તા. ૦૭/૦૯/૨૦૧૯

િત,
----------------------------------------------------------ભાઇ ી / બહન ી
ુ ય કાયાલય,

કો

ટુ ર ખર દવા ભાવપ

મ
01

મોકલી આપવા િવનંતી.

ુ દા- ુ દા િવભાગો માટ નીચેના પેસીફ કશન

સાધનની િવગત

જ થો

Desktop:
Cabinet: Micro Tower Cabinet
Processor: Intel Core I3-8100 or higher 8th Generation CPU
RAM: 4 GB DDR4 RAM 2666 MHZ
HDD: 1 TB SATA 7200 RPM Hard Disk,
LAN: 10/100/1000 Ethernet,
Monitor: 18.5 LED Monitor
Optical Media: DVD Writer
Operating System: Micro Soft Window 10 Professional 64
BIT Preloaded License software
Input Device: USB Key Board and Mouse
Output Device: Front and rear Audio In/Out, Min 2-4
Front and 4-6 Read USB port, 1 VGA
3 Years On Site Warranty Support.

ઉ૫ર જણાવેલ કૉ
કવર ઉ૫ર "કૉ
(૧).

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ ના

ૂટર ના ભાવ આ સાથેના ૫ માં ભર તા. ૧૩-૦૯-૨૦૧૯ને
ૂટરના ભાવપ " લખીને ુ લસ ચવ ી,

જ
ુ બ

એક નંગની
કમત

ુ લ રકમ

૧૦ નંગ

ુ વારના રોજ સાં

૫-૦૦ વા યા

ઘ
ુ ીમાં બંઘ

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ના નામે મોકલી આ૫શો.

ભાવપ ક તાર ખ ૧૪-૦૯-૨૦૧૯ ના રોજ ૧૧-૦૦ વા યે ખોલવામાં આવશે. થી

તે ભાવ ભરનાર વહપાર તે

સમયે હાજર રહ શકશે.
(૨).

જ થામાં વધારો અથવા ધટાડો કરવાની તથા ઓડર ક સલ કરવાની સ ા
કોઈપણ ટ ડર વીકાર ુ ં ક અ વીકાર કરવો ક

ૂજરાત િવ ાપીઠને આધીન રહશે. તથા

શત વીકાર ુ ં તે બાબતનો સં ૂણ અબાિધત અિધકાર

ૂજરાત

િવ ાપીઠનો રહશે.
(૩)

તમામ ટ સ, સિવસટ સ, ા સપોટશન, ડલીવર ચાજ સ, ઈ ટોલેશન ચાજ સ વગેર સાથેના ભાવ બ દશાવવા..

(૪).

ઉપરો ત ભાવ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહશે.

(૫).

ભાવપ

સાથે ટ ડર ભરનારની મા હતી ુ ં પ

(૬).

ભાવપ

સાથે સાધના ુ ં

(૭).

સાધનની વોરં ટ / ગૅરંટ ની તમામ િવગતો જણાવવાની રહશે.

ભર ને જોડવા ુ ં રહશે.

ોશર ક તેને લગ ુ ં સા હ ય આપ .ુ ં

(ડો. ભરત જોશી)
કા. ુ લસ ચવ

Annexure - 1
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
Name of
cost of equipment
semi Govt office
equipment

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

Seal of the tenderer/agency

