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कोटेशन सुचना 
 

              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेकरीता ’’ २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल  लॅ  ड, ल  ज’’ इ  यादी मटेरीयल सह सदरच े
काम ठेकेदाराकडुन क न घेण ेबाबत दरप के मागिव  यात येत आह.े 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                    िवषय :- साईिनवास अितथीगृह इमारतीसाठी मेन स  लाय देणेसाठी २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल  लॅ  ड, ल  ज 

इ  यादी मटेरीयल सह सदरचे काम ठेकेदाराकडुन क न घेणे बाबत .....   
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेकरीता २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल  लॅ  ड, ल  ज इ  यादी मटेरीयल सह सदरच ेकाम 
ठेकेदारा कडुन क न घेणेबाबत दरप क मागिव  यात येत आह.े  याचा सिव  तर तपिशल खालील माण.े 

Sr.No CSR.NO Description Unit Qty Rate Total Amount 

01) 

 
 

7-1-23 

Supplying, erecting & terminating FR XLPE insulated 
galvanised steel formed armoured (strip) cable 1100V,3/1/2 

core 240 sq.mm. aluminium conductor complete erected with 
glands & lugs, on wall/ trusses / pole or laid in provided 
trench / pipe as per specification no.CB-LT/ AL 
Make :- Polycab 

 
 
 

Mtrs 

 
 
 

225 
 

Rs. 
 

Rs. 

02) 

 
7-7-11 

Supplying & erecting Single compression type brass cable 
glands for 31/2 core 240 sq.mm. for XLPE armoured cable as 
per specification no. CB-GL 
Make :- HMT/ BRCO 

 
 

Nos 

 
 

2.00 
 
Rs. 

 
Rs. 

03) 
 

7-10-10 
Supplying, & erecting crimping type aluminium lugs for 
cable 240 sq.mm. cable as per specification no.CB-CL/AL 
Make :-Dowells 

 
Nos 

 
8.00 Rs. Rs. 

04)   Total :- Rs. 
05)   GST :-  Rs. 

  Total Amound (04+05)  :- Rs. 
 Total Amound in Words :- 

 

अटी व शत  :- 
०१). २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल  लॅ  ड, ल  जच ेदर ह ेGST सह दयावे. 
०२). दरप ात मागणी केले  या मटे रयलचचे दर देणेत यावे. 
०३). दरप क भरतांना दरप ात मागणी केले  या मटेरीयलची कंपनी नमदु करावी अ  यथा सदरचे दरप क अपा  धर  यात येईल यांची न द  
         यावी.  
०४). कायादेश िमळा  यानंतर ०१ मिह  याच ेआत सदरचे काम पणु क न दे  यात यावे. 
०५).२४०   वेअर एम.एम. केबल, च म  ये टाकुन टिमनशेन कामपणु झा  यानंतर ा  त झालेले बीलाची र  कम सं  थान िनयमांनसुार अदा कर  यात येईल. 
०६).कोणतेही अगर सव दरप क  वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 
०७).सदर  या २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल  लॅ  ड, ल  ज पोहोच कर  याची जबाबदारी   वतः आपणावर राहील. 
 

आपले दरप क उपरो  त माण े  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव ुत िवभाग- २४०   वेअर एम.एम. केबल, केबल 
 लॅ  ड, ल  ज करीता दरप क’’ असे पाक टावर  प  ट नमदू क न दरप क, मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

या  नांवे िदनांक - १५ /०३/ २०२३  पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याच ेकरावे.  यानंतर आले  या दरप काचा िवचार केला 
जाणार नाही.   

 
 
 

               (राहल जाधव) 
    . मु  य कायकारी अिधकारी  

             ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  

 


