તા. ૧૯/૧૦/૨૦૧૯

િત,
----------------------------------------------------------ભાઇ ી / બહન ી
િશ ણિવ ાશાખા,

ખર દવા ભાવપ

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ માટ નીચેના પેસીફ કશન

મોકલી આપવા િવનંતી.

Sr.
No.
01

જ
ુ બ કોપીઅર મશીન ( ોલી સાથે)

Particulars

Quantity

Copier Machine with Trolley:
01
Multi Function: Print / Copy / Scan
Paper Size: Paper Size A6 to A3
Copy Speed: 18 – 22 ppm
Copying Resolution: 600x600 dpi minimum
Printing Resolution: 600x600 dpi minimum
Zoom Range: 25% to 400%
Memory Size: 128MB
Network Printing: Yes
Auto Duplex Printing: Yes
Warm Up Time: Less than 1 minute
Paper Capacity: Maximum paper capacity:1100 sheets or more,
Multi Bypass Tray:100 sheets or more,
Additional Tray: 250 sheets or more
Moving Trolley: Yes
DADF: Yes
Driver: Support for all standard OS (Windows and ubuntu)
Power Supply: As per the specifications recommended by OEM of the
Photocopier machine
Warranty: 3 Years comprehensive onsite warranty
Make: Canon / Ricoh / Xerox or equivalent
ઉ૫ર જણાવેલ કોપીઅર મશીન( ોલી સાથે) ના ભાવ આ સાથેના ૫ માં ભર તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ સાં
ઘ
ુ ીમાં બંઘ કવર ઉ૫ર "કોપીઅર મશીન( ોલી સાથે) ના ભાવપ " લખીને

ુ લસ ચવ ી,

Total
Amount

૫-૦૦ વા યા

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ-

૩૮૦૦૧૪ના નામે મોકલી આ૫શો.
(૧)

ભાવપ ક તાર ખ ૦૯-૧૧-૨૦૧૯ ના રોજ ૧૧-૦૦ વા યે ખોલવામાં આવશે.

થી

તે ભાવ ભરનાર વહપાર તે

સમયે હાજર રહ શકશે.
(૨)

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

ૂજરાત િવ ાપીઠને આધીન રહશે. તથા

શત વીકાર ુ ં તે બાબતનો સં ૂણ અબાિધત અિધકાર

િવ ાપીઠનો રહશે.
(૩)

તમામ ટ સ, સિવસટ સ, ા સપોટશન, ડલીવર ચાજ સ, ઈ ટોલેશન ચાજ સ વગેર સાથેના ભાવ બ દશાવવા..

(૪)

ઉપરો ત ભાવ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહશે.

(૫)

ભાવપ

સાથે ટ ડર ભરનારની મા હતી ુ ં પ

(૬)

ભાવપ

સાથે સાધના ુ ં

(૭)

સાધનની વોરં ટ / ગૅરંટ ની તમામ િવગતો જણાવવાની રહશે.

ભર ને જોડવા ુ ં રહશે.

ોશર ક તેને લગ ુ ં સા હ ય આપ .ુ ં

(ડો. ભરત જોશી)
કા. ુ લસ ચવ

ૂજરાત

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

