
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड   

पो  ट-िशड -४२३ १०९., ता.राहाता, िज.अहमदनगर 

फोन न.ं०२४२३-२५८५००, फॅ  स न.ं०२४२३-२५८८७० 

website: - http://www.shrisaibabasansthan.org. 
 

कोटेशन सुचना 
 

              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े करीता ’’ साईिनवास अितथीगृह VIP सुटचे ISO मानांकन बाबत इले  ीकल सुधारणा 
करणेकामी २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व इतर अनुषं िगक मटेरीयल’’ पुरिवणेकामी िविवध पुरवठाधारकांकडुन दरप के मागिव  यात यते आहे. 
             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                    िवषय :-  साईिनवास अितथीगृह VIP सुटचे ISO मानांकन बाबत इले  ीकल सुधारणा करणेकामी २ Pole Isolater, 2 
Pole RCCB, वायर व इतर अनुषं िगक मटेरीयल खरेदी करणेबाबत .   

 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे करीता २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व इतर अनुषं िगक मटेरीयल खरेदी करणेकामी 
दरप क मागिव  यात यते आह.े तपिशल खालील माणे. 

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

एकुण र  कम 

०१) 
२ Pole Isolater, २५ अॅ  पीअर, १०० एम. ए. २४० V. AC,   
कंपनी :-  िसम  स /एल & टी / िल डॅ  

३२ नग .  .  

०२) 
२ Pole Isolater, ३२ अॅ  पीअर, १०० एम. ए. २४० V. AC,   
कंपनी :-  िसम  स /एल & टी / िल डॅ 

३२ नग .  .  

०३) 
 २ Pole RCCB २५ अॅ  पीअर, १०० एम. ए. २४० V. AC,   
कंपनी :-  िसम  स /एल & टी / िल डॅ 

३२ नग .  .  

०४) 
२ Pole RCCB ३२ अॅ  पीअर,१०० ए.एम 
कंपनी :-  िसम  स /एल & टी / िल डॅ 

३२ नग .  .  

०५) 
केस ग कॅप ग प ी, साईज :-  ३२ m.mX १० m.m. 
कंपनी :-  मोदी / ेसीजन / अॅकर 

१०० िमटर .  .  

०६) ३५X०८  ु , कंपनी :- आर.के /जे.के   ०४ पु डे .  .  
०७) रावल  लग ०८ नंबर, कंपनी :-  ीप / अॅकर १२ पु डे .  .  
०८) एम.एस.फोर वे डी.बी.बॉ  स डोअरसह, कंपनी :- िसम  स  २४ नग .  .  

०९) 
P.V.C.म  टी  टॅ  ड वायर (FRLS) २.५ Sq.m.m. 
कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर. 
कलर :- (R-2, B-2 ,G-2) 

०६ बंडल 
(९० मीटर) 

.  .  

१०) 
P.V.C.म  टी  टॅ  ड वायर (FRLS) 4 Sq.m.m. 
कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर. 
कलर :- (R-2, B-2 ) 

०४ बंडल 
(९० मीटर) 

.  .  

११) 
P.V.C.म  टी  टॅ  ड वायर (FRLS) १.५ Sq.m.m. 
कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर, कलर :- ,G-2 

०२ बंडल 
(९० मीटर) 

.  .  

१२) 
P.V.C. कॉडयटु पाईप (Blak) ३ मीटर, साईज :-  २५ m.m. 
कंपनी :-   ेसीजन 

७० मीटर .  .  

१३) P.V.C. ब ड (Blak), साईज :-  २५ m.m., कंपनी :-   ेसीजन ५० नग .  .  
१४) एकुण :- . 
१५) जीएसटी :-  . 

 एकुण र  कम (१४+१५)  :- ./- 

अ री र  कम पय े:- 
 

अटी व शत  :- 
०१).  २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व    इतर अनुषं िगक मटेरीयलचे दर हे GST सह दयावे. 
०२).  दरप क प ात मागणी केले  या मटे रअलचेच दर दणेेत यावे. 
०३).         दरप क भरतांना दरप ात मागणी केले  या मटेरीयलची कंपनी नमुद करावी अ  यथा सदरचे दरप क अपा  धर  यात येईल यांची न द  यावी.  
०४).         कायादशे िद  यानं तर १५ िदवसात मटेरीयल पुरिव  यात यावे. 
०५). २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व इतर अनुषं िगक मटेरीयल ा  त झा  यानं तर बीलाची र  कम सं  थान िनयमा माण ेअदा कर  यात यईेल. 
०६). कोणतेही अगर सव दरप के  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखून ठेवला आहे. 
०७).  सदर  या २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व इतर अनुषं िगक मटेरीयल पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 
 

आपले दरप क उपरो  त माण े  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबं द पाक टात, ’’िव ुत िवभाग- २ Pole Isolater, 2 Pole RCCB, वायर व 
इतर अनुषं िगक मटेरीयल करीता दरप क’’अस ेपाक टावर  प  ट नमूद क न दरप क, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
या नां वे िदनांक -२८ /०१ / २०२३  पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याचे करावे.  यानं तर आले  या दरप काचा िवचार केला जाणार नाही.   

 
 

               (राहल जाधव) 
 उप  मु  य कायकारी अिधकारी तथा 
  . मु  य कायकारी अिधकारी 

          ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
 

 

 

 


