
 
                                                                                                                   जा.न.ंएसएसएस/वशी-  वनी पे व टेिलफोन/२५०८/२०२१ 

                                                                                                                      िद.२९/०३/२०२१  

ित, 
----------------------------- 
----------------------------- 
 

                           िवषयः- केबल/वायर, इ  सलेुशन टेप व MDF BOX चे कोटेशन मागणी बाबत... 
 

           ी साईबाबा सं  थान  या  वनी ेपण व टेिलफोन िवभागाकरीता खालील तपिशलात नमदु केले  या केबल/वायर व इ  सलुेशन 
टेपची  आव  यकता असनू आपणाकडुन िसलबंद दरप क /कोटेशन खालील अटी– शत स अनसु न मागिव  यात यते आह.े  

अ.नं. व  तुचे/सािह  याचे नाव साईज कंपनी 
मागणी सं  या 

(नग) 
दर 

एकुण र  कम 
पये 

१. टु कोअर अनअमड केबल 
(  लॅक कलर)   

0.5 Sq.mm  
(100 िमटर ती  बंडल) 

पॉिलकॅप/िफनोले  स/ अॅकंर   १५ बंडल    

२. टु कोअर अनअमड केबल 
(  लॅक कलर)  

1.0 Sq.mm  
(100 िमटर ती  बंडल)  

पॉिलकॅप/िफनोले  स/ अॅकंर   १५ बंडल    

३. पी.  ही.सी. इ  सलुेशन टेप  3/4 इचं ं द, 8 िमटर लांब ि टल ीप/अॅकंर  १२० नग    
४. टु पेअर टेिलफोन वायर  0.5 Sq.mm  

(90  िमटर  ती बंडल )  
पॉिलकॅप/ िफनोले  स/ 
 V- Gard  

२५ बंडल   

५. कॅट 6 वायर  305 िमटर ती बंडल पॉिलकॅप/िफनोले  स/ िड-ल क ०५ बंडल   
६.  10 पेअर टेिलफोन 

जेिलिफ  ड अमड केबल  
0.5 Sq.mm  
 (10 पेअर)  

पॉिलकॅप/ िफनोले  स / उषा  ५०० िमटर    

७. टेिलफोन MDF BOX 
( ोनसह) 

20 x 20 ोन असलेला  
MDF BOX 

पावडरकोट ग मेटल  बॉ  स  ०५ बॉ  स    

८. 20 पेअर टेिलफोन 
जेिलिफ  ड अमड केबल  

0.5 Sq.mm  
 (20 पेअर)  

पॉिलकॅप/ िफनोले  स / उषा  ५०० िमटर    

अ री एकुण र  कम पये- -------------------------------(सव करांसह)          

अटीः- १) उपरो  त तपिशलातील व  तुची/सािह  याची िकंमत सव करांसहीत नमदु करण ेआव  यक आह.े  

          २) सदर  या व  तुचा/सािह  याचा परुवठा आदेश िद  यानंतर १५ िदवसांच ेआत व  तु/सािह  य परुिवण ेबंधनकारक असनू  

               आपणास  याकरीता कोणताही अडॅ  हा  स, वाहतुक खच दे  यात येणार नाही.  
          ३) व  तु/सािह  याचा परुवठा झा  यानंतर सं  थान िनयमानसुार आपले िबल आदा कर  यात येईल.  

          ४) िबल लेखाशाखमेाफत RTGS  दारा आदा कर  यात येत अस  याने आप  या फमचे  या नावाने बॅकेंत खाते आह.े                   

                या बॅकेंचा कॅ  स  ड चके, बॅकं खाते नंबर, IFSC  कोड, GST नंबर इ.खा  यासंबंधीत मािहती देण ेगरजेच ेआह.े  

               जेणके न िबल आदा करणसे अडचण िनमाण होणार नाही. 
          ५) अ.नं.१ ते ८ या सव  व  तु/सािह  या  या दराची एक ीत बरेीज (सव करांसहीत) क न येणा-या िन  न  तम दर धारकास  

               कायादशे दे  यात येईल.  
६) कोटेशन बंद पाक टात िद.१०/०४/२०२१ अखेर सं  थानचे आवक िवभागात िसलबदं पाक टावर  जािहरात जावक 

मांक व  वनी पेण व टे िलफोन िवभाग, केबल/वायर व इ  सलुेशन टेप कोटेशन असे नमदु क न खालील प  यावर 

जमा कर  यात/ पो  टाने पाठिव  यात  यावेत.  

                                         मा.मु  य कायकारी अिधकारी साहबे 
                                         ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
                                          म.ुपो.  िशड , ता. राहाता, िज. अहमदनगर 

िपन कोड.४२३१०९  
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 


