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ित, 

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

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

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

िवषय:- पाणी पुरवठा िवभागाक रता आव यक लंब ग सािह य खरेदीचे दरप के. 
 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे परुवठा िवभागामाफत खालील माण े लंब ग सािह य खरेदीकामी 

दरप के / िनिवदा मागणी कर  यात येत आह.े  
अ.  तपशील साईज डँ (कंपनी) मागणी माण 

१ ओरीसा संडास भांडे २३" सेरा/िहदंवेअर २५ नग 

२ संडास भांड्याचे P-Trap  -- सेरा/िहदंवेअर ५० नग 

३ जे टस यु रनल भांडे  १५"X१२" सेरा/िहदंवेअर १५ नग 

४ लेडीज यु रनल भांडे १८"X१४"X४" सेरा/िहदंवेअर १० नग 

७ कमोड िसट क हर -- सेरा/िहदंवेअर २४ नग 

८ UPVC पाईप (80SN) १/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद ५४० फुट 

९ UPVC पाईप (80SN) १" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ५०० फुट 

१० UPVC ए बो (80SN) १/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ७५ नग 

११ UPVC ास ए बो (80SN) १/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ५४ नग 

१२ UPVC ए बो (80SN) १" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  २०० नग 

१३ UPVC ास FTA (80SN) १/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ५४ नग 

१४ UPVC ास FTA (80SN) १" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ५४ नग 

१५ UPVC टी (80SN) १" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ३० नग 

१६ UPVC सॉकेट (80SN) १" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ७० नग 

१७ UPVC सॉकेट (80SN) १/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ३५ नग 

१८ UPVC सो यशुन २३७ ML पॅक िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  २० नग 

१९ UPVC रेड्यसुर  १"X१/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४२ नग 

२० UPVC टी १"X१/२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  १०२ नग 

२१ GI लीप १/२" हवेी २०० नग 

२२ GI लीप १" हवेी २०० नग 

२३ GI लीप २.१/२" हवेी १८० नग 

२४ GI लीप ४" हवेी १८० नग 

२५ लंब ग िखळे २" हवेी २ िकलो 

पान न.ं०२ वर... 



 

...२... 

अ.  तपशील साईज डँ (कंपनी) मागणी माण 

२६ लंब ग िखळे २.१/२" हवेी २ िकलो 

२९ SWR लग बड ४" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ६० नग 

३० SWR लेन बड ४" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३१ SWR िसंगल वाय ४" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३२ SWR डबल वाय ४" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३३ SWR लग बड २.१२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ६० नग 

३४ SWR लेन बड २.१२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३५ SWR िसंगल वाय २.१२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३६ SWR डबल वाय २.१२" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  ४० नग 

३७ हानी ॅप ४" िफनोले स/अ ॅ ॉल/आिशवाद  १६० नग 

३८ 
यु रनल कॉक (Auto 
Stop) 

१/२" वॉटर टेक/ याग ३० नग 

३९ यु रनल जी सी  (पाईपसह) १/२" जॅ वॉर/ लंबर/िहदंवेअर ६० नग 

(उपरो  नमदू दराचे कॉलमम ये आपल ेदर GST सह नमदू करावेत.) 
        सही/िश का – 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  ही धमदाय सं था अस याने खालील अटी व शत नसुार िन नतम दर 
िसलबंद पाक टात “मा.मु य कायकारी अिधकारी, ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  ता.राहाता, िज.अहमदनगर 
पीन-४२३ १०९” या प यावर िद.२७/०३/२०२१ अखेर साय ं ५.०० वाजेपयत जमा कारावेत. पाक टावर “ ी साईनाथ 

णालय िवभागाचे जनरल सडंास-बाथ मचे अंतगत मटेन स व पाईप गचे लंब ग सािह य खरेदीचे कोटेशन” असा 
वरील बाजसू प  उ लेख असावा.  
अटी व शत :-     

१. मटे रयलचे दर सव कर समावेशक व िशड  पोहोच असावेत. 
२. बीलावर व कोटेशनवर आपले फमचे GSTचा उ लेख असावा.  
३. ी साईबाबा सं  थान िव त यव था, िशड  GSTIN No:- 27AAATS2581C1ZN. 
४. मटे रयल दर पेसीिफकेशननसुार असावेत.  
५. मदुतीनंतर आले या दरप काचंा िवचार केला जाणार नाही. 
६. मटे रयल खरेदीकामी अ ीम र कम िदली जाणार नाही.  
७. मटे रयलचा परुवठा परुवठा आदशे िमळालपेासनु ३० िदवसात करावा लागले. 
८. मटे रयल पोहोच झालेनंतर RTGS ारे र कम आदा केली जाईल. 
९. सदरची खरेदीकामी काही वाद िनमाण झा यास तो राहाता यायक ेत राहील.   

कळाव,े  
 “ ी साईबाबांचे शभुािशवादासह” 
   
         का हराज बगाटे, (भा. .से) 

                      मु य कायकारी अिधकारी 
                                                                               ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  


