ત . 26.02.2019
પ્રતર,
----------------------------------------------------------ભાઇશ્ / બહબનશ્
મ. દબ ગામ સસેવા કબન્દ, રારાંઘસેજ તથા સાદરા માઇક્રોબાય્રોલ્રોજી માટબ નવ્ વાયરલસેસ લીંક માટબ ન્ચેસે
મુજબના સાઘન્રો નસે ૫હ્રોચેાડી અનસે ઇન્સટ્રોલ કરી આ૫વા સુઘ્નુ રાં કામ કરી આ૫વાનુ રાં રહબશ.સે રારાંઘસેજ ખાતસે
ટાવર છસે ૫રરાંત ુ સાદરા ખાતસે નવ્રો તતૈયાર કરવાન્રો રહબશસે. જેન્ વવગત ન્ચેસે મુજબ છસે તસે મુજબ ભાવ
૫ત્રક મ્રોકલ્ આ૫વા વવનરાંત્.
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Description

1

Wireless
Link

Radio

Radio Device with
Antenna

and

weather proofing
kit

Link
Randheja–Sadra
(Microbiology)
Gandhinagar.

Specification

Qty.

Full Duplex Point to Point 5.x
Ghz
(free Frequency band )
 Processor with minimum
100 MBPS Throughput,
 Higher Channel
Bandwidth
 Gigabit Ethernet support
 Very low latency rate and
high security Framework
 Selectable Channel
Width
Point to Point :
10/20/30/40/50/60/80
MHz or higher band
support
 Unlike standard Wi-Fi
Protocol
 Time Division Multiple
Access
 Memory-128 MB DDR2
SDRAM minimum

2



(1 pair)
(Device +
Dish)

16 MB NOR Flash or
Higher

2

Link Tower
Sadra
Microbiology



30 Antenna dish



GPS enable



Lighting Serge Protection



2 year Warranty

at GYE WIRE TOWER WITH
TRANSPORATION

1

60 Feet

Price

Total
Price

Dept
3

4

Configuration charge

Link installation, link
setup, L3 switch
configuration and
support for 2 year

CAT 6 cable

Heavy cable with 10g
Support

Installation and

150 mtr

ઉ૫ર જણાવસેલ સાઘનના ભાવ આ સાથસેના ૫ત્રમારાં ભરી તા. 08/03/2019 નસે શુકવાર ના ર્રોજ સારાંજે ૫-00 વાગયા
સુઘ્મારાં બરાંઘ કવર ઉ૫ર કમમ્ુટર વાયરલસેસ લીંકના સાઘન્રો ના ક્રોટબશન લખ્નસે કુ લસચિવચેવશ્, ગગૂજરાત વવદાપી્ઠ,
અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ના નામસે મ્રોકલ્ આ૫શ્રો.
(૧).

ભાવપીત્રક તા. 09/03/2019 ના ર્રોજ સવારબ 11.00 વાગયસે ખ્રોલવામારાં આવશસે. જેથ્ જે તસે ભાવ ભરનાર
વહબપીારી તસે સમયસે હાજર રહી શકશસે.

(૨).

જથથામારાં વધાર્રો અથવા ધટાડ્રો કરવાન્ તથા ઓડર્ડર કબન્સલ કરવાન્ સત્ા ગગૂજરાત વવદાપી્ઠનસે આધ્ન
રહબશસે. તથા ક્રોઈપીણ ટબ ન્ડર સવ્કારવુ રાં કબ અસવ્કાર કરવ્રો કબ અંશત સવ્કારવુરાં તસે બાબતન્રો સરાંપૂર્ગૂણર્ડ
અબાવધત અવધકાર ગગૂજરાત વવદાપી્ઠન્રો રહબશસે. તસે માટબ ક્રોઈ કારણ આપીવામારાં આવશસે નહી.

(૩).

ઉપીર્રોકત ભાવમારાં તમામ ટબકસ, સવવ્વિસટબ કસ, ટાન્સપી્રોટસશન, ડડલ્વરી ચેાજાર્જીસ, વગસેરબ તમામન્રો સમાવસેશ
કરવાન્રો રહબશસે.

(૪).

ઉપીર્રોકત ભાવ તમારા લસેટર પીસેડ ઉપીર આપીવાના રહબશસે.

(૫).

ભાવપીત્ર સાથસે ટબ ન્ડર ભરનારન્ માડહત્નુ રાં પીત્ર ભરીનસે જ્રોડવાનુ રાં રહબશસે.

(૬).

ભાવપીત્ર સાથસે સાધનાનુ રાં બ્રોશર તથા તસેનસે લગતુરાં સાડહત્યય આપીવુ.રાં

(૭).

સાધનન્ વ્રોરરાંટી તથા ગસેરરાંટી જણાવવાન્ રહબશસે.

(૮).

તમામ સાધન્રોના કગૂલ ભાવનસે ધયાનમારાં લસેવામારાં આવશસે.

(૯)

હાલ કાયર્ડરત લીંક સાઇટન્રો અભયાસ કરી સરાંભવવત લીંક અંગસેન્રો વવસત ુત અહબવાલ જ્રોડવાન્રો રહબશસે.

(૧૦)

ુ ર્ડ રીતસે કાયર્ડરત કરી આ૫વાન્ રહબશ.સે
વાયરલસેસ લીંક તથા લસેયર-૩ સવ્ચેનસે સરાંપૂર્ણ

(૧૧)

ઓડર્ડર મુજબન્રો થુ-પૂર્ુટ અનસે સમગ લીંકન્ ચેકાસણ્ ન્રો ગાળો 1્રો 15 ડદવસ રહબશસે. ટબ કવનકલ પ્રમાણ૫ત્ર ના
આઘારબ ચિવબલ ન્ ચુવકણ્ કરવામારાં આવશસે અનસે જ્રો ઓડર્ડર મુજબ પીડરણામ પ્રામત ન થાય ત્રો ઓડરર્ડ રદ
ગણવામારાં આવશસે.

(ડ્રો. રાજેન્દ ખ્માણ્)
કુ લસચિવચેવ
બ્ડાણ:
૧. લીંકન્રો વવસત ુત ડાયાગામ
ર. ટબન્ડર ભરનારન્ માડહત્નુ રાં પીત્ર
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Proposed link direct from Randheja to Microbiology
(Presently working from Sadra-MD)
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