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कोटेशन सचुना 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांचे ’’ इतर इले  ीकल ’’ परुिवणेकामी दरप के मागिव  यात येत आह.े 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

िवषय :- इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणेबाबत . . . .  
 

          ी साईबाबा सं  थान करीता इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणेकामी कोटेशन मागिव  यात येत आह.े तपिशल खालील माणे. 

अ. . मटेरीयलचा तपिशल मागणी 
दर ( ित नग) 
जीएसटीसह 

एकुण र  कम 

०१) पी  हीसी पाईप, साईज :-२० एम.एम.,कंपनी :- ेिसजन / मोदी  ३५० मीटर   
०२) पी  हीसी १ वे जं  शन , साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी १५ नग   
०३) पी  हीसी २ वे जं  शन , साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी ६० नग   
०४) पी  हीसी ३ वे जं  शन , साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी १५ नग   
०५) पी  हीसी ४ वे जं  शन , साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी १० नग   
०६) पी  हीसी एलबो,  साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी २४ नग   
०७) पी  हीसी टी,  साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी २५ नग   
०८) पी  हीसी सॉकेट,  साईज :-२० एम.एम., कंपनी :- ेिसजन / मोदी २५ नग   
०९) जं  शन  ु ,  साईज :-१ इचंी.,   १५ डझन   
१०) बॅटन  हो  डर,  साईज :-६ अॅ  पीअर., कंपनी :- अॅकंर / िलशा / आयके ७५ नग   
११) पी  हीसी टाय,   साईज : - ९ इचंी  ५ बॉ  स   

१२) 
आरसीसीबी ेकर,  साईज :-२५ अॅ  पीअर. २ पोल,  30 MA 
कंपनी :- अॅकंर / िलशा / एलअॅडंटी / िसमे  स 

४ नग   

१३) 
मेटल बॉडी ेकर बॉ  स,  साईज :-२ पोल.,   
कंपनी :- अॅकंर / िलशा / िसमे  स 

४ नग   

१४) 
पी  हीसी लेि झबल पाईप,  साईज :-२० एम.एम.,   
कंपनी :- ेिसजन / ेसटेक  

५० मीटर   

१५) एलईडी ब  ब,  साईज :- ९ वॅट., कंपनी :- िस  का / जागवार / एचपीएल ८० नग   
१६) पी  हीसी इ  सलुेशन टेप बंडल, साईज :- १० मीटर,  

कंपनी :-  टील ीप / अॅकंर / पॉलीकॅब 
११० नग   

१७) एकुण :- . 
१८) जीएसटी :-  . 

 एकुण र  कम ( १७ + १८) :- . 

अ री र  कम पये :- 
 
अटी व शत  :- 
०१).  इले  ीकल मटेरीयल चे दर ह ेGST सह दयाव.े 

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

०३). इले  ीकल मटेरीयल चा कायादेश िद  यानंतर १५ िदवसात मटेरीयल परुिव  यात याव.े 

०४). इले  ीकल मटेरीयल ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसांत अदा कर  यात येईल. 

०५). कोणतेही अगर सव कोटेशन  वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह  क सं  थानने राखून ठेवला आह.े 

०६). इले  ीकल मटेरीयल पोहोच कर  याची जबाबदारी  वतः आपणावर राहील. 
 

आपल े कोटेशन उपरो  त माणे  वतःचे फमचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाक टात, ’’िव ुत िवभाग- इले  ीकल मटेरीयल करीता 
कोटेशन ’’ अस े पाक टावर  प  ट नमदू क न कोटेशन, मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नावंे              
िदनांक ११/१२/२०२१ पयत वरील अटी व शत स अधीन राहन तातडीने पाठिव  याचे कराव.े  यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही.   

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 (भा  य ी बानायत, भा. .स.े) 
 मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
                 

 


