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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांचे ’’ निवन दरु  वनी यं णे  या िठकाणचे स  हरला निवन मे  टेन  स  अथ गंचे काम’’ 
मटेरीयसह क न  दणेेकामी दरप के मागिव  यात येत आह.े 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

िवषय :- निवन दरु  वनी यं णे  या िठकाणचे स  हरला निवन मे  टेन  स  अथ गंचे काम मटेरीयलसह क न दणेेबाबत  . . . .  
 

महोदय, 
    ी साईबाबा सं  थान करीता निवन दरु  वनी यं णे  या िठकाणचे स  हरला निवन मे  टेन  स  अथ गंचे काम 

मटेरीयलसह क न दणेेकामी  कोटेशन मागिव  यात येत आह.े तपिशल खालील माणे. 
Sr.No. C.S.R.No. Description Qty. Rate (In Rs.) Amount (In Rs.)

01) 9.2.4 

Erecting & Supplying  Annealed bare copper wire of high 
purity of different sizes used for earthing on wall with 
necessary clamps fixed on wall / cable conduit with screw / 
in an approved manner.  

100 Kg. Rs. Rs. 

02) 9.1.5 

Supply installation, testing and commissioning of UL 
certified CPRI tested maintenance free earthing comprising 
of Electrode of 17.2 mm diameter 10w carbon street with 
250 micron molecular copper bonded earthing Rod of 
length 3 m along with 25 kg cabrbon based environment 
friendly back fill ground enhancing compound required to 
grill up the excavated earth with required quantity and 
funnel with a wire nesh for watering and brick masonry 
block C.I.cover complete with all materials as per 
specification no EA-MOBI 

9 Nos. Rs. Rs. 

03) Total Amount. :- Rs. 
04) GST :- Rs. 

 Total Amount (03 + 04) :- Rs. 
Amount In Words Rs :- 

 
अटी व शत  :- 
०१).  मटे रअलसचे दर ह ेGST सह दयावे. 

०२).  कोटेशन प ात मागणी केले  या मटे रअलचेच दर देणेत यावे. 

०३). कायादशे िद  यानंतर तातडीने काम पणु करावे लागेल. 

०४). संपणू काम पणू ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसांत अदा कर  यात येईल. 

०५). ५ % िस  यु रटी िडपॉिझटची र  कम आपले बीलातनू वजा करणेत येईल. वजा कर  यात आलेली ५ % िस  यु रटी 

िडपॉिझटची र  कम आपले अंितम बीलानंतर १२ मिह  यांनी दये होईल.  

०६). सदरचे मटेरीअलची गॅरंटी १२ मिह  याची राहील. 

०७). कोणतेही अगर सव कोटेशन  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखनू ठेवला आह.े 

०८). सदरचे मटे रअल पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 
 

आपली कोटेशन उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहडेवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव तु िवभाग- निवन दरु  वनी 
यं णे  या िठकाणचे स  हरला निवन मे  टेन  स  अथ गंचे काम मटेरीयलसह क न दणेेकरीता कोटेशन ’’ असे पाक टावर  प  ट 
नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  वस  यव  था, िशड  या नांवे िदनांक २०-०१-२०२० 
पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याचे करावे.  यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही.   
                       

 
    (दी.म.मगुळीकर, भा. .से.) 

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


