ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
पो ट-िशरडी-४२३ १०९., ता.राहाता, िज.अहमदनगर
फोन नं.०२४२३-२५८५००, फॅ स नं.०२४२३-२५८८७०
Email- electrical.dept@sai.org.in
कोटेशन सचु ना
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी यांचे नवीन धमशाळा प रसरातील ( ारावती भ िनवास + ी साईनाथ णालय) सब टेशनकरीता
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून मजं रु कर यात आलेला ४०० KVA वीजभार जोडून घेणक
े रीता C.T., P. T., Metering Cubical तसेच
के बल जॉईटं खरे दी क न बसिवणेकामी कोटेशन मागिव यात येत आहे.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषयः- नवीन धमशाळा परीसरातील ( ारावती भ िनवास + ी साईनाथ णालय) क यमु र नं. १६५१८९००५४४० चा
िव तु भार वाढवनू घेणक
े रीता C.T., P. T. तसेच Metering Cubical खरे दी क न बसिवणे कामाबाबत . . . .

नवीन धमशाळा प रसरातील ( ारावती भ िनवास + ी साईनाथ णालय) सब टेशनकरीता महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून
मजं रु कर यात आलेला ४०० KVA वीजभार जोडून घेणक
े रीता C.T., P. T., Metering Cubical तसेच के बल जॉईटं खरेदी क न बसिवणेकामी
कोटेशन मागिव यात येत आहे. तपिशल खालील माणे.
Sr.
No.

CSR.
No.

01)

6-4-1

02)

7-5-2

03)

7-5-6

Description

Qty

Rate Rs.
(with GST)

Amount Rs.
(with GST)

Supplying, erecting, testing and commissioning 11 KV HT metering cubical (compact
type) approved by MSEDCL/licensee fabricated with 2 mm (14 SWG) M.S. sheets with
supporting angle and channel, painted with powder coating / epoxy paint of required
shade copper bus bar size 25 x 6 mm electronic security lock and heavy duty
01
mechanical lock, with counter meter for measuring no of times the opening of doors, top
No.
side cover ( CT, PT cover) interlock with meter doors, epoxy coated 3 nos. CT having
required ratio between 25/5A, VA10, Class0.5S and PT having ratio 11000/V3/110/V3
VA 50, class 0.5 epoxy terminal block suitable for provided trivector meter, and
provision for incoming and outgoing cables etc. complete duly tested by licensee with
necessary test certificates and erected on provided plinth/ cc foundation
Providing and erecting Heat shrinkable indoor termination kit for 11 kV ( E ) XLPE HT
01
cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary material as per specification no. CB-JT/HT
No.
Providing and erecting Heat shrinkable outdoor termination kit for 11 kV ( E ) XLPE HT
01
cable 3x120 to 185 sq. mm. with necessary material as per specification no. CB-JT/HT
No.
Total Amount (With GST) Rs.:-

अटी व शत ः०१). C.T., P. T., Metering Cubical तसेच के बल जॉईटचे
ं दर हे GST सहीत ावेत.
०२). कोटेशनम ये मागणी के लेया C.T., P. T., Metering Cubical तसेच के बल जॉईटचे
ं दर देणते यावे.
०३ कायादेश िद यानंतर १५ िदवसा या आत C.T., P. T., Metering Cubical तसेच के बल जॉईटचे
ं काम क न दे यात यावे.
०४). सदर या कामाकरीता आव यक असलेली महारा रा य वीज िवतरण कंपनीची मा यता घेण,े C.T., P. T. टे ट ग क न घेणे तसेच टे ट ग
िड हीजनची मा यता घेणे इ यादीकामाची जबाबदारी वतः आपणावर राहील.
०५). आपले बील ा झा यानंतर बीलाची र कम १५ िदवसात अदा कर यात येईल.
०६). कोणतेही अगर सव कोटेशन ि वकारणे अथवा नाकारणेचा ह क सं थानने राखनू ठे वलेला आहे.
उपरो माणे आपले कोटेशन मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड या नावे वरीत वरील अटी व
शत स अधीन राहन ी साईबाबा सं थानचे electrical.dept@sai.org.in ई-मेल आयडीवर िदनांक ३१-०५-२०२१ पयत पाठिवणेचे करावे.
यानंतर आले या कोटेशनचा िवचार के ला जाणार नाही.

(का हराज बगाटे, भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड

