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कोटेशन सचुना 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी यांचे ’’ कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व 
िसल ीकल यजु िलंक’’ परुिवणेकामी दरप के मागिव  यात येत आह.े 

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

िवषय :- कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक खरेदी करणबेाबत . .  
 

    ी साईनाथ  णालयाकडील ऑि सजन जनरेटर  ला  टच ेएल.  ही.िड  ी  यशुन पनॅेल करीता कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, 
एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक खरेदी करणकेामी कोटेशन मागिव  यात येत आह.े तपिशल खालील माण.े 
 

अ. . तपिशल मागणी 
दर (INR) 

(जीएसटीसह) 
एकुण र  कम

(INR) 

०१) 
कॉपर आरमाड केबल,  
साईज - ४ x १०   वेअर एम.एम., कंपनी – पॉलीकॅब 

१६ मीटर .  . 

०२) कॉपर ल  ज, १०   वेअर एम.एम. कॉपर आरमाड साठी ०८ नग . . 

०३) 

HRC – DIN Type Fuse Links,
Type :- HN, Size :- 2, कंपनी – एल.अॅडं.टी.,  
Size :- 400 A / 415 V   -   249 W 
Cat No. SF 94335 - 100 kA 9 G 

०६ नग .  . 

०४) 
Cylindrical Fuse link, 
Type – HF / 14 x 51, Size : 32 A / 415 V,  
Cat No. SF 90142, कंपनी – एल.अॅडं.टी.,  

०६ नग .  . 

 एकुण र  कम (जीएसटीसह) . 
 

अटी व शत  :- 
०१).  कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक च ेदर ह ेGST सह दयावे. 

०२).  कोटेशनम  ये मागणी केले  या कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक च ेदर दणेते 

यावे. 

०३). कायादशे िद  यानंतर  वरीत कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक परुिव  यात 

यावे. 

०४). आपले बील ा  त झा  यानंतर बीलाची र  कम १५ िदवसातं अदा कर  यात येईल. 

०५). कोणतहेी अगर सव कोटेशन  वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह  क सं  थानन ेराखनू ठेवला आह.े 

०६). कॉपर आरमाड केबल, कॉपर ल  ज, एच.आर.सी. यजु िलंक व िसल ीकल यजु िलंक िशड  येथ े  वखचाने पोहोच कर  याची जबाबदारी 

 वतः आपणावर राहील.  

उपरो  त माण ेआपले कोटेशन  मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या नावंे  वरीत वरील अटी व 

शत स अधीन राहन ी साईबाबा सं  थानच े electrical.dept@sai.org.in  या ई-मेल आयडीवर िद.१८-०६-२०२१ पयत तातडीने पाठिव  यच े

करावे.  यानंतर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही.  

 

 

    (का  हराज बगाटे, भा. .से.) 

                 मु  य कायकारी अिधकारी  

    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  


