તા- ૦૨-૦૯-૨૦૧૯

પ્રતત,
__________________________
__________________________
ભાઈશ્, /બહબહેનશ્,
ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠના અલગ- અલગ તિભાગોના તપ્રનિન્ટર કાાર્િન્ટાર્ટિજ રિજ રીફીલિજ રીલીફીલીંગ કારિાનો તાનો તેમજ કાાર્િન્ટાર્ટિજના પાિન્ટના પાર્ટસ માિન્ટ્
િાત્ષિકા ધોરણાનો તે કારાર કારાિિાનાપી જરૂર્રયાત છાનો તે. જેનાપી તિગત નાપીચાનો તે મમજબ છાનો તે. તાનો તે મમજબ ભાિપત્ર મોકાલાપી આપિા બાબત.
ુ વતા નબળબળી જણાશા ત તો આ કિાિ ગમા ત ાિબહે િદ થવાના પાાત્ર છા .
રિફલિંગમાં ગણ
Details
Reffiling
Drum
Wiper
D.C blade Magnet roller
Printer No
charge
blade
1005
1007
1020
1010
1606
MFP1319
MFP1136
HP 1566
Canon 925 Starter
Brother DR -2365
→

PCR

ઉપર જણાિાનો તેલ તિગતાનો તે તપ્રનિન્ટર કાાર્િન્ટાર્ટિજ રિજ રીફીલિજ રીલીફીલીંગના ભાિ (િન્ટ્કસ સાથાનો તે) આ પત્રકામામાં તિગત ભરિજ રી
તા – ૧૧/૦૯/૨૦૧૯ શમક્રિારના રોજ સામાંજે ૫-૦૦ કાલાકા સમધાપીમામાં બમાંધ કાિર ઉપર પ્રિનિન્ટિ કારિન્ટાર્ટિજ િબળીફબળીિીફીલીંગ
માિન્ટ્ ભાિપત્ર (કાોિન્ટ્શન) લખાપીનાનો તે કમલસચચિશાપી ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠ, અમદાાિાદા- ૩૮૦૦૧૪ ના નામાનો તે મોકાલાપી
આપશો.

(૧)

ભાિપત્રકા તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ શતનિાર સિાર્ ૧૧-૦૦ િાગયાનો તે ખોલિામામાં આિશાનો તે. જેથાપી જે તાનો તે ભાિ
ભરનાર િહ્પારિજ રી તાનો તે સમયાનો તે હાજર રહિજ રી શકાશાનો તે.

(૨)

જથથો

િધારો

અથિા

ઘિન્ટાડો

કારિાનાપી

તથા

ઓડના પાર્ટર

કા્નસલ

કારિાનાપી

સત્ા

ગ ૂજરાત

તિદાપાપીઠનાનો તે

આધાપીન રહ્શાનો તે. તથા કાોઈપણ િન્ટ્નડર સિાપીકાારવમમાં કા્ અસિાપીકાાર કારિો કા્ અંશત સિાપીકાારવમમાં તાનો તે બાબતનો સમાંપ ૂણના પાર્ટ
અબાતધત અતધકાાર ગ ૂજરાત તિદાપાપીઠનો રહ્શ.ાનો તે તાનો તે માિન્ટ્ કાોઈ કાારણ આપિામામાં આિશાનો તે નહીફીલીં.
(૩)

ઉપરોકત ભાિમામાં તમામ િન્ટ્કસ, સતિષિસ િન્ટ્કસ, ઈનસિન્ટોલાનો તેશન અનાનો તે ટ્ાનસપોિન્ટોશન ખચના પાર્ટ િગાનો તેર્ તમામનો સમાિાનો તેશ
કારિાનો રહ્શાનો તે.તથા ઉપાિ તોક્ત ભાવ તમાિા િાિન્ટિ પાાડ ઉપાિ આપાવાના િહબહેશા.

(૪)

ભાિપત્રકા સાથાનો તે િન્ટ્નડર ભરનારનાપી માર્હતાપીન મમાં પત્રકા ભરિજ રીનાનો તે જોડિાનમમાં રહ્શાનો તે.
(ડૉ. ભિત જ તોશ્)
કાા.કમલસચચિ

બ્ડાણ - િન્ટબહેનડિ ભિનાિન્ મારહત્ન ંુ પાત્રક
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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 PAN/Service Tax No. and VAT 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:
C:\Desktop\toner Reffiling contract - 2017-18.odt

Name of
equipment

cost of equipment

Seal of the tenderer/agency

