ત . 05.03.2019
પત ,
----------------------------------------------------------ભાઇશ્રી / બહબનશ્રી
ગામ સ સેવા કબને, રારાંઘ સેજા ખાા  સે કાર્કાર્યર

વાર્રલેસ સેસ લેસેસ લીંક માટબ ન્રીચે મ સે મીજબના સાઘનન સે પહને પહોચે માડી અહોચાડી અન સે ઇનનટને પહોલેસ- કન્હોચાડીગરબ શન

કરહોચાડી આ૫વા સીઘ્રીન ી રાં રહબશ સે. જેન્રી તવગ

ન્રીચે મ સે મીજબ છ સે

 સે મીજબ ભાવપત્રક મને પહોકલેસ્રી આપવા તવનરાં ્રી.

No

Description

1

Layer 3 Stackable
· 20 x SFP ports
Managed Network
Switches
· 4xCombo 100/1000 BASE-T/SFP ports

Qty

Specification

Rate

Price

1

· 4 x 10 GbE SFP+ or STP ports

(DGS-3630-28SC
· RJ-45 and Mini-USB console
or similar High · Management Port, Alarm Port support
· Switching Capacity up to 128 Gbps
brand model)

· Maximum Packet Forwarding Rate
· USB port for firmware and configuration files
· 19-inch, 1U rack-mount size
· ERPS, RPS support
· 6 kV surge protection
Brand warranty

ઉ૫ર જણાવ સેલેસ સાઘનના ભાવ આ સાથ સેના ૫ત્રમારાં ભરહોચાડી

ા. 13/03/2019 વારના રને પહોજ સારાંજે ૫ વાગર્ા સીઘ્રીમારાં બરાંઘ કવર ઉ૫ર

કમ્પીટર વાર્રલેસ સેસ લેસેસ લીંકના સાઘનને પહોના કને પહોટબશન લેસખા્રીન સે કીલેસસચિચે મવશ્રી, ગગૂજરા

તવદાપ્રીઠ, અમદાાવાદા- ૩૮૦૦૧૪ના નામ સે મને પહોકલેસ્રી

આ૫શને પહો.
(૧).

ભાવપત્રક

ારહોચાડીખા 14/03/2019 ના રને પહોજ 11.00 વાગર્ સે ખાને પહોલેસવામારાં આવશ સે. જેથ્રી જે

 સે ભાવ ભરનાર વહબપારહોચાડી

 સે

સમર્ સે હાજર રહહોચાડી શકશ સે.
(૨).

જથથામારાં વધારને પહો અથવા ધટાડી અને પહો કરવાન્રી

થા ઓડી અકાર્યર કબ નસલેસ કરવાન્રી સત્ા ગગૂજરા

કને પહોઈપણ ટબ નડી અર નવ્રીકારવી રાં કબ અનવ્રીકાર કરવને પહો કબ અંશ

નવ્રીકારવી રાં

તવદાપ્રીઠન સે આધ્રીન રહબશ સે. થા

 સે બાબ નને પહો સરાંપૂર્ગૂણકાર્ય અબાતધ

અતધકાર ગગૂજરા

તવદાપ્રીઠનને પહો રહબશ સે.
મામ ટબ કસ, સતવ્વિસટબ કસ, ટાનસપને પહોટસશન, ડડી અલેસ્રીવરહોચાડી ચે માજાર્જીસ, વગ સેરબ

(૩)

ઉપરને પહોક

ભાવમારાં

(૪).

ઉપરને પહોક

ભાવ

(૫).

ભાવપત્ર સાથ સે ટબ નડી અર ભરનારન્રી માડહ ્રીન ી રાં પત્ર ભરહોચાડીન સે જને પહોડી અવાની રાં રહબશ સે.

(૬).

ભાવપત્ર સાથ સે સાધનાની રાં બને પહોશર

(૭).

સાધનન્રી વને પહોરરાંટહોચાડી

(૮).

વાર્રલેસ સેસ લેસેસ લીંક સાથ સે હર્ા

મામનને પહો સમાવ સેશ કરવાનને પહો રહબશ સે.

મારા લેસ સેટર પ સેડી અ ઉપર આપવાના રહબશ સે.
થા

 સેન સે લેસગતી રાં સાડહત્યર્ આપવી.રાં

થા ગ સેરરાંટહોચાડી જણાવવાન્રી રહબશ સે.
ી કાર્ય રહોચાડી  સે કાર્કાર્યર
લેસ સેર્ર-૩ નવ્રીચે મન્રી જગર્ાએ નવ્રી નવ્રીચે મન સે સરાંપૂર્ણ

કરહોચાડી આ૫વાન્રી રહબશ સે
(ડી અને પહો. રાજેને ખા્રીમાણ્રી)
કી લેસસચિચે મવ

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. & semi Year of Supply
Govt office

Name of
equipment

cost of equipment

Signature of the tenderer/agency
Name of the tenderer/agency

Place:

Seal of the tenderer/agency

