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कोटेशन सुचना 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेकरीता ’’ ी साईबाबा हॉ  पीटल, ी साईनाथ  णालय व  दारावती 
इमारतीमधील मम  ये बसिवणेसाठी इले  ीक डोअर बेल’’ परुिवणकेामी दरप के मागिव  यात येत आह.े 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय :-  ी साईबाबा हॉ  पीटल, ी साईनाथ  णालय व  दारावती इमारतीमधील मम  ये बसिवणेसाठी 

इले  ीक डोअर बेल खरेदी करणेबाबत .   
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे करीता इले  ीक डोअर बेल खरेदी करणकेामी कोटेशन 
मागिव  यात येत आह.े तपिशल खालील माण.े 

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

एकुण र  कम 

०१) 

इले  ीक डोअर बेल 
कंपनी :-  अॅकर 
टाईप :- प  टा िडंग डॉग 
साईज :- २४०  हो  ट / ५० एच. झेड  
मॉडेल न ं:- ३८९२१  
अथवा  
टाईप :- चेरी िडंग डॉग 
मॉडेल न:ं- १०४८९ 
अथवा 
टाईप :- कॅ टन िडंग डॉग 
मॉडेल न:ं- ८२७२ 

१०० नग . . 

०२) एकुण :- . 
०३) जीएसटी :-  . 

 एकुण र  कम (२+३)  :- ./- 

अ री र  कम पये :- 
 

अटी व शत  :- 
०१).  इले  ीक डोअर बले चे दर ह ेGST सह दयावे. 
०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या मटे रअलचचे दर दणेेत यावे. 
०३).       कोटेशन भरतांना कोटेशन प ात मागणी केले  या मटेरीयलची कंपनी नमुद करावी अ  यथा सदरचे 

कोटेशन अपा  धर  यात येईल यांची न द  यावी.  
०४).       कायादशे िद  यानंतर १५ िदवसात मटेरीयल परुिव  यात यावे. 
०५).  इले  ीक डोअर बले ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम ३० िदवसांत अदा कर  यात येईल. 
०६). कोणतेही अगर सव कोटेशन  वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 
०७).  सदर  या इले  ीक डोअर बले पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 
 

आपले कोटेशन उपरो  त माण े  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव ुत िवभाग- इले  ीक 
डोअर बेल करीता कोटेशन ’’अस ेपाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक ३०/०८/२०२२ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याचे कराव.े 
 यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही.   

 
 

               (राहल जाधव) 
  उप मु  य कायकारी अिधकारी 

         ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
 

 
 
 


