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कोटेशन सुचना 
 

              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े करीता ’’ ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवासातील ब  कहेड लाईट 
िफट ग दु  त’’ करणेकामी िविवध परुवठाधारकांकडुन दरप के मागिव  यात येत आह.े 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     
िवषय :-  ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवासातील ब  कहेड लाईट िफट ग दु  त करणेबाबत .   
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवासातील  BULKHEAD LIGHT 
FITTING REPAIRING SCOPE OF WORK & Its Product Details  बाबतचा तपिशल खालील त   यात नमदू कर  यात 
आला आह.े सदर BULKHEAD LIGHT FITTING REPAIRING SCOPE OF WORK करीता दरप के मागिव  यात येत 
आह.े  

Sr.No. 
BulkHead Fitting Reparing & Product Description 

Details 
Repairing 

Qty 
Rate Per Qty 

With GST 
Total Amount 

01. 

PRODUCTS DETAILS:- 
ENDURA RUGBY NEO 10W LED 6000K 
IP65-BULKHEAD(LHEOAOP7PP6W010) 
BULCKHEAD FITTING SUITABLE FOR INTERNAL LED 
10W FIXED ON WALL 
MAKE-HAVELLS 
REPAIRING SCOPE OF WORK AS FOLLOWS:- 
Bulkhead 10W Driver,Isolated 6 KV 50mA with LED 
PCB Repairing & Installation with 2 years 
comprensive warranty 

850 Nos. Rs. Rs. 

02. TOTAL :- Rs. 
03. GST :-  Rs. 

 Total Amount ( 02 + 03) :- Rs. 

In words Rupees :-  
अटी व शत  :- 
०१).  ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवासातील ब  कहडे लाईट िफट ग दु  तीच ेदर ह ेRepairing Scope of Work ला 

अनसु न  GST सह दरप कात दे  याचे कराव.े 
०२).      ब  कहडे लाईट िफट ग करीता उपरो  त तपिशलात नमदू केले  या Repairing Scope of Work मधील सािह  याचा वॉरंटी 

कालावधी दोन वष इतका रािहल. तस ेपरुवठाधारक यांना  याचंे बीलावरती नमदू करणे अिनवाय राहील. 
०३). ब  कहडे लाईट िफट ग दु  ती कामाचा कायादशे िद  यानंतर १५ िदवसाचे आत ब  कहडे लाईट िफट ग दु  त क न िव तु 

िवभागाचे ता  यात तपासून दे  याचे करावे.  
०४). ी साईबाबा सं  थानचे भ  तिनवासातील ब  कहडे लाईट िफट ग दु  तीच ेकाम झा  यानंतर बीलाची र  कम सं  थान 

िनयमा माण ेअदा कर  यात येईल. 
०५). एक वष कालावधीत  सं  थानचे भ  तिनवासातील उवरीत ब  कहडे लाईट िफट ग  तािवत कामाचे  कोप ऑफ वकला 

अनसु न नादु  त झा  यास सदरचे ब  कहडे लाईट िफट ग दु  तीचे काम ह ेकायादशेातील दरानुसार आपणास क न दणेे 
बंधनकारक राहील. सदर कालावधीत आपणास वाढीव दर िदला जाणार नाही. 

०६). कोणतेही अगर सव दरप के  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 
 

आपले दरप क उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव ुत िवभाग ी साईबाबा सं  थानचे 
भ  तिनवासातील ब  कहेड लाईट िफट ग दु  ती करणेकामी’’ असे पाक टावर  प  ट नमूद क न दरप क, मा.मु  य कायकारी 
अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  या नांवे िदनांक ०१/०२/२०२३ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने 
पाठिव  याचे कराव.े मुदतीनंतर ा  त झाले  या दरप काचा िवचार केला जाणार नाही, याची न द  यावी. 

 
 

 
    (राहल जाधव) 

        .मु  य कायकारी अिधकारी 
              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  


