તા- ૧૧-૧૦-૨૦૧૮
પ્રતર,
----------------------------------------------------------------------------તિષય – માઈક્રોબાય્રોલ્રોજી તિભાાગ, ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ, સાાદરા, રા.જજ- ગાંધાપીનગર માટે નાપીચે જણાિેલ
AIR CONDITIONER ખરીદિા મેૃન્યફેકચરસાર, ઓથ્રોરાઈઝ ડિલર રથા િહેપારીઓ પાસાેથાપી ભાાિ મંગાિામાં આિે
છે. જેનાપી અનય તિગર નાપીચે મયજબ છે.
કમ

સાાધનનાપી તિગર

કુ લ નંગ

એક નંગનાપી
ડકIમર

1.

AIR CONDITIONER
5 STAR RATING
1.5 Ton
(સપેસાાપીફીકેશન આ સાાથે સાામેલ છે )

કુ લકિંમત (બધા જ િરવેરા
તથા ઈન્ટોલેશન સાથે)

08

કયલ રકમ
ઉપર જણાિેલ AIR CONDITIONER ના ભાાિ આ સાાથેના પત્રકમાં તિગર ભારી રા –૨૦/૧૦/૨૦૧૮ના
ર્રોજ બપ્રોરે ૧૨-૩૦ કલાક સયધાપીમાં બંધ કિર ઉપર માઈક્રોબાય્રોલ્રોજી તિભાાગ, AIR CONDITIONER ખરીદી
ના ભાાિપત્રક (ક્રોટેશન) લખાપીને કયલસાચચિશાપી ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ, અમદાિાદ- ૩૮૦૦૧૪ ના નામે મ્રોકલાપી
આપશ્રો.
(૧)

ભાાિપત્ર રારીખ.૨૨-૧૦-૨૦૧૮ના ર્રોજ સા્રોમિાર બપ્રોરે ૧૨-૦૦ િાગયે ખ્રોલિામાં આિશે. જેથાપી
જે રે ભાાિ ભારનાર િહેપારી રે સામયે હાજર રહી શકશે.

(૨) જથથામાં િધાર્રો અથિા ઘટાિ્રો કરિાનાપી રથા ઓિરર રદ કરિાનાપી સાતા ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠને આધાપીન
રહેશે. રથા ક્રોઈપણ ટેનિર સિાપીકારવયં કે અસિાપીકાર કરિ્રો કે અંશર સિાપીકારવયં રે બાબરન્રો સાંપ ૂણર
અબાતધર અતધકાર ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠન્રો રહેશ.ે
(૩) ઉપર્રોકર ભાાિ રમારા લેટર પેિ ઉપર આપિાના રહેશે.
(૪) સાાધનનાપી તિગર રથા રેના બાનિનેમ સાાથે જણાિિાન યં રહેશે.
(૫) ભાાિપત્રક સાાથે સાાધનનયં બ્રોશર રથા રેને લગતયં સાાડહત્યય આપવય,ં રથા ટેનિર ભારનારનાપી માડહરાપીન યં
પત્રક ભારીને જ્રોિિાનયં રહેશે.
(૬) સાાધનનાપી િ્રોરંટી રથા ગેરંટી જણાિિાનાપી રહેશે.
બીડાણ – (૧) ્ે નડર ભરનારની માકહિતીનું પત્રિ

(૨) સપેસીફફીિેશન
(ડૉ. રાજેનન્દ્ર ખીમીમાણી)
કુ લસચિવ
F:\AIR CONDITIONER - Inquiry letter.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:

F:\AIR CONDITIONER - Inquiry letter.odt

Name of
equipment

cost of equipment

Seal of the tenderer/agency

INVERTER AC SPECIFICATION
Features

Units

Details

Star Rating

---

5

Tonnage

TR

1.5

Capacity Range

KW

5.2(0.9-6.0)

BTU/hr

17,742(3100~20500)

Moisture Removal

Ltr/hr

2.8

Air Flow- High

M3/hr

900

cfm

530

Power Supply

Volts/Ø/Hz

220-240/1/50

Running Current

Amps

6.6

Power Consumption

Watts

1480

Indoor Unit Dimenstion HxWxD

mm

320*998*228

Indoor Unit Net Weight

Kg

14

Outdoor Unit Dimensions HxWxD

mm

620*790*298

Outdoor Unit Net Weight

Kg

40

Noise Level (Indoor Unit)

dB

26

Connection Pipe Size (Gas/Liquid)

Gas, Liquid
(inches)

1/2,1/4

Pipe Length Max

m

30(15)

Height Diffrence

m

20 M

Operating Temperature

Deg.C

460 C

Refrigerant

CFC Free

R410A

Compressor

Rotary

ROTARY

Warranty

Manufacturer MAXIMUM Year
Manufacturer Warranty On
Product &
Compressor
5 Years On Compressor

