તા- ૧૧-૦૬-૨૦૧૮

પ્રતત,
__________________________
__________________________
ભાઈશ્, /બહબહેનશ્,
ગ ૂજરાત કુમાર તિનય મંદિર છાતાલય, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ, અમિાિાિ માટે નાપીચેના સ્પેસાપીફીકેશન મુજબનાં
લોખંડના પલંગ નાપી જરૂદરયાત છે. જે માટે નાપીચે મુજબનાપી તિગતે ભાિ૫ત મોકલાપી આ૫િાના રહેશે.
ક્રમ

તિગત

કુલ નંગ

એક નંગનો

કુ લ રકમ

ભાિ(બધા
ટે ક/પેકેજેજીંગ
/ભાડા/GST સાથે)

01

લોખંડના પલંગ
સાઈઝ - ૭૪" X ૩૨" * એકબાજુ ૧૮" ઉંચાઈ.* માથા બાજુ - ૩૦" પાડખુ
* ૨" X ૧" પાઈપ સ્્ટ્રરકચર (૧૬ ગેજ) ૧"X ૧" પાઈપ (૬ + ૨ = ૮

૫૦ નંગ

સપોટ્) ચોરસ પાઈપ (૧૬ ગેજ) (લાપાપી અસ્તર સાથે કલર)
* કલર – ગે* ચારે બાજુ રબરના બુચ (ડટ્ા) સાથે િચચે ૧૨ mm ply
(M.R Grade)
પલાય તસિાયનુ ં પલંગનું િજન ૨૪ દકલો ૭૦૦ ગામ આશરે

ઉ૫ર જણાિેલાં લોખંડના પલંગના ભાિ આ સાથેના ૫તમાં ભરી તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૮ ગરૂિાર સાંજે ૫-00
િાગયા સુધાપીમાં બંધ કિર ઉ૫ર "લોખંડના પલંગ" ના ભાિ લખાપીને કુલસચિચિશ્ાપી, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ,અમિાિાિ૩૮૦૦૧૪ના નામ મોકલાપી આપિાના રહેશે.
(૧)

ભાિપત તારીખ ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ શુક્રિારે ૧૨-00 િાગયે ખોલિામાં આિશે. જેથાપી ભાિ ભરનાર
િહેપારી તે સમયે હાજર રહી શકશે.

(૨)

જથથામાં િધારો અથિા ઘટાડો કરિાનાપી તથા ખરીિીઆિે શ કરિાનાપી સત્ા ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠને આધાપીન
રહેશે.

કોઈપણ ટેનડર સ્િાપીકારવું કે અસ્િાપીકાર કરિો કે અંશતઅંશતઃ સ્િાપીકારવું તે બાબતનો સંપ ૂણ્ અબાતધત

અતધકાર ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠનો રહેશે તે માટે કોઈ કારણ આપિામાં આિશે નહેજીં.
(૩)

ઉપરોકત ભાિ GST સાથેના રહેશ.ે

(૪)

ઉપરોકત ભાિ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપિાના રહેશ.ે

(૫)

ભાિપત સાથે ટેનડર ભરનારનાપી માદહતાપીન ું પત ભરીને જોડિાનું રહેશ.ે
(ડો. રાજેનન્દ્ર ખીમ્માણાણી)્)
કુ લસચિવ

બ્ડાણી):
૧. ટબહે નડર ભરનારન્ માણાહહત્નુું પત
F:\લોખંડ પલંગ ખરીદી- વિનય મંદદર.odt

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

