તા. ૧૨/૦૩/૨૦૨૦
િત,
----------------------------------------------------------ભાઇ ી / બહન ી
પર

ા િવભાગ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ માટ નીચે

વાિષક ધોરણે કરાર કરવા માટ ભાવપ

Sr.
No.
01 A-4 Size Paper
02

ુ બની સાઈઝના પેપર ું લેમીનેશન કરવા
જ

મોકલી આપવા િવનંતી:

Specification

Rate per page

Quantity
Approx 6000
(વાિષક)

Legal Size Paper

*Sheet thickness per side (80microns), total thickness (160microns)
ભાવપ
(૧)

ભરવાની માહ તી:
ઉ૫ર જણાવેલ લેમીનેશનના ભાવ આ સાથેના ૫ માં ભર તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ સાં
ુ ીમાં બંઘ કવર ઉ૫ર "લેમીનેશનના ભાવપ " લખીને ુ લસ ચવ ી,
ઘ
૩૮૦૦૧૪ના નામે ર

ટડ એ.ડ .થી જ મોકલવા. બ

ક ખાનગી

૫-૦૦ વા યા

ૂજરાત િવ ાપીઠ,અમદાવાદુ ર યર

ારા મોકલેલ ભાવપ ક

વીકારવામાં આવશે નહ .
(૨)

ભાવપ ક તાર ખ ૨૫-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ બપોર ૧૨-૦૦ વા યે ખોલવામાં આવશે.

થી

તે ભાવ

ભરનાર વહપાર તે સમયે હાજર રહ શકશે.
(૩)

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

શત વીકાર ું તે બાબતનો સં ૂણ અબાિધત

ૂજરાત િવ ાપીઠનો રહશે.

અિધકાર
(૪)

ૂજરાત િવ ાપીઠને આધીન

તમામ ટ સ, સિવસટ સ,

ા સપોટશન, ડલીવર ચાજ સ, ઈ ટોલેશન ચાજ સ વગેર સાથેના ભાવ

દશાવવા.
(૫)

ઉપરો ત ભાવ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહશે.

(૬)

ઉપરો ત લેમીનેશન ું કામ પર

(૭)

લેમીનેશન વષ દર યાન

ા િવભાગ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે કરવા ું રહશે.

યાર પણ જ ર યાત ઉભી થાય યાર પર

ા િવભાગમાં લેમીનેશન કર

આપવા ું રહશે.
(૬)

ભાવપ

સાથે ટ ડર ભરનારની મા હતી ું પ

ભર ને જોડવા ું રહશે.
(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

