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कोटेिन व सुचन वा 

 

श्री साईबाबा संस् थान व श् ् स् तव् य्स् था, शिर्डी यांचे करीता ’’ इलेक् रीकल मटेरीयल तसेच मेन व सप् लायकरीता केबल’’ पुरश्णेकामी दरपत्रके 

मागश्ण् यात येत ेहे. 

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

श्षय :-   इलेक् रीकल मटेरीयल तसेच मेन व सप् लायकरीता केबल ेरेदी करणेबाबत . . . .  

  

श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् त व् यिस् था, विर्डी यांचे करीता इलेक्ट रीकल ीयेरीयल तसेच ीेन सा लायकरीता केबल ेरे ी करणकेाीी कोयेिन 

ीागविण् यात येत े.ते तिविल ेालीलरमाीाणेत 

अ.क्र. मटेरीयलचा तपशिल मागणी 
दर (प्रशत न वग) 

िीएसटीसह 
एकुण रक् कम 

०१) केवसंग कॅिीग िट्टी ३२ एीतएीत, कंिनी :- ीो ी / रमाेसीजन  १५० वीयर रुत रुत  

०२) ३५x०८ िरू्डन स् रु, कंिनी :-  ेरतके/जेतकेत १० िरेु्ड रुत रुत  

०३) रािल ा लग, कंिनी :- ग्रीि/अॅकर  २० िरेु्ड रुत रुत  

०४) 
१त५ स् क्ट िेअर एीतएीत िीतव् .ीतसीत िायर बंर्डल(९० वीयर)  

कंिनी :- विनोलेक्ट स / िलवलकॅब/ ेरतेरत (R-3, B-3,G-2) 
८ बंर्डल रुत रुत  

०५) 
२त५ स् क्ट िेअर एीतएीत िीतव् .ीतसीत िायर बंर्डल (९० वीयर)  

कंिनी :- विनोलेक्ट स / िलवलकॅब/ ेरतेरत (R-3, B-2) 
०५ बंर्डल रुत रुत  

०६) 
४त०० स् क्ट िेअर एीतएीत िीतव् .ीतसीत िायर बंर्डल (९० वीयर)  

कंिनी :- विनोलेक्ट स / िलवलकॅब/ ेरतेरत (R-2, B-1) 
०३ बंर्डल रुत रुत  

०७) २० िॅय एलतईतर्डीत ययबुलाईय, कंिनी :- वसस् का/ .िॅेल् स/विलीा स १६ नग रुत रुत  

०८) एक्ट ॅास् य िॅन ३०० एीतएीत (ीेयॅवलक), कंिनी :- रलम् ियन ०२ नग रुत रुत  

०९) ४ िे वर्डस् रीब् यिुन बलक्ट स वसंगल िेज ीेयल (र्डोअर स.), कंिनी :- वसीेन् स ०३ नग रुत रुत  

१०) R.C.C.B, २ िोल, १०० mA, २५ अॅम् िीअर, कंिनी :- एल & यी/ वसीेन् स/ वलग्रॅर्ड        ०४ नग रुत रुत  

११) R.C.C.B, ४ िोल, ३०० mA, ६३ अॅम् िीअर, कंिनी :- एल&यी/ वसीेन् स/ वलग्रॅर्ड        ०१ नग रुत रुत  

१२) ४ िे वर्डस् रीब् यिुन बलक्ट स,TPN, कंिनी :- वसीेन् स ०१ नग रुत रुत  

१३) १२ िे सरिेस ीाऊंयींग ीलर्डयलुर बोर्डड ा लेय स. बलक्ट स, कंिनी :- अॅकर/रोीा ०७नग रुत रुत  

१४) १८ िे सरिेस ीाऊंयींग ीलर्डयलुर बोर्डड ा लेय स., कंिनी :- अॅकर/रोीा ०१ नग रुत रुत  

१५) १२० िॅय एलतईतर्डीत वस्रयलाईय वियींग, कंिनी :- वसस् का /.िॅेल् स/विलीा स ०४ नग रुत रुत  

१६) 
८ जीतबीत३२ अॅम् िीअर,ीेयल सलकेय & ३२ अॅम् िीअर, एीतसीतबीतकंिनी :- एल&यी/ 

वसीेन् स/ वलग्रॅर्ड     
०३ नग रुत रुत  

१७) वसलींग रो (थ्री िोल), कंिनी :- अॅकर/रोीा ३५ नग रुत रुत  

१८) वसलींग िॅन १२०० एीतएीत, सिे त .ाय स् िीर्ड, कंिनी :- रलम् ियन/ .िॅेल् स/ररीयंय ०७ नग रुत रुत  

१९) स् क्ट िेअर बलक्ट स,िीतव् .ीतसीत, कंिनी :- ीो ी/ रमाेसीजन /रमाेसविय ३५नग रुत रुत  

२०) ६३ अॅम् िीअर,४ िोल , १०० mA ेयसोलेयर, कंिनी :- एल&यी/ वसीेन् स/ वलग्रॅर्ड     ०१नग रुत रुत  

२१) अॅल् यवुीवनयी ेीडर्ड केबल, साईज- ३त१/२ x३५ स् क्ट िेअर एीतएीत, कंिनी :- िलवलकॅब २२५ वीयर रुत रुत  

२२) 
एचतेरतसीतीेनस् िीच,(TPN) FN-125Amp-415V 

Sheet Metal Incloser कंिनी :- एल अॅरं्ड यीत 
०१ नग रुत रुत  

२३) िीतव् .ीतसीतिाईि, ६’’, ६ वकतग्रॅत (२० िूयाचा १ िाईि) 

कंिनी :- विनोलेक्ट स 
६२ नग रुत रुत  

२४) एकुण :- रुत 

२५) जीएसयी :-  रुत 

२६) एकुण रक्ट की ( २४ + २५) :- रु.  

अक्षरी रक् कम रु. 

अटी ् िती :- 

०१)त  इलेक्ट रीकल ीयेरीयल तसेच ीेन सा लायकरीता केबलचे  र . ेGST स.  यािेत 

०२)त  कोयेिन ित्रात ीागणी केलेल् या इलेक्ट रीकल ीयेरीयल तसेच ीेन सा लायकरीता केबलचेच  र  णेते यािेत 

०३)त         कोटेिन व भरतांन वा कोटेिन व पत्रात मागणी केलेल् या मटेरीयलची कंपन वी न वमुद करा्ी अ यथा सदरचे कोटेिन व अपात्र ररण् यात येईल   

यांची न वोंद घ् या्ी.  

०४)त कायाड िे व ल् यानंतर १५ व िसात ीयेरीयल िरुविण् यात यािेत 

०५)त संिणुड ीयेरीयल रमााा त ाल् यानंतर बीलाची रक्ट की ३० व िसांत अ ा करण् यात येईलत 

०६)त कोणते.ी अगर सिड कोयेिन स् िीकारण ेअथिा नाकारणचेा .क्ट क संस् थानने राेनू वेिला े.ते 

०७)त स रचे इलेक्ट रीकल ीयेरीयल तसेच ीेन सा लायकरीता केबल विर्डी येथे िो.ोच करण् याची जबाब ारी स् ितः  ेिणािर रा.ीलत 

 

ेिले कोयेिन उिरोक्ट तरमाीाण े स् ् तचचे फममचचे लेटरहेर्ड्र ीो.ोरबं  िाकीयात, ’’श्द्युत श्भाग- इलेक् रीकल मटेरीयल तसेच मेन व सप् लाय करीता            

केबल कोटेिन व ’’ असे िाकीयािर स् िष् य नी ू करुन कोयेिन, ीखु् य कायडकारी अवककारी, श्री साईबाबा संस् थान विश् िस् तव् यिस् था, विर्डी या नांिे                          

व नांक   १२ /११ /२०२२ ियंत िरील अयी ि ितीस अकीन रा.ून तातर्डीने िावविण् याचे करािेत  यानंतर ेलेल् या कोयेिनचा विचार केला जाणार ना.ीत     

 

 

 

            (भाग् यश्री बानायत, भातरमातसते) 

             मुख् य कायमचकारी अशरकारी 

श्री साईबाबा ससं् थान विश् िस् तव् यिस् था,विर्डी 
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