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कोटेशन सुचना 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच ेकरीता   “ ी रामनवमी उ  सव – २०२३ ” करीता आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, रोड लाईिटंग (िव तु 
रोषणाई) सां  कृितक काय म  टेज लाईिटंग  यव  था,  टॉल लाईिटंग  यव  था व भाडो ी जनरेटर’’ करीता िविवध ठेकेदारांकडुन दरप के मागिव  यात येत आह.े 

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

िवषय :-  “ ी रामनवमी उ  सव – २०२३ ” करीता साईनगर ाऊंडवरती अथवा िनयोिजत िठकाणी आयोिजत काय म करीता लाईिटंग 
टॉवर, रोड लाईिटंग (िव ुत रोषणाई) सां  कृितक काय म  टेज लाईिटंग  यव  था,  टॉल लाईिटंग  यव  था व भाडो ी 
जनरेटर साठी ०१ नग भाडो ी जनसेट पुरिवणेबाबत....  

 

  “ ी रामनवमी उ  सव – २०२३ ” करीता आयोिजत साईनगर ाऊंडवरती अथवा िनयोिजत िठकाणी होणा-या काय म करीता लाईिटंग टॉवर, रोड 
लाईिटंग (िव ुत रोषणाई) सां  कृितक काय म  टेज लाईिटंग  यव  था,  टॉल लाईिटंग  यव  था व भाडो ी जनरेटर साठी ०१ नग उ  सव कालावधीत (िद.२९-०३-
२०२३ ते िद.३१-०३-२०२३) ०३ िदवसाकरीता दरप के मागिव  यात येत आहे .  

अ. . मटेरीयलचा तपिशल 
कालावधी नग 

 
एकुण र  कम 

०१) 

कु  ती ाऊंडवर + तमाशा लोकनाटय ाऊंड करीता लाईट  यव  था तसेच सां  कृितक काय म 
 टेज लाईट ग  यव  था व  टॉल  यव  था + टॉवर वरील लाईट  यव  था–०६ नग (२०० वॅट 

एल.ई.डी. लड लाईट िफट गसह) तसेच  याकामी लागणारे सव इले  ीकल सािह  य (वायस, 
मेन ि वचसे व सव कारचे एल.ई.डी. लाईट / पार लाईट व  याकामी लागणारे सव सािह  य) व 
ऐनवेळी िनघणारी लाईट  यव  था इ  यादीकामी भाडो ी सािह  यासाठी येणारा खच    

िद.२९-०३-२०२३  
ते  

िद.३१-०३-२०२३ 
एकुण ०३ िदवस 

 . 

०२) 

िशड  शहरातील र   यावंर िव ुत रोषणाई करणेिव ुत रोषणाई रोड लाईट ग सव मटेरीयल सह 
(हॉटेल िस  दांत ते साकुरी िशव रोड, गेट नं. ०१ ते साईश कॉनर, पालखी रोड, ीकृ  ण हॉटेल ते 
साईिनमाण कॉ  पले  स, रंगरोड युिनयन बकॅ ते नाला रोड, कनकुरी रोड हायवे ते ी राम चौक, 
नांदखु  रोड खंडोबा कॉ  पले  स ते अि न मन क )    

 . 

०३) भाडो ी जनसेट (१२५ के  हीए) खच  (िडझेल सं  थानमाफत परुिवले जाईल)  ०१ नग . 
०४) एकुण र  कम . (जीएसटी करासह अंतभतू) :- . 
०५) ा  सपोट :- . 

 एकुण र  कम ( ०४+०५) :- . 
अटी व शत  :- 
०१) .  आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज लाईट  यव  था,  टॉल लाईट  यव  था 

तसेच सदरील जनसेट िद.२८-०३-२०२३ रोजी तपासणी क न कायाि वत क न दे  याचे करावे. 
०२) .  आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज लाईट  यव  था,  टॉल लाईट 

 यव  था इ  यादी दु  ती व देखभाल करणकेामी व जनसेट ऑपरेट करणेसाठी २४ तास कमचारी सतक ठेवावे लागतील सदर  या कमचा-यांची 
राह  याची व जेवणाची  यव  था आपणास करावी लागेल. कुठलाही अनिुचत कार घडणार नाही याची द ता घे  याचे करावे.  

०३).  काय माचे  थळी परुिव  यात येणा-या परुवठाधारकाचे जनसेट करीता िडझेल सं  थान माफत परुिव  यात येईल. 
०४). आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज लाईट  यव  था,  टॉल लाईट 

 यव  था सदरील काम करीतांना वायसचे जॉई  ट  यव थीत टेप ग करावेत. सरुि ततेचे सव िनयमांचे पालन करावेत. काही अपघात घडणार नाही 
याची द ता घे  यात यावी. तथािप, सवेा परुिव  यात तसचे काही आप  कालीन घटना घड  यास  याची सव  वी जबाबदारी ही आपणावर राहील.  

०५). काही कारणा  तव जनसटे खराब झा  यास काय माचे िठकाणी परुवठाधारकाने पयायी जनसेट  वरीत उपल  ध असण ेअ  यंत आव  यक आह.े सवेा 
परुिव  यात काही तांि क अडचण िनमाण झा  यास  यांची सव  वी जबाबदारी आपली राहील. 

०६). आपले कमचा-यांस अथवा मिशनवरील कोण  याही कारचा अथवा कामकाज करतानी अपघात झा  यास  यास सं  थान जबाबदार राहणार नाही. 
 याची सव  वी जबाबदारी आपली राहील.  

०७). आपणास ती िदन जनसेट भाडे व आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर,नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज लाईट 
 यव  था,  टॉल लाईट  यव  था करणेकामी मंजुर झाले  या दराने माण ेपरुिवण/े करण ेबंधनकारक रािहल  यासाठी कोण  याही कारणा  तव अित र  त 

मोबदला िदला जाणार नाही.  
०८). भाडो ी जनसेट परुिवणेचा आदेश व आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज 

लाईट  यव  था,  टॉल लाईट  यव  था करणेकामी िबलाची र  कम याबाबत िशड  कायालयातनु कायवाही होणार अस  यामळेु सदरील 
 यवहाराबाबत वाद झा  यास तो राहाता कोटाचे  यायक ेत राहील.  

०९). भाडो ी जनसेट परुिवणेच ेदरप क व आयोिजत काय म करीता लाईिटंग टॉवर, नमदु केले  या िठकाणची िव ुत रोषणाई, सां  कृितक काय म  टेज 
लाईट  यव  था,  टॉल लाईट  यव  था करणकेामी कामाचे दर ह ेआपले  वत:चे फमचे लेटरहडे जीएसटी सह भरणचेे करावे.  

१०). उपरो  त शत  व अटीत काही बदल सुधारणा करणेचा वा जादा अटी शत  िवहीत कर  याचा अिधकार मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी राखनु ठेवलेल ेआह.े आपली कोणतीही अट / अटी सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  

   
 आपले कोटेशन उपरो  त माण े  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, :- “ ी रामनवमी उ  सव – २०२३ ” करीता साईनगर ाऊंडवरती 
अथवा िनयोिजत िठकाणी आयोिजत कर  यात येणा-या काय म करीता लाईिटंग टॉवर, रोड लाईिटंग (िव तु रोषणाई) सां  कृितक काय म  टेज लाईिटंग 
 यव  था,  टॉल लाईिटंग  यव  था व भाडो ी जनरेटर साठी ०१ नग भाडो ी जनसेट पुरिवणे करीता कोटेशन’’असे पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन,मा. मु  य 

कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  या नांवे िद.२४/०३/२०२३ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याच ेकरावे.  यानंतर 
आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही. 

 
 

 (राहल जाधव) 
       .मु  य कायकारी अिधकारी 

                 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
 


