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कोटेशन सुचना 
 

              ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे करीता ’’ पी. ही.सी. पाईप, वायर, केबल व इतर इले  ीकल मटेरीयल’’ पुरिवणेकामी िविवध पुरवठाधारकांकडुन 
दरप के मागिव  यात येत आह.े 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        िवषय :- अ  नीशमन वाहन पाक ग प ाशेड मधील इले  ीकल वायर ग करणेकामी लागणारे कॉपर ले  झीबल केबल, पी.  ही.सी. पाईप, ि वच 

बोड तसेच ीरामनवमी उ  सवाचे अनुषंगाने लागणारे इतर इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणेबाबत ...  
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे करीता कॉपर ले  झीबल केबल, पी.  ही.सी. पाईप, पी.  ही.सी. ब  ड, पी.  ही.सी.जं  शन, ि वच बोड, व इतर 
इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणेकामी िविवध पुरवठा धारकांकडुन दरप क मागिव  यात येत आह.े  याचा सिव  तर तपिशल खालील माणे. 

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

एकुण र  कम 

०१) 
पी. ही.सी. कॉ  डयुट पाईप,२५ mm (६० मीटर)   
कंपनी :-  मोदी / ेसीजन 

६० मीटर   .  .  

०२) 
पी. ही.सी. १.५ Sq.mm कॉपर वायर (९० मीटरचा बडंल)  
कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर. कलर :- रेड  

०५ बडंल .  .  

०३) 
पी. ही.सी. १.० Sq.mm कॉपर वायर (९० मीटरचा बडंल)  
कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर.  कलर :- Black 

०५ बडंल .  .  

०४) पी. ही.सी.०१वे, जं  शन २५ mm (Black)     कंपनी :-  मोदी / ेसीजन १० नग .  .  
०५) पी. ही.सी.  ेट ०२ वे, जं  शन २५ mm (Black)      कंपनी :-  मोदी / सेीजन २० नग .  .  
०६) पी. ही.सी.  ेट ०३ वे, जं  शन २५ mm (Black)    कंपनी :-  मोदी / ेसीजन २० नग .  .  
०७) १८ वे मॉडयुलर सरफेस बोड (बॉ  ससह)   कंपनी – रोमा / अॅकर ०१ नग .  .  
०८) १२ वे मॉडयुलर सरफेस बोड (बॉ  ससह)    कंपनी – रोमा / अॅकर ०१ नग .  .  
०९) ०२  मॉडयुलर िसिलंग फॅन िडमर १००W, (  टेप िडमर)   कंपनी – रोमा / अकॅर ०६ नग .  .  
१०) पी. ही.सी.बड, २५ mm (Black)   कंपनी :-  मोदी / ेसीजन १२ नग .  .  
११) पी. ही.सी. ए  बो, २५ mm  (Black)    कंपनी :-  मोदी / सेीजन  १२ नग .  .  
१२) िसिलंग रोझ, ०३  लेट (  हाईट)     कंपनी – रोमा / अकॅर १४ नग .  .  

१३) 
२.५ Sq.mm ३ कोअर , कॉपर ले  झीबल केबल (Raund - Black) (१०० मीटरचा 
बडंल)     कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर. 

०१ बडंल .  .  

१४) 
२.५ Sq.mm २ कोअर , कॉपर ले  झीबल केबल (Raund- Black) (१०० मीटरचा 
बडंल)     कंपनी :-  िफनोले  स/ पॉिलकॅब/ आर.आर. 

०२ बडंल .  .  

१५) 
०७ वॅट एल.ई.डी. ब  ब,  हाईट २४०  हो  ट , AC 
कंपनी :-  िफिल  स / िस  का / ॉ   टन 

११०० नग .  .  

१६) 

०८ वॅट, T- 5 एल.ई.डी. बटॅन SSK – SQ0801 (  हाईट) कंपनी :- िस  का 
OR 
एल.ई.डी. बटॅन, १० वॅट, (  हाईट), कंपनी :-  िफिल  स 
OR 
एल.ई.डी. बटॅन, १० वॅट, LCTLN – 10 – CDL (  हाईट), कंपनी :-  ॉ   टन 
OR 
एल.ई.डी. बटॅन, १० वॅट, (  हाईट) BCLSB 10WH – P. Code – 113659 
कंपनी :-  बजाज 

१००० नग .  .  

१७) 
S.S. Combined (04 FIXING HOLES)  २० अॅ  पीअर ि वच, ०६/१६ अॅ  पीअर  
 वॉकेट २४०  हो  ट , AC (पी. ही.सी. बॉ  स सह) कंपनी : - रोमा / अकॅर/ िलशा 

२०० नग .  .  

१८)  
Universal ि वच,  वॉकेट, Combined, With Fuse  &  Indicator०६/१६ अॅ  पीअर, 
२४०  हो  ट , AC (पी. ही.सी. बॉ  स सह) कंपनी :- रोमा / अॅकर/ िलशा 

१०० नग .  .  

१९) फॅन कंडे  सर, २.५ MFD २४०  हो  ट , AC,  कंपनी :- इपकॉस / एिशयन   ३०० नग .  .  
२०) एकुण :- . 
२१) जीएसटी :-  . 

 एकुण र  कम (२०+२१)  :- . 

अ री र  कम पये :- 
 

अटी व शत  :- 
०१). केबल, पी.  ही.सी. पाईप, पी.  ही.सी. ब  ड, पी.  ही.सी.जं  शन, ि वच बोड, व इतर इले  ीकल मटेरीयलचे दर ह ेGST सह दयाव.े 
०२). दरप ात मागणी केले  या मटे रयलचेच दर दणेेत याव.े 
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  यानंतर १५ िदवसात मटेरीयल पुरिव  यात यावे. 
०५). केबल, पी.  ही.सी. पाईप, पी.  ही.सी. ब  ड, पी.  ही.सी.जं  शन, ि वच बोड, व इतर इले  ीकल मटेरीयल ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम सं  थान िनयमांनुसार अदा कर  यात येईल. 
०६). कोणतेही अगर सव दरप क  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 
०७). सदर  या केबल, पी.  ही.सी. पाईप, पी.  ही.सी. ब  ड, पी.  ही.सी.जं  शन, ि वच बोड, व इतर इले  ीकल मटेरीयल पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 
 

आपले दरप क उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव ुत िवभाग- केबल, पी.  ही.सी. पाईप, पी.  ही.सी. ब  ड, 
पी.  ही.सी.जं  शन, ि वच बोड, व इतर इले  ीकल मटेरीयल करीता दरप क’’अस ेपाक टावर  प  ट नमूद क न दरप क, मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक - २३/०३ / २०२३  पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याचे कराव.े  यानंतर आले  या दरप काचा िवचार 
केला जाणार नाही.   

 
 
 

                  (राहल जाधव) 
    . मु  य कायकारी अिधकारी  

                ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
 


