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પ્રતર,
------------------------------------------વિષયઃ- ભાિપત્રક ભરિા અંગઅ .
ભાઈશ્,
ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠના નાપીચેનાં કામ માટે

ભાિપત્રકરકો મંગાિિામાં આિે છે. ભાિપત્રક રા.4/8/2018 થાપી

રા.11/8/2018, કચેરી સમય સરકોમ થાપી શુક્ર 11.30 થાપી 5.00 દરમયાન ઈજનેરી તિભાગ,ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ,અમદાિાદ માંથાપી
" ય
મેળિાપી શકાશે રથા www.gujaratvidyapith.org પરથાપી ડાઉનલરકોડ કરી શકાશે. ભરે લ ભાિપત્રકરકો "ક" લસચસચિિશ્,મખ
કાયૉલય,ગ ૂજરાત વિદાપ્ઠ,આશમર્રમરોડ,અમદાિાદ-14" ને કચેરી સમય દરમયાન રૂબરૂ અથિા RPAD દારા રા.11/8/2018
ને બપરકોરના 12 કલાક સુધીાપીમાં મરકોકલાપી આપિાનાં રહેશે.

ક્રમ

1

કામનાપી તિગર રથા કામનું સથળ
16 કિાટસૅના મકાન્રમરોન્ પાછળ િરંડા માટે ફેબ્કેશન શઅડ કરિાન " કામ (ફકત લઅબરભાિ)

નોંધઃ- (1) ર.900.00

Earnest Money Deposit ન્ રકમન્રમરો ડ..ડ../સચિઅક "ક" લસચસચિિશ્, ગ ૂજરાત વિદાપ્ઠ" નાં

નામન્રમરો જ્રમરોડિાન્રમરો રહેશઅ.
(2) કિર ઉપર કામન " નામ લખ્નઅ જ મ્રમરોકલવ "
(3) ભર.નઅ આિઅલ ટેનડર તા.14-8-2018 નઅ મંગળિારના ર્રમરોજ સાંજના 4-00 કલાકે સવમવત ખંડ
" ય કાયૅાલયમાં ખ્રમરોલિામાં આિશઅ, જેમા આપ અથિા આપના પ્રવતવનવધ હાજર રહ. શકશઅ.
મખ
(4) ભાિ્રમરો G.S.T. સમાિઅશ સાથઅના જ ભરિાના રહેશઅ.

(ડૉ.રાજેનદ ખીમાપીમાણી)ાપી)
કુલસચચિ

ગ ૂજરાત વિદાપ્ઠ- અમદાિાદ
ભાિપત્રક
કામન ં" નામઃ- 16 કિાટસૅના મકાન્રમરોન્ પાછળ િરંડા માટે ફેબ્કેશન શઅડ કરિાન " કામ (ફકત લઅબરભાિ) આપિા
અંગઅ .
ક્રમ
1

તિગર
યાદી

મુજબનાં

સામાનનરકો

ઉપયરકોગ

કરી

એકમ

જથથરકો

ચરકો.ફૂટ

2800

ભાિ

ફેચ્રિકેશન કામ કરી ગેલિેલવુમ પરરા લગાિાપી
સંપ ૂણી)ણ શેડ પ ૂણી)ણ કરિાનું કામ જેમાં નાપીચેનાં
કામરકોનરકો સમાિેશ થાય છે.
(2) ઉભા કરકોલમ 2'' જાડાઈનાં રહેશે. જેનાપી
ઉંચાઈ 11' જેટલાપી રહેશે.નાપીચે ફાઉનડેશન 2 ફૂટ
ઊંડાઈનુ રહેશે.
(3) પાઈપરકોને રેડ ઓકસાઈડ લગાડિાનું
કામ.
(4) િેલડડીંગ મશાપીન અને રરકોડ રમારા રહેશે.
(5) પચલલિન (1.5 *1.5 ઈચ રથા કેચાપી 2'' x
2'' નાં ચરકોરસ પાઈપનાપી રહેશે.
(6) રેડ ઓકસાઈડ પ ૂરરકો પાડિામાં આિશે
જેને લગાડિાનાપી જિાબદારી રમારી રહેશે.
(7) સાપીમેનટ, રેરાપી,કપચાપી સંસથા પ ૂરા પાડશે.
શરરરકોઃ(1) િાપીજ પ ૂરિઠરકો ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ દારા પ ૂરરકો પાડિામાં આિશે.
(2) સાપીમેનટ, રે રાપી, કપચાપી, રે ડ ઓકસાઈડ ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ દારા પ ૂરરકો પાડિામાં આિશે.
(3) િેલડડીંગ મશાપીન અને િેલડડીંગરરકોડ કરકોન ાકટરનાં રહેશ.ે
(4) ભાિરકો GST સાથેનાં ભરિાનાં રહેશ.ે અલગથાપી ચ ૂકિણુ ં કરિામાં આિશે નહહ.
(5) ફેચ્રિકેશન કામરકો સાથે જરકોડેલ કામનાપી તિગરમાં તિગરિાર જરકોડિા

ક્રમરોનટાકટરનાં સહ./વસકા

કુલ રકમ રૂ.

Gujarat Vidyapith
Nr.Income tax Office, Ashram Road , Ahmedabad-380014

Gujarat Vidyapith GST NO - 24AAATG0963A1ZB
Details of the Tenderer
Name of
the Tender

Firm type
(Like Proprietorship/Partnership/Company/other)
Address.

Contact No:
Land line no.
Fax no.
Mobile no.
Email Address
PAN No. ______________________________
GST No. _______________________________
* Please attach the copy of the PAN/GST NO. With the tender.
Sr.No.

Name of Client

Name of work

Cost of work done

