ी साईबाबा सं थान िवव तयव था,िशड
पो ट-िशड-४२३ १०९., ता.राहाता, िज.अहमदनगर
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कोटे
शन सुचना
ी साईबाबा संथान िव वत"यवथा, िशड& यांचे ’’ RCCB, ISOLATOR “ परु िवणेकामी दरप2के मागिव4यात येत आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय:- RCCB, ISOLATOR खरे
दी करणे
बाबत . . . .
ी साईबाबा संथानकरीता RCCB, ISOLATOR खरे दी करणेकामी कोटेशन मागिव4यात येत आहे. तपिशल
खालीलDमाणे.
दर (Bित नग)
एकुण र+कम
अ.?.
मटे
रीयलचा तपिशल
मागणी
जीएसटीसह

०१)
०२)
०३)
०४)
०५)

4 Pole RCCB, 63 A, 100 mA
3 Phase
Make :- SIEMENS
4 Pole RCCB, 63 A, 30 mA
3 Phase
Make :- SIEMENS
4 Pole RCCB, 63 A, 300 mA
3 Phase
Make :- SIEMENS
2 Pole RCCB, 40 A 100 mA
Make :- SIEMENS
Isolator 63 Amp, 4 Pole,
3 Phase
Make :- SIEMENS

०६)
०७)
०८)
अVरी रRकम Iपये :-

४० नग

I.

I.

३० नग

I.

I.

०६ नग

I.

I.

२० नग

I.

I.

१० नग

I.

I.

एकुण :- I.
जीएसटी :- I.
एकुण रRकम ( ०६ + ०७) :- E.

अटी व शत :०१). RCCB, ISOLATOR चे दर हे GST सह दयावे.
०२). कोटेशन प2ात मागणी के लेXया मटेYरअलचेच दर देणेत यावे.
०३).
कोटे
शन भरतांना कोटे
शन पGात मागणी के
ले
Hया मटे
रीयलची कंपनी नमुद करावी अIयथा सदरचे
कोटे
शन
अपाG धरKयात ये
ईल यांची नLद Mयावी.
०४)
०५).
०६).
०७).

RCCB, ISOLATOR चा कायाZदशे िदXयानंतर १५ िदवसात मटेरीयल परु िव4यात यावे.
सपं णू Z मटेरीयल Dा\त झाXयानंतर बीलाची रRकम ३० िदवसांत अदा कर4यात येईल.
कोणतेही अगर सवZ कोटेशन वीकारणे अथवा नाकारणेचा हRक संथानने राखनू ठे वला आहे.
सदरचे मटेरीयल पोहोच कर4याची जबाबदारी वतः आपणावर राहील.

आपले कोटेशन उपरोRतDमाणे वतःचेफमOचेले
टरहे
डवर मोहोरबदं पाकPटात ’’िवRतु िवभाग- RCCB,
ISOLATOR खरे
दी करीता कोटे
शन ’’ असे पाकaटावर पbट नमदू कIन कोटेशन, मcु य कायZकारी अिधकारी, ी साईबाबा
संथान िव वत"यवथा, िशड& या नांवे िदनांक १३/०६/२०२२ पयeत वरील अटी व शत&स अधीन राहfन तातडीने पाठिव4याचे करावे.
gयानतं र आलेXया कोटेशनचा िवचार के ला जाणार नाही.
(भाiयी बानायत, भा.D.से)
मुUय कायOकारी अिधकारी
ी साईबाबा संथान िव वत"यवथा, िशड&

