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रयत शिक्षण संस्थेचे, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा (महाराष्ट्र)  

४१५ ००१  

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा (RUSA) अशियानांतर्गत  
 

खेळाचे साशहत्य खरेदी बाबत ई- शनशवदा  

सन - २०२०-२१ 

 

http://www.mahatenders.gov.in 
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रयत शिक्षण संस्थेच,े 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा (महाराष्ट्र)  

टेशलफोन : ०२१६२ २३४६७८ 

संकेतस्थळ :- http://csc.ac.in 

ई – शनशवदा  सूचना  

कामाचे नाव अंदाज े रक्कम रूपय े  बयाना रक्कम  शनशवदा फी  

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा येथ े

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियानांतर्गत 

खळेाचे साशहत्य  खरेदीबाबत ई- 

शनशवदा 

रू. ८,००,०००/- रू. १५,०००/- रू. ३०००/- 

 

ई-शनशवदा बाबतची सशवस्तर माशहती / सुचना / अटी www.mahatenders.gov.in या 

संकेतस्थळावर डाऊनलोड करण्यास व शनशवदा िरण्यास शद.३०/१०/२०२० पासून शद.  

९/११/२०२० पयंत उपलब्ध आह.े  

 

कोणतेही कारण न दतेा शनशवदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अशधकार महाशवद्यालयाच्या 

प्राचायांना राहील व सदर बाब शनशवदाधारकास बंधनकारक राहील.   

 

 

जा. क्र. ई –शनशवदा : १२२३/२०२०-२१                                   शदनांक : २९ /१०/२०२० 

                                     

 

प्राचायग  

छत्रपती शिवाजी कॉलेज,  

सातारा 

 

 

 

 

 

http://csc.ac.in/
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रयत शिक्षण संस्थेच,े 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा (महाराष्ट्र)  
 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा येथ ेराष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियानांतर्गत (RUSA) खळेाचे साशहत्य  

खरेदीसाठी नोंदणीकृत शवतरक/ शवके्रते / उत्पादकांकडून ई- शनशवदा मार्शवण्यात येत आहते. सदर 

शनशवदसेंदिागतील सशवस्तर माशहती खालीलप्रमाणे दणे्यात येत आह.े साशहत्याची सखं्या कमी अथवा 

जास्त करण्याचा अशधकार महाशवद्यालयाने राखनू ठेवला आह.े याबाबतीत मा. प्राचायांचा शनणगय अशंतम 

राहील व तो संबंशधत पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.  

1. कोरी शनशवदा, अटी व ितीसह महाराष्ट्र िासनाच्या www.mahatenders.gov.in या वबेसाईट / 

पोटगल वरुन शनशवदा िुल्क िरून डाऊनलोड करावी. सदर कामाकररता रू. ३,०००/- इतकी रक्कम 

कोऱ्या शनशवदा संचाच े िुल्क तसचे बयाना रक्कम रु.१५,०००/- असून दोन्ही रकमा ऑनलाईन 

(Payment Getaway) पध्दतीने स्वतंत्र िरन े आवश्यक आह.े इतर माध्यमातून शनशवदा िुल्क 

शस्वाकारले जाणार नाही.  

2. पात्र इच्छूक पुरवठाधारकांनी ई-शनशवदा डाऊनलोड करण्यासाठी व ई-शनशवदा प्रक्रीमध्ये िार् 

घेण्यासाठी www.mahatenders.gov.in पोटगलवर Enroll होण ेआवश्यक आह.े  

3. या संदिागत ई-शनशवदा ऑनलाईन िरन्याबाबत अथवा शडशजटल प्रमाणपत्र (DSC) शमळशवणेबाबत 

काही िंका शकंवा अडचणी असल्यास संबंशधतांनी मोफत दरूध्वनी क्र. 18002337315 यावर संपकग  

साधावा.  

4. वरील कामाची ई-शनशवदा सूचना महाशवद्यालयाच्या http://csc.ac.in या संकेतस्थळावर सुध्दा 

उपलब्ध आह.े  

5.  इतर अटी व िती ई-शनशवदा मध्ये पाहावयास शमळतील. 

6.  ई-शनशवदा प्रशक्रयेबाबत तपिील खालील प्रमाणे आह.े 

अ. क्र.  तपिील  शदनांक  वेळ  

१ शनशवदा प्रकाशित करण्याचा शदनांक  ३०/१०/२०२० सकाळी ०९.०० 

२  शनशवदा सादर करणे प्रारंि शदनांक ३०/१०/२०२० सकाळी ०९.०० 

३  शनशवदा सादर करणे अंशतम शदनांक ०९/११/२०२० सकाळी ११.३० 

४  शनशवदा उघडण्याचा शदनांक  १०/११/२०२० सकाळी ११.३० 

 

 

प्राचायग 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, 

सातारा 

http://www.mahatenders.gov.in/
http://csc.ac.in/
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रयत शिक्षण संस्थेचे, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा  

ई-शनशवदेसाठी लार्णारी  

तांशत्रक बाबींची कार्दपते्र  शलफाफा क्र. – १ (Technical Bid)  
 

शनशवदािारकांनी ऑनलाईन पध्दतीने खालील तांशत्रक बाबींची कार्दपते्र सादर करावीत.  

कार्दपते्र  जोडलेले आहे / 

नाही  

पान नं  

1. शनवीदा फॉमग स्कॅन कॉपी (प्रपत्र क्र - १ )   

2. मुंबई दकुाने व संस्था शनयम, १९६१ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र  / सदर साशित्य 

शवक्रीचा परवाना / उत्पादनाचा परवाना / व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र  

  

3. साशित्य उत्पादक कंपनीने अशधकृत शवतरक/ शवके्रता म्िणनू नेमल्याचे 

प्रमाणपत्र  

  

4.  जी.एस.टी (G.S.T) नोंदणी प्रमाणपत्र   

5. संस्थेचे/परुवठाधारकाचे PAN काडग    

6. िमीपत्र स्कॅन कॉपी (प्रपत्र क्र - २)   

7. ई - शनशवदा सुचना व अटी सिी शिक्क्याशनिी स्कॅन कॉपी (प्रपत्र क्र - ३)   

8. शनशवदा फॉमग फी ऑनिाईन िरल्याची पावती स्कॅन कॉपी    

9. बयाना रक्कम ऑनिाईन िरल्याची पावती स्कॅन कॉपी    

10. कामाचा अनिुव दाखिा शकंवा मार्ीि ४ वर्ागत मिाशवद्यािय/ शवद्यापीठ / 

िासकीय संस्था यांना खेळाचे साशित्य परुशवल्याचे प्रमाणपत्र /Tax 

Invoice/Bill (शकमान -५). 

  

11. माशर्ि दोन शनधागरण वर्ागचे आयकर पत्रक िरिेल्याचे दाखिे.    

12. माशर्ि वर्ागचा G.S.T /ऑर्स्ट २०२० िरिेल्याचा दाखिा   

13.  िासन शकंवा कोणत्यािी संस्थने काळ्या यादीत समाविे न केल्याचे १०० रू 

च्या Non Judicial Stamp Paper वर  िमीपत्र (Annexure - A) 

  

14. शनशवदाधारकास तांशत्रक शनशवदमेधीि (Technical Bid) एखाद्या बाबी   
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संदिागत सुट शकंवा सवित असल्यास तसा िासन शनणगय/ पररपत्रक/ प्रमाणपत्र.  

15. खेळाचे साशित्य खरेदी तपिीि (प्रपत्र - ४)   

 

शिप:-शलफाफा क्र. १ तांशत्रक शनशवदेमध्ये (Technical Bid)  पात्र होणाऱ्या शनवीदािारकांची दराची 

शनशवदा शलफाफा क्र. २ (Financial bid) उघडण्यात येईल. सवग कार्दपते्र साक्षांशकत करावीत.  

 

प्राचायग 

छत्रपती शिवाजी कॉिेज, 

सातारा 

 (शनशवदा धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का) 
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रयत शिक्षण ससं्थेचे, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा  

शनशवदा फॉमग  

खेळाचे साशहत्य खरेदी कररता ई- शनशवदा  

(प्रपत्र क्र. -१) 
 

 

1. शवतरक/ शवके्रते / उत्पादक/ 

पुरवठा धारकाचे नाव :  

__________________________________________________________ 

2. पत्ता __________________________________________________________ 

3. संपकग  क्रमांक व ई - मेि 
__________________________________________________________ 

 

4. मुंबई दकुाने व संस्था शनयम 

१९४८ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र 

कं्रमाक व अशंतम शदनांक / सदर 

साशित्य शवक्रीचा / उत्पादनाचा 

परवाना / व्यवसाय परवाना क्र.  
 

__________________________________________________________ 

5. व्यवसाय कर / करनोंदणी 

प्रमाणपत्र क्रमांक व अशंतम 

शदनांक 

____________________________________________________________ 

6.  संस्थेचा / शवतरकाचा PAN 

नंबर  

__________________________________________________________ 

7. संस्थेचा / शवतरकाचा GST नंबर 
__________________________________________________________ 

 

 (शनशवदा धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का) 
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(लेिरहेडवर द्यावे) 

हमीपत्र 

(प्रपत्र क्र -२) 

 

मी, खािी सिी करणारा  

श्री / श्रीमती___________________________________________________________  

संचािक / शवतरक / उत्पादक / शवके्रता ________________________________________ 

असे नमूद कररतो/कररते की, मी छत्रपती शिवाजी कॉिेज, सातारा येथ ेखळेाचे साशित्य पुरशवण्याकरीता 

ई-शनशवदा शवशित नमुन्यात िरुन दते आि.े ई-शनवीदा िरन्यापुवी शवशित ई- शनशवदा अजागत नमूद केिेिी 

सवग माशिती आशण पुराव्यादाखि जोडिेिी सवग प्रमाणपत्र ेिी माझ्या माशिती प्रमाणे सत्य आशण वास्तव 

आिते तसेच मी खािीिप्रमाणे िमी दते आि ेकी, ई-शनशवद ेसोबत जोडिेिी कार्दपत्र ेसत्य असून त्यात 

कोणतीिी असत्यता आढळल्यास शकंवा शसद्ध झाल्यास कोणत्यािी स्तरावर माझी ई-शनशवदा अपात्र 

ठरशवण्यात येईि, याची मिा पुणग जाणीव आि.े तसेच पुढे मी असेिी नमूद कररतो/ कररते की, ई-शनशवद े

संबंधीत सवग शनयम व अटी मी काळजीपूवगक वाचिेल्या असून त्या माझ्यावर बंधनकारक राितीि. 

 

   

 

स्थळ:             (शनशवदा धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का) 

शदनांक :      नाव :  
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रयत शिक्षण संस्थेच,े 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा  

(प्रपत्र क्र – ३) 

ई - शनशवदा सुचना व अिी:- 

1. ई-शनशवदा जाशिरात शदिेल्या मदुती प्रमाण ेऑनिाईन पध्दतीने वेळेत सादर करण्यात याव्यात. इतर माध्यमातनू 

(ईमिे, Fax, Whatsapp, पोस्ट, कुररअर इ.) शनशवदा  स्वीकारण्यात येणार नािी. 

2. तांशत्रक कारणास्तव (इटंरनटे, सव्िगर डाऊन, संर्णक शबघाड, शवद्यतु परुवठा इ.) कारणास्तव शनशवदा िरण्यास 

शविंब झाल्यास त्याची जबाबदारी शनशवदाधारकाची असेि.  

3. उप्तादक असल्यास सबंशधत साशित्याच्या उत्पादनाचा परवाना जोडणे आवश्यक आि.े  

1. उप्तादक नसल्यास अशधकृत शवतरक/ शवके्रता म्िणनू नेमल्याच ेप्रमाणपत्र सादर करण ेबंधनकारक रािीि व तस े

प्रमाणपत्र न शदल्यास सदर शनशवदा नाकारण्यात येईि.  

4. शनशवदा दोन शिफाफा पध्दतीत १. तांशत्रक  व २. दराची अिी सादर करण ेआवश्यक आि.े तांशत्रक शनवीद ेसोबत 

कार्दपत्र े शिफाफा क्र. – १ (Technical Bid) येथ ेनमदु केल्या प्रमाण े(स्कॅन कॉपी) जोडावीत. जे 

शनशवदाधारक तांशत्रक शनवीदेमध्य ेपात्र िोतीि त्याच शनशवदाधारकांच्या दराची शनशवदा (Financial bid) 

उघडण्यात येईि.  

5. दराची शनशवदा (Financial bid) शवशित नमनु्यामध्येच (BOQ excel sheet) देण ेआवश्यक आि.े दराच्या 

शनशवदेमध्य ेदरपत्रक देताना सवग करासशित छत्रपती शिवाजी कॉिेज, सातारा कायागिय पोिोच अिी शकंमत 

द्यावी. 

6. शनशवदािारकाने IAAF/AKFI/AFI/ NSFs/BSI तसेच खेळाच्या आतंरराष्ट्रीय संघिनांनी  मान्यता 

शदलेले साशहत्य पुरशवणे आवश्यक आहे. 

7. बयाना रक्कम (E.M.D) (परतावा) व शनशवदा फॉमग फी (Tender Form Fee) (शवना परतावा) ऑनिाईन 

पध्दतीन ेिरण ेआवश्यक आि.े त्याशिवाय शनशवदा मान्य करण्यात येणार नािी. 

8. अमान्य शनशवदा झाल्यास शनशवदा बयाना रक्कम िासकीय शनयमानसुार परत करण्यात येईि.  

9. शनशवदा मजंरू झािेल्या शनशवदा धारकास परुवठा आदेि देण्यापवूी कळशवण्यात येईि. त्यांनतर शनशवदा 

रक्कमचे्या ३ टक्के रक्कम सरुक्षा ठेव म्िणनू जमा करण ेआवश्यक रािीि. सदर रक्कमवेर कोणतिेी व्याज 

शमळणार नािी. 

10. दराची शनशवदा (Financial) मान्य झाल्यानंतर शनशवदाधारकास  एक आठवड्याच्या आत स्वखचागन ेकरारनामा 

Stamp paper वर शििून द्यावा िारे्ि. 

11. करारनामा व सरुक्षा ठेव जमा केल्याची मळू कार्दपत्र ेसादर केल्यानंतर परुवठा आदेि शदिा जाईि.  

12. शनशवदेमध्य ेशदिेल्या नमनु्याप्रमाणचे (प्रपत्र - ४) साशित्य नसल्यास अिा परुवठादाराचा परुवठा आदेि रद्द 
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करण्याचा अशधकार मिाशवद्याियास रािीि व अिा परुवठादाराची बयाना / सरुक्षा ठेव रक्कम जप्त केिी जाईि.  

13. मान्य ई-शनशवदेतीि दराच्या शनशवदेमध्ये ज्या शवतरकान/े फमगने यादीतीि साशित्याच ेन्यनूतम दर शदिे आिते. 

त्याच ेदर मजंरू करण्यात येतीि.  

14. मजंरू झािेल्या दरात कोणत्यािी कारणास्तव कोणतािी बदि अथवा दरात वाढ करून शमळणार नािी. मान्य 

झािेल्या दरामध्यचे आवश्यक असिेल्या साशित्याचा परुवठा करणे बंधनकारक रािीि.     

15. खरेदी नर् संख्या दरपत्रक आल्यानंतर एकूण खरेदीसाठी शनशित केिेिी रक्कम शवचारात घेऊन परुवठा  

आदेिात नमदू करण्यात येईि.  

16. साशित्याचा परुवठा मिाशवद्याियात शदिेल्या मदुतीत स्वखचागन ेकरावा िारे्ि, परुवठादारास आर्ाऊ रक्कम 

(Advance Payment) शदिी जाणार नािी.  

17. परुवठा आदेि शमळाल्यापासनु ३० शदवसाच्या आत साशित्याचा परुवठा करण ेबंधनकारक राशिि. परुवठादारान े

साशित्य परुवठा आदेिात नमदु मदुतीत न परुशवल्यास मिाशवद्यािय परुवठा आदेि रद्द करून िासकीय 

शनयमानसुार दंडात्मक कारवाई करेि.  

18. परुवठादारान ेसबळ कारण देऊन शवनंती केल्यास परुवठा आदिेािा मदुतवाढ देण्याचा शकंवा नाकारण्याचा 

अशंतम शनणगय प्राचायांना रािीि.   

19. ऑडगरप्रमाणे सशुस्थतीत साशित्य शमळाल्यापासनू त्याची पणूग तपासणी केिी जाईि. र्णुवत्तचेी खात्री पटल्यानंतर 

खरेदी देयक िक्यतो १५ शदवसात ऑनिाईन पध्दतीन ेअदा केिी जाईि. 

20. खराब /मिाशवद्याियान ेनापसंत केिेिे साशित्य  परुवठादारान ेस्वखचागन ेत्वररत बदिनू द्याव ेिारे्ि. 

21. परुवठादारान ेमाशर्ि ४ वर्ागत िासकीय संस्था/मिाशवद्यािय/ शवद्यापीठ यांना खळेाचे साशित्य परुशवल्याच े

प्रमाणपत्र / दाखिा/ Tax Invoice/Bill सोबत जोडणे आवश्यक आि े(शकमान ५ खरेदीदाराचंी नाव ेव संपकग  

क्र. आवश्यक).  

22. अटी व ितीमध्य ेबदि करण्याचा अशधकार प्राचायग, छत्रपती शिवाजी कॉिेज, सातारा यांना असेि व तो सवग 

शनशवदाधाराकांवर बंधनकारक रािीि.  

23. परुवठादारान ेसवग Tax Invoice/Bill यामध्य ेGST/Tax याचा स्वतंत्र उल्िेख करावा. अन्यथा शबि 

नाकारण्यात येईि. 

24. शनयमानसुार GST/Tax/TDS शबिामधनू कपात केिा जाईि. 

25. शनशवदा छत्रपती शिवाजी कॉिेज, सातारा येथ ेउघडण्यात येतीि. कािी कारणास्तव शनशवदा उघडण्याच्या शदनांक 

आशण वेळेमध्य ेबदि करण्याचा अशधकार मिाशवद्याियान ेराखनू ठेविा आि ेव तो सवग शनशवदाधारकांवर 

बंधनकारक रािीि.  

26. परुवठादारान ेशनयम व अटींचा िंर् केल्यास शनशवदा बयाणा रक्कम / सरुक्षा ठेव जप्त करण्यात येईि.   

27. सदर साशित्याच्या खरेदी संदिागत िेखा परीक्षणास कािी त्रटुी /आके्षप/ वसिुी आढळल्यास वसिूपात्र रक्कम 

परुवठादारान ेद्यावी िारे्ि. 

28. सदर शनशवदा प्रशक्रयचेा कािावधी १२० शदवसासाठी ग्राह्य रािीि. त्याप्रमाण ेदर सादर करावेत. 

29. कोरोनामळेु सामाशजक अतंर पाळण्यासाठी कोणत्यािी प्री शबड बैठक आयोशजत केिी जाणार नािी. कािी िंका 
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असल्यास वरीि दरूध्वनी क्रमांकावर संपकग  साधावा. 

30. सवग कार्दपत्र ेसाक्षाशंकत करावीत.  

31. आवश्यकता िासल्यास ऑनिाईन पध्दतीन ेसादर करण्यात आिेल्या कार्दपत्रासोबत मळु कार्दपत्र े

तपासण्यात येतीि. 

32. मजंरू शनवदेेतीि परुवठा शकंवा इतर बाबतीत कायदिेीर समस्या शनमागण झाल्यास उिय दोन्िी बाजचू्या खचागची 

जबाबदारी शनशवदाधारकावर रािीि. कायदिेीर बाब सातारा न्यायाियाच्या कके्षत रािीि.  

33. अपणूग आशण अटी घािनू सादर केिेिी शनशवदा नाकारण्यात येईि.   

34. दराची ई-शनशवदा उघडण्याची वेळ तांशत्रक शनशवदेमध्य ेपात्र झािेल्या शनशवदाधाराकासं ईमिेने कळशवण्यात 

येईि.  

35. वाचा : उद्योर्,ऊजाग व कामर्ार शविार्, िा.शन.शद.०१ शडसेंबर २०१६. 

शविेष सूचना:-1)वरीि सवग सचूना व अटी मी वाचल्या असनू त्या माझेवर बंधनकारक आि.े  

 

 

 

स्थळ:             (शनशवदा धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का) 

शदनाकं :      नाव :  
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Annexure - A 

 

DECLARATION REGARDING BLACKLISTING / DEBARRING FOR TAKING 

PART IN TENDER 

 

(To be executed & attested by Public Notary / Executive Magistrate on Rs. 100/- non judicial Stamp Paper 

by the bidder) 

 

I / We _____________________________________________________________  

 

Manufacture / Partner (s) /authorized distributor / agent of M/S  

 

__________________________________________________________________ 

 

 hereby declare that the firm /company namely M/S. _________________________ 

 

 _______________________________________ has not been blacklisted or debarred in the past by Union 

/ State Government / Rayat Shikshan Sanstha or by any other organization from taking part in tenders in 

India. 

 

In case the above information found false I / we are fully aware that the tender / contract will be 

rejected/cancelled by College and EMD shall be forfeited. In addition to the above College will not be 

responsible to pay the bills for any completed / partially completed work. 

 

 

DEPONENT Name: 

___________________________________  

 

Address: ____________________________   

 

Attested: 

(Public Notary / Executive Magistrate) 
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रयत शिक्षण संस्थेचे, 

छत्रपती शिवाजी कॉलेज, सातारा  

खेळाचे साशहत्य खरेदी तपिील (प्रपत्र - ४)  

शनशवदािारकाने IAAF/AKFI/AFI/ NSFs/BSI तसेच खेळाच्या आतंरराष्ट्रीय संघिनांनी  मान्यता 

शदलेले साशहत्य पुरशवणे आवश्यक आहे. 
 

Sr. 

No. 
Item Description Make & Model 

1 Volleyball one piece  

2 Volleyball net - (9.5 x 1 Mt) Nylon with wire rope  

3 
Volleyball referee stand (Metal)- 93" inches high and the platform is 48" above the 

floor. Platform is  24" x 24" heavy aluminium plate. 
 

4 Kabaddi Shoes (Size- 7, 8,9,10)   

5 Athletics Running Spike (Size- 6,7,8,9,10)   

6 Shot put – 7.26 KG 128 MM (IAAF Approved)   

7 Shot put -4.00 KG 108 MM (IAAF Approved)   

8 Shot put – 5.00 KG 114 MM (IAAF Approved)   

9 Discus – 1.00 KG (IAAF Approved)   

10 Discus 2.00 KG (IAAF Approved)   

11 Starting Blocks - OLYMPIC STEEL COMPETITION   

12 Hurdles (IAAF Approved) (ULTIMO PRO HURDLE)   

13 Hammer 7.26 KG (IAAF Approved)  

14 Hammer 4 KG (IAAF Approved)  

15 High jump Crossbar -  (4.00 MTS. Fiber Optic)  

16 
High Jump Stand - (COMPETITION MODEL SQUARE TUBULAR 

ALUMINIUM)  
 

17 Fiber-Glass Toe Board   

18 Long Jump Take-off Board (Fibre-glass Toe Board)   

19 Gymnastic SPRING BOARD PRO -(5 SPRING SYSTEM)   

20 Wall Bars -   

21 PLYOMETRIC BOX SET OF 5 (12", 18", 24", 30", 36")   

22 Pro Speed Ladder (8 Mt.)   

23 Speed Chute - 56”   

24 Skipping Rope   

25 CLIMBING ROPE  (15 Ft/ 4.55 Mt)   

26 Gym Ball / Swiss Ball - 85 CM/ 95Cm  

27 Wall Ball - 8 KG   

28 Wall Ball - 10 KG   
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29 Boxing Gloves - AMATEUR CONTEST GLOVES – 10 OZ (Red)   

30 Boxing Gloves - AMATEUR CONTEST GLOVES – 10 OZ (Blue)   

31 Boxing Gloves - AMATEUR CONTEST GLOVES – 12 OZ (Red)  

32 Boxing Gloves - AMATEUR CONTEST GLOVES – 12 OZ (Blue)   

33 Boxing - GROUP EXERCISE KIT   

34 Boxing Focus Pads   

35 Boxing - SPEED BALL PLATFORM SET   

36 Boxing- ECONOMY SPEEDBALL   

37 Boxing ANGLE BAGS - CRUSHER NYLON BOXING KIT  

38 Training Bags - 150cmWt. Apx: 35 kgs  CRUSHER NYLON BOXING KIT    

39 4 Leg Chain   

40 Boxing Boots (No.- 7,8,9,10)   

41 Multipurpose Vinyl Mat 2m X 1m   

42 Softball Synthetic   

43 Softball Gloves  PERFECT PROFESSIONAL   

44 Softball Slugger/ Bat - Wooden   

45 Softball Slugger/ Bat - Metal  (Champion Star)   

46 Softball Catcher Mask  

47 Softball Home Plate & Base Set   

48 Badminton Racquets -  Isometric Lite 3   

49 Badminton Shuttle (Synthetic)   

50 Badminton Net  

 

िीप: सदर साशित्याच्या दराचा शिफाफा (BOQ) excel sheet मध्य ेशदिेिा असनू तो वेबसाईटवरून डाउनिोड 

करून घ्यावी.  प्रपत्र -४ मध्य ेनमदू केिेल्या साशित्याच ेदर शवशित नमनु्यामध्येच देऊन (BOQ) excel sheet अपिोड 

करावी. अन्यत्र कोठेिी स्वतंत्रपण ेसाशित्याची रक्कम देऊ नये. 

 

 

स्थळ:             (शनशवदा धारकाची स्वाक्षरी व शिक्का) 

शदनाकं :      नाव :  

 

 

 


