તા- ૦૩-૦૭-૨૦૧૮

પ્રતત,
__________________________
__________________________
ભાઈશ્, /બહબહેનશ્,
ગ ૂજરાત કુમાર તિનય મંદિર, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ, અમિાિાિ માટે નાપીચેના સ્પેસાપીફીકેશન મુજબનાં સ્ટીલ ઢાળીયાનાપી
જરૂદરયાત છે. જે માટે નાપીચે મુજબનાપી તિગતે ભાિ૫ત્ર મર મોકલાપી આ૫િાના રહેશે.
ક્રમ

તિગત

કુલ નંગ

એક નંગનર મો ભાિ

કુ લ રકમ

(ટે ક/પેકેજેજીંગ
/ભાડા/GST સાથે)
સ લ ઢાળ યા (મ.દબહે સમાજસેવા સંકુલના નમૂના મુજબ)

01

૧૦૦ નંગ

21” X 15”
પાઈપ સ્ક્ર પાવડર કડ ગ સાથે
PLB 18 MM TOP
પાઈપ – ૨૦ ગેજ

ઉ૫ર જણાિેલાં સ્ટીલ ઢાળીયાના ભાિ આ સાથેના ૫ત્રમાં ભરી તા. ૧૩-૦૭-૨૦૧૮ શુક્રિારે સાંજે ૫-00
િાગયા સુધાપીમાં બંધ કિર ઉ૫ર "સ્ટીલ ઢાળીયા "ના ભાિ લખાપીને કુલસચચિશાપી, ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ,અમિાિાિ૩૮૦૦૧૪ના નામ મર મોકલાપી આપિાના રહેશે.
(૧)

ભાિપત્ર તારીખ ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ના રર મોજ શતનિારે ૧૧-00 િાગયે ખર મોલિામાં આિશે. જેથાપી ભાિ ભરનાર
િહેપારી તે સમયે હાજર રહી શકશે.
જથથામાં િધારર મો અથિા ઘટાડર મો કરિાનાપી તથા ખરીિીઆિે શ કરિાનાપી સત્ા ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠને આધાપીન

(૨)

રહેશે.

કર મોઈપણ ટેનડર સ્િાપીકારવું કે અસ્િાપીકાર કરિર મો કે અંશતઅંશતઃ સ્િાપીકારવું તે બાબતનર મો સંપ ૂણસંપૂર્ણ અબાતધત

અતધકાર ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠનર મો રહેશે તે માટે કર મોઈ કારણ આપિામાં આિશે નહેજીં.
(૩)

ઉપરર મોકત ભાિ GST સાથેના અને દડચલિરી સદહતના આપિા.

(૪)

ઉપરર મોકત ભાિ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપિાના રહેશ.ે

(૫)

ભાિપત્ર સાથે ટેનડર ભરનારનાપી માદહતાપીન ું પત્ર ભરીને જર મોડિાનું રહેશે.
(ડડ. રાજેનન્દ્ર ખીમ્માણી)્)
કુ લસચ્વ

બ્ડાણી):
૧.

બહે નડર ભરનારન્ માહહત્નું 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

