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कोटेशन सुचना 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांच े '' ी रामनवमी उ सव-२०२३ '' करीता मंिदर व मंिदर प रसरात कर यात येणा-या  

िव तु रोषणाई करीता १२५ के हीए  ०३ नग भाडो ी जनसटे परुिवणकामी दरप के मागिव यात येत आह.े 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       िवषय :- '' ी रामनवमी उ सव -२०२ ३ '' करीता मंिदर व मंिदर प रसरात कर यात येणा-या िव ुत रोषणाई करीता १२५  
                   के हीए  ०३ नग भाडो ी जनसेट पुरिवणेबाबत ..... 
 

'' ी रामनवमी उ सव-२०२३ ''  साजरा कर यात येणार अस याने मंिदर व मंिदर प रसरात कर यात येणा-या िव तु रोषणाई या वीज  
परुवठ्याकरीता उ सव कालावधीत (िद.२९-०३-२०२३ ते िद.३१-०३-२०२३) ०३ िदवसाकरीता १२५ के हीए चे ०३ नग भाडो ी जनरेटरसेट 
परुिवणेकामी दरप क मागिव यात येत आह.े तपशील खाली माण.े 

अ. . तपिशल कालावधी मागणी 
दर ( ित नग) 
जीएसटीसह 

एकुण र  कम 

०१) 

'' ी रामनवमी उ सव-२०२३ ''  करीता भाडे 
त वावर १२५ के हीए सायलट फु 
जनरेटरसेट परुिवण.े 
(िडझेल सं थानमाफत पुरिवले जाईल) 

िद.२९-०३-२०२३ ते 
िद.३१-०३-२०२३  
एकुण ०३ िदवस 

०३ नग . . 

०२) एकुण र कम  )जीएसटी करासह अंतभतु (  :- . 
०३) ा सपोट  :-  . 
०४) एकुण र  कम ( ०२ + ०३) :- . 

अ री र  कम पये :- 
 

अटी व शत  :- 
०१).  सदरील जनसेट िद.२८-०३-२०२३ रोजी टे ट क न चालू क न ावा लागेल. 
०२).  जनसेट ऑपरेट करणेकामी २४ तास कमचारी ठेवावे लागतील सदर या कमचा-यांची राह याची व जेवणाची यव था 
               आपणांस करावी लागेल. 
०३). जनसेट करीता िडझेल सं थानमाफत परुिव यात येईल. 
०४). काही कारणा तव जनसटे खराब झा यास यांची सव वी जबाबदारी आपली  रािहल. व जनसेट नादु त झा यास  
              यािठकाणी दसुरा जनसेट वरीत उपल ध क न ावा लागेल. 
०५).  आपले कमचा-यास अथवा मिशनरीस कोण याही कारचा अपघात झा यास यास सं थान जबाबदार राहणार नाही. याची  
              सव वी  जबाबदारी  आपली  राहील 
०६).       आपणास जनसटे ती िदन ती जनसेट भाडे ह ेमंजरु झाले या दराने माणे पुरिवणे बंधनकारक राहील यासाठी कोण याही  

             कारणा तव  ए ा चाजस िदले जाणार नाही.  
०७).     भाडो ी जनसटे परुिवणेचा आदशे व िबलाची र कम याबाबत िशड  कायालयातून कायवाही होणार अस यामुळे सदरील  

यवहाराबाबत  वाद झा यास तो राहाता  कोटाचे यायक ेत राहील 
०८).      भाडो ी जनसेट परुिवणेचे दरप क ह ेआपले वत:चे फमचे लेटरहडे जीएसटीसह भरणेचे कराव.े 
०९). उपरो  शत  व अटीत काही बदल,सधुारणा करणेचा वा जादा अटी शत  िवहीत कर याचा अिधकार मा.मु य कायकारी 

अिधकारी यांनी  राखनू  ठेवलेला  आह.े आपली कोणतीही अट / अटी सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
तरी वरील सव अटी शत स अनसु न आपले कोटेशन भर याचे करावे. 

 

आपले कोटेशन उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात '' ी रामनवमी उ सव-२०२३ '' करीता मंिदर व 
मंिदर प रसरात कर यात येणा-या िव ुत रोषणाई करीता १२५ के हीए  ०३ नग भाडो ी जनसेट पुरिवणे करीता कोटेशन ’’ असे 
पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक                        
०८ /०२/२०२३ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीन ेपाठिव  याचे कराव.े  यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही.   

 
 
 

 (राहल जाधव) 
. मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  

 

 

 

 


