તા- ૦૩-૦૭-૨૦૧૮

પ્રતત,
__________________________
__________________________
ભાઈશ્, /બહબહેનશ્,
ગ ૂજરાત કુમાર તિનય મંદિર છાતાલય, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ, અમિાિાિથીાપી લખખંંડના જૂના પલંગ જે હાલતમાં છે તે
હાલતમાં િેચાાણ માટ નાપીચાે મુજબનાપી તિગતે ભાાિતત મખકલાપી આતિાના રહશે.
ક્રમ

૦૧

તિગત

જૂના લખખંંડના પલંગ િેચાાણ અગે

કુલ નંગ

એક દકલખનખ ભાાિ

૪૩ નંગ

ઉતર જણાિેલાં લખખંંડના પલંગ િેચાાણના ભાાિ આ સાથીેના તતમાં ભારભરી તા. ૧૩-૦૭-૨૦૧૮ શુક્રિાર
સાંજે ત-00 િાગયા સુધાપીમાં બંધ કિર ઉતર "જૂના લખખંંડના પલંગ િેચાાણ" ના ભાાિ લખંાપીને
કુલસચચાિશાપી, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ, અમિાિાિ- ૩૮૦૦૧૪ના નામ મખકલાપી આપિાના રહશે.
(૧)

ભાાિપત તારભરીખં ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ ના રખજ શતનિાર ૧૧-00 િાગયે ખંખલિામાં આિશે. જેથીાપી ભાાિ
ભારનાર િહપારભરી તે સમયે હાજર રહભરી શકશે.

(૨)

જથથીામાં િધારખ અથીિા ઘટાડખ કરિાનાપી તથીા િેચાાણ આિશ કરિાનાપી સત્ા ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠને
આધાપીન રહશે. કખઈપણ ટનડર સિાપીકારવુ ં ક અસિાપીકાર કરિખ ક અશતઅંશતઃ સિાપીકારવુ ં તે બાબતનખ સંપ ૂણસ
અબાતધત અતધકાર ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠનખ રહશે તે માટ કખઈ કારણ આપિામાં આિશે નહ .

(૩)

ઉપરખકત ભાાિ GST સાથીેના રહશે.

(૪)

ઉપરખકત ભાાિ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપિાના રહશે.

(ત)

ભાાિપત સાથીે ટનડર ભારનારનાપી માદહતાપીન ુ ં પત ભારભરીને જખડિાનુ ં રહશે.

(૬)

પલંગ તમારા સિ ખંચાર્ચે લઈ જિાના રહશે.

(૭)

સંપ ૂણસ રકમ જમા કરાવયા પછભરી પલંગ લઈ જિાના રહશે.
(ડો. રાજેનન્દ્ર ખીમ્માણાણી)્)
કુ લસચિવ

બ્ડાણી):
૧. ટબહે નડર ભરનારન્ માણાહહત્નુું પત

GUJARAT VIDYAPITH
NR. INCOMETAX O FFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 380014
TECHNICAL BID
Details of the Tenderer
Name of the
Tender
Firm type
(Like proprietorship / Partnership / Company / others)
Address

Contact No :
+Land line No.
Fax No.
Mobile No.
Email address
PAN No. _______________________

GST No. __________________

• Please attach the copy of the GST No with the tender.
Client’s List (Please attach separate sheet showing the client list of Universities / Govt. & semi Govt.
offices name and addresses of the department where supply the prescribe the tender item with evidence
(P.O / certificate of experience)

Sr. No.

Name of Uni/ Govt. & Year of Supply
semi Govt office

Signature of the tenderer/agency
Name of the tenderer/agency
Place:

Name of
equipment

cost of equipment

Seal of the tenderer/agency

