તા- ૦૭-૦૨-૨૦૧૯
પ્રતર,
-----------------------------------------------------------------------------

તિષય – શારીરરક તશક્ષણ તિભાગ, ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ, સાાદરા માાટ નીાપીચે જણાિલ સપસાાપીફીકશની મમજબ
સાાઉન્ડ સાાપીસટમા ખરીદિા માાટ ભાિપત્રો મા્રોકલાપી આપિા બાબર.

Sr.

Specification

Rate

Qnt

01

Colum Speaker
1200 W / 4 Oms / 100 db/ 35 hz – 16 khz

02 Nos

02

Power Amplifier
2000 W

01 Nos

03

Sound Live Mixer 12 Channels

01 Nos.

04

Wireless VHP Dual Hend Mike

02 Nos.

Total

Total Amount
ઉપર જણાિલ સાાધનીનીા ભાિ આ સાાથનીા પતકમાામાં તિગર ભરી રા. ૧૫/૦૨/૨૦૧૯ નીા ર્રોજ
બપ્રોર ૪-૦૦ કલાક સમધાપીમાામાં બમાંધ કિર ઉપર સાાઉન્ડ સાાપીસટમા નીા ભાિપતક (ક્રોટશની) લખાપીની કમલસાચચેિશાપી
ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ, અમાદાિાદ- ૩૮૦૦૧૪ નીા નીામા મા્રોકલાપી આપશ્રો.
(૧) ભાિપત રારીખ – ૧૬-૦૨-૨૦૧૯નીા ર્રોજ શતનીિાર ૧૧-૦૦ િાગય ખ્રોલિામાામાં આિશ. જેથાપી જે ર
ભાિ ભરનીાર િહપારી ર સામાય હાજર રહી શકશ .
(૨) જથથામાામાં િધાર્રો અથિા ઘટા્ડ્રો કરિાનીાપી રથા ઓ્ડર્ડર રદ કરિાનીાપી સાતા ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠની આધાપીની
રહશ. રથા ક્રોઈપણ ટન્ડર સિાપીકારવમમાં ક અસિાપીકાર કરિ્રો ક અંશર સિાપીકારવમમાં ર બાબરની્રો સામાંપ ૂણર્ડ
અબાતધર અતધકાર ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠની્રો રહશ.
(૩) ઉપર્રોકર ભાિ રમાારા લટર પ્ડ ઉપર આપિાનીા રહ શ.
(૪) ભાિપતક સાાથ સાાધનીનમમાં બ્રોશર રથા રની લગતમમાં સાારહત્યય આપવમ,માં રથા ટન્ડર ભરનીારનીાપી માારહરાપીન મમાં
પતક ભરીની જ્રો્ડિાનમમાં રહશ.
(૫) સાાધનીનીાપી િ્રોરમાંટી રથા ગરમાંટી જણાિિાનીાપી રહ શ.
બીડાણ - ટેનડર ભરનારની માહહિતીન ુંન પત્રક

ઈ.કન લસચિવ

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
semi Govt office

Signature of the tenderer/agency
Name of the tenderer/agency
Place:

Name of
equipment

cost of equipment

Seal of the tenderer/agency

