તા. ૩૦/૦૫/૨૦૧૯
પ્રતિ,
----------------------------------------------------------ભાઇશ્રી / બહેનશ્રી

કોમ્પ્યુટર તિભાગ, ગ ૂજરાિ તિદ્યાીઠ, અમદિાદ માટે નીચે મુજબની L2 Switch હોંચાડિાની રહેશે.
જેની તિગિ નીચે મુજબ છે િે મુજબ ભાિત્રક મોકી આિા તિનંિી.
No

Specification

01

L2 Switch DGS-3000-28SC
20 100/1000 SFP Ports + 4 Combo 10/100/1000
BASE- T/SFP Ports + 4 10G SFP + Ports L2
Management Switch

Qty

Rate

Price

01

ઉ૫ર જણાિે સાઘનના ભાિ આ સાથેના ૫ત્રમાં ભરી િા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૯ સોમિારના રોજ સાંજે ૫ િાગ્યા
સુઘીમાં બંઘ કિર ઉ૫ર L2 Switch કોટેશન ખીને કુસચચિશ્રી, ગ ૂજરાિ તિદ્યાીઠ, અમદાિાદ- ૩૮૦૦૧૪ના
નામે મોકી આ૫શો.
(૧)

ભાિત્રક િારીખ ૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨-૦૦ િાગ્યે ખોિામાં આિશે. જેથી જે િે ભાિ ભરનાર
િહેારી િે સમયે હાજર રહી શકશે.

(૨)

જથ્થામાં િધારો અથિા ધટાડો કરિાની િથા ઓડડ ર કેન્સ કરિાની સત્તા ગ ૂજરાિ તિદ્યાીઠને આધીન
રહેશે. િથા કોઈણ ટેન્ડર સ્િીકારવુ ં કે અસ્િીકાર કરિો કે અંશિ સ્િીકારવુ ં િે બાબિનો સંપ ૂણડ અબાતધિ
અતધકાર ગ ૂજરાિ તિદ્યાીઠનો રહેશે.

(૩)

ઉરોક્િ ભાિમાં િમામ ટેક્સ, સતિિસટેક્સ, ટ્રાન્સોટે શન, ડડીિરી ચાજીસ, િગેરે િમામનો સમાિેશ
કરિાનો રહેશે.

(૪)

ઉરોક્િ ભાિ િમારા ેટર ેડ ઉર આિાના રહેશે.

(૫)

ભાિત્ર સાથે ટેન્ડર ભરનારની માડહિીનુ ં ત્ર ભરીને જોડિાનુ ં રહેશે.

(૬)

ભાિત્ર સાથે સાધનાનુ ં બ્રોશર િથા િેને ગતુ ં સાડહત્ય આવુ.ં

(૭)

સાધનની િોરં ટી િથા ગેરંટી જણાિિાની રહેશે.
(ડો. ભરિ જોશી)
કા. કુસચચિ

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

