ दिवसाांचे आत सेवेत रुजू करावा लागेल. मात्र सवज

रुजू करावा लागेल.

पयांतचा वेळ िे ता येईल.

दिवसाांचे आत सेवेत

वैधाननक पत
ज ा व इतर अटी पूणज केलेल्या असल्यास जास्तीत जास्त १ फेब्रुवारी
ू त

सिर पररशिष्ट शललाव िस्तावेजाचा अववभाज्य घटक आहे . शललाव िस्तावेजातील इतर अनत व ितींमध्ये
कुठलाही बिल नाही.

अजजकर्तयाांनी नोंि घ्यावी, ही ववनांती.
Sd/मुख्य कायजकारी अधधकारी

ऑरें ज शसटी वॉटर प्रा. शल.
दि. २८-१२-२०१५
स्थळ: नागपूर

th
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