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તા. ૧૦/૦૩/૨૦૨૩ 

િત, 

------------------------------ 

------------------------------ 

ભાઇ ી / બહન ી 

 માઈ ોબાયોલો  િવભાગ, સાદરા માટ નીચેના પેસીફ કશન જુબ Distillation Unit ખર દવા ભાવપ  મોકલી 

આપવા િવનતંી: 
Sr. 
No. 

Particulars Quantity Total Amount 

01 

Distillation Unit (Barnsted Pattern): 
 Distillation unit 6 liters/Hour Capacity – Barnsted Pattern 
 Size: 6 Liters/ Hour Capacity 
 Argon Welded 
 Tank is double walled inner & outer made of Heavy gauge 

Stainless steel – 304 
 Highly insulated filled in glass-wool in between the walls 
 Condenser is also made of Stainless steel – 304 with outlet 

cutoff valve in condenser 
 High quality ISI marked Kettle elements 
 With electronic Automatic cut0off circuit for low water level 

for safety against dry run of heaters. 
 With rust free heavy legs 
 With Flexible Water Inlet and Outlet Pipes 
 Free Service: Eighteen month free services must be provided 

 

01  

Total Amount (including GST, transportation and installation charges)  

ભાવપ  ભરવાની માહ તી: 

(૧) ઉ૫ર જણાવેલ Distillation Unitના ભાવ આ સાથેના ૫ મા ંભર  તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૩ના રોજ સાં  ૫-૦૦ વા યા

 ઘુીમા ંબઘં કવર ઉ૫ર "Distillation Unitના ભાવપ " લખીન ે“ ુલસચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ-  

 ૩૮૦૦૦૯”ના નામે મોકલવાના રહશે.  

(૨)  ભાવપ ક દા ત તાર ખ ૨૫-૦૩-૨૦૨૩ના સવાર ૦૯-૦૦ વા યે ખોલવામા ંઆવશે. થી  ત ેભાવ 

  ભરનાર વહપાર  તે સમયે હાજર રહ  શકશે. 

(૩) ઉ૫ર જણાવેલ Distillation Unit, માઈ ોબાયોલો  િવભાગ, સાદરા ખાતે પહોચાડ , ઈ ટોલેશન કર  આપવા ુ ં 

 રહશે. 

(૪)   જ થામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરવાની તથા ઑડર ક સલ કરવાની સ ા જૂરાત િવ ાપીઠને આધીન રહશે. 

તથા કોઈપણ ટ ડર વીકાર ુ ંક અ વીકાર કરવો ક શત વીકાર ુ ંતે બાબતનો સં ણૂ અબાિધત અિધકાર 

જૂરાત િવ ાપીઠનો રહશે. 

(૫)   તમામ ટ સ, સિવસટ સ, ા સપોટશન, ડલીવર  ચાજ સ, ઈ ટોલેશન ચાજ સ સાથેના ભાવ દશાવવા. 

(૬) ઉપરો ત ભાવ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહશે. 

(૭) ભાવપ  સાથ ેટ ડર ભરનારની મા હતી ુ ંપ  ભર ને જોડવા ુ ંરહશે. 
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(૮) ભાવપ  સાથે સાધન ુ ં ોશર ક તેને લગ ુ ંસા હ ય આપ ુ.ં 

(૯) સાધનની વોરંટ /ગૅરંટ ની તમામ િવગતો જણાવવાની રહશે. 

(૧૦) ભાવપ ક Total Amount-wise ટ ડરની ર તે આપવામા ંઆવશે. 

 

 

 

                   (ડૉ. િન ખલ ભ )

                       કા. ુલસ ચવ 
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Annexure - II 

GUJARAT VIDYAPITH 
NR. INCOMETAX O FFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 380009 

Details of the Bidder/Agency 

 
1. Name of the Bidder/Agency  

2. Firm type ( Like proprietorship / 
Partnership / Company / others) 

 

3. Full Postal Address  

4. Telephone Nos./ 
Mobile Nos/ 
 Fax Nos. 

 

5. E-mail  

6. PAN Account No. 
(copy should be attached) 

 

7. GST Number 
(copy should be attached) 

 

8. Bank Details  

 

UNDERTAKING 
 
1. I/we undersigned certify that I/we have gone through the terms and conditions mentioned in the tender 

document and undertake to comply with them. 
 
2. There is no vigilance/CBI case or any other court case pending against my/our firm. 
 
3. My/our firm has not been blacklisted by any Govt. Dept./ Institute/ University in the past. 
 

     
      Signature of the Bidder/Agency_________________ 
 
      Full Name___________________ 
 
      Designation_________________ 
 
 
 

Seal of the Bidder/Agency 
Place: 
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Date:               
                Annexure - III 

GUJARAT VIDYAPITH 
NR. INCOMETAX O FFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 380009 

 
 
Kindly 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 Govt office 

Year of Supply Name of Equipment Cost of equipment 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Signature of the Bidder/Agency 
 
 
 
Name of the Bidder/Agency                                     Seal of the Bidder/Agency 
 
Place: 

 

 

 

 

                 

                

 


