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कोटेशन सुचना 

 

              श्री साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिर्डी यांचे करीता ’’ २० ्ॅट एल.ई.र्डी. टयुबलाईट’’ परुश्णकेामी दरपत्रके 

मागश्ण् यात येत े. े 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    श्षय :-  २० ्ॅट एल.ई.र्डी. टयुबलाईट खरेदी करणेबाबत .   

 

श्री साईबाबा संस् थान व श् ् स् त व् य्स् था, शिर्डी यांच ेकरीता २० ्ॅट एल ई र्डी  टयबुलाईट खरेदी करणकेामी 

कोटेिन व मागश्ण् यात येत े. े २० ्ॅट एल ई र्डी  टयबुलाईटचा तपशिल खालीलप्रमाण े 

अ.क्र. मटेरीयलचा तपशशल मागणी 
दर (प्रशत नग) 

िीएसटीसह 
एकुण रक् कम 

  ०१) 

एल  ई  र्डी  टयबुलाईट (बॅटन व) 

साईज :- २० ्ॅट २३० V. AC, कुल व् .ाईट, ०४ फुट  

कंपन वी :-  शसस् का/ क रॉम् टन व / क शफशल् स 

२००० 

न वग 
रु  रु  

०२) एकुण :- रु  

०३) जीएसटी :-  रु  

 एकुण रक् कम (०२+०३)  :- रु./- 

अक्षरी रक् कम रुपये  (स व् करांसश.त) :- 

 

अटी ् शती :- 

०१)   २० ्ॅट एल ई र्डी  टयबुलाईट चे दर . ेGST स. दया् े 

०२)   कोटेिन व पत्रात मागणी केलेल् या मटेअरअलचचे दर दणेते या्े  

०३)        कोटेशन भरतांना कोटेशन पत्रात मागणी केलेल् या मटेरीयलची कंपनी नमुद करा्ी अ यथा सदरचे 

कोटेशन अपात्र धरण् यात येईल यांची नद द  या्ी.  

०४)        कायावदिे शदल् यान वंतर १५ शद्सात मटेरीयल परुश्ण् यात या्े  

०५)   २० ्ॅट एल ई र्डी  टयबुलाईट प्रा् त ााल् यान वंतर बीलाची रक् कम संस् थान वच ेश्.ीत पध् दतीन वे अदा करण् यात येईल  

०६)  कोणते.ी अगर स्व कोटेिन व स् ् ीकारण ेअथ्ा न वाकारणचेा .क् क संस् थान वन वे राख न व वे्ला े. े 

०७)   सदरच् या २० ्ॅट एल ई र्डी  टयबुलाईट पो.ोच करण् याची जबाबदारी स् ् तः  ेपणा्र रा.ील  

 

ेपले कोटेिन व उपरोक् तप्रमाण े स् ् तचचे फममचचे लेटरहेर्ड्र मो.ोरबंद पाकीटात, ’’श्दु्यत श्भाग- २० ्ॅट 

एल.ई.र्डी. टयुबलाईट करीता कोटेशन ’’असे पाकीटा्र स् पष् ट न वम द करुन व कोटेिन व, मखु् य कायवकारी अशककारी, श्री 

साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिर्डी या न वां्े शदन वांक ३१-१२-२०२२ पयंत ्रील अटी ् ितीस अकीन व रा.ून व तातर्डीन व े

पावश्ण् याच ेकरा्े  मदुतीन वतंर प्रा् त ाालेल् या कोटेिन वचा श्चार केला जाणार न वा.ी    

 

 

 

 

            (रा.ूल जाक्) 

      उप मुख् य कायमचकारी अशधकारी तथा 

  प्र.मुख् य कायमचकारी अशधकारी 

        श्री साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था,शिर्डी 
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