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दरप क संदभ त िनयम व अटी 
 

अ. . िनयम व अटी 
1 मोहोरबदं पाकीटात दरप क सम  िदनांक 16.02.2023 ते िदनांक 24.02.2023 या कालावधीत 

सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 05.00 वाजपेयत काय लयीन कामकाजा या िदवशी या काय लयातील 
इमारत क , पिहला मजला, कोकण भवन येथे जमा करावीत. यावर * सीबीडी बलेापरू येथील 
बचतधाम िव ामगृहातील कापडी सािह याची धुलाई व ई ी करणेबाबत * असा प ट उ ेख असावा. 
सदर दरप क िदनांक 27.02.2023 रोजी दुपारी 04.15 वाजता उघड यात यईेल. दरप क 
उघड या या वळेी दरप कधारक यांना हजर राहता येईल. 

2 दरप क कागदप ात कोठेही खाडाखोड, Overwriting, पाढंरी शाई लावणे टाळाव.े चकूुन तस ेकराव े
लाग यास पणु वा री करावी. तस े न के यास दरप क र  कर याच े अिधकार बचतधाम सिमतीने 
राखून ठेवल ेआहेत. 

3 सदर करार हा सरुवातीस िदनांक 01.04.2023 ते 31.03.2024 या कालावधीकरीता देय असले. 
4 बचतधाम िव ामगृह येथील सोलापरूी चादर, बेडिशट, िपलो क हर, टॉवले, नॅपिकन, लकेँट इ यादी 

सािह य धुलाईसाठी या काय लया या िनदशानुसार घेऊन जाणे व यव थत धुऊन / ई ी क न 
बचतधाम यव थापक यासं मोजून परत करणे बंधनकारक राहील. 

5 बचतधाम िव ामगृह येथील सोलापरूी चादर, बेडिशट, िपलो क हर, टॉवले, नॅपिकन, लकेँट इ यादी 
सािह यांची वळेेत धुलाई तसेच ई ी करणे बंधनकारक राहील.  

6 बचतधाम िव ामगृह येथील धुलाईसाठी घेऊन गेलले ेसािह य गहाळ झा यास सदरहू सािह य कवा 
यांची होणारी कमत दरप कधारकाने या काय लयाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. 

7 बचतधाम िव ामगृह येथील सािह या या धुलाईसाठी लागणारी साधन साम ी बचतधाम सिमतीकडून 
पुरिव यात यणेार नाही. 

8 दरप कधारकाकडून धुलाई कर यात यणेाऱ े सािह य यव थतिर या धुऊन िनघा याची खा ी 
पट यािशवाय याबाबतचे देयक अदा केल ेजाणार नाही. 

9 बचतधाम िव ामगृह सिमतीकडून धुलाई सािह याचा व वाहतूकीचा खच अदा केला जाणार नाही. 
10 सदरहू धुलाई कर यात आले या सािह याचा परुवठा कर यात आ यानंतर केले या कामाचे देयक या 

काय लयास सादर के यानंतर आपणासं देय असणारी र कम धनादेशा ारे आपणांस अदा कर यात 
येईल. 

11 दरप कधारकाने बचतधाम िव ामगृहातील सािह य यव थत िर या धुऊन व ई ी क न दे याची सेवा 
समाधानकारकिर या केली नाही तर सदरहू करार कोणतीही पूव सूचना न देता र  कर यात यईेल. 

12 दरप कधारकास धुलाई ठेका दान के यानंतर सरु ा अनामत र कम पये 2000/- चा रा ीयकृत 
बँकेचा िडमांड ा ट (डी. डी.) *बचतधाम किमटी कोकण भवन* या नावाने काढून या काय लयास 
सादर करणे बंधनकारक राहील.  

13 दरप कधारकास वरील सव िनयम व अटी मा य अस यास यांनी याबाबत पय े 100/- या टॅप 
पेपरवर लखेी करारनामा क न या काय लयास सादर करावा. 

14 कोणतेही कारण न देता कोणतेही दरप क कवा सव दरप के फेटाळ याचा अिधकार बचतधाम 
िव ामगृह सिमतीस राहतील. 

                                                                                             
                     सही                

  



 

 

S. N. ITEM NAME 
RATE PER PIECE 

(in Rupees) 
1 Bombay Dyeing white bedsheets (Single)  

2 Bombay Dyeing white bedsheets (Double)  

3 Bombay Dyeing Printed  bedsheets   

4 Bombay Dyeing white  turkish towel  

5 Bombay Dyeing Printed turkish towel  

6 Bombay Dyeing white napkins big size  

7 Bombay Dyeing white napkins small size  

8 Blankets (Single)  

9 Blankets (Double)   

10 Pillow Cover  

11 Solapuri Chaddar  

12 OTHERS  





RATE  QUOTATION  
 

As per QUOTATION NOTICE No.GAD/DESK-1/BUILDING BACHATDHAM-

LAUNDRY/2023 Date 16.02.2023 For Bachatdham Rest House  
CBD Belapur, Navi Mumbai 

 
 

NAME OF THE AGENCY  

Full Address  

Mobile No.  

E-mail Id   

 

 

S. N. ITEM NAME 
RATE PER PIECE 

(in Rupees) 
1 Bombay Dyeing white bedsheets (Single)  

2 Bombay Dyeing white bedsheets (Double)  

3 Bombay Dyeing Printed  bedsheets   

4 Bombay Dyeing white  turkish towel  

5 Bombay Dyeing Printed turkish towel  

6 Bombay Dyeing white napkins big size  

7 Bombay Dyeing white napkins small size  

8 Blankets (Single)  

9 Blankets (Double)   

10 Pillow Cover  

11 Solapuri Chaddar  

12 OTHERS  

 

 

                                                                                          Name and Signature of Applicant 
 


