
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨ 

િત, 

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

ભાઇ ી / બહન ી 

 ક ટ ન િવભાગ, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ મા ંબાયોગેસ લા ટ માટ નીચનેા પેસીફ કશન જુબ ડ 

વે ટ શર ખર દવા માટ 2nd Attemptથી ભાવપ  મોકલી આપવા િવનતંી: 
 
Sr. No. Description Quantity Total Amount 

01 FOOD WASTE CRUSHER 
 SS 10 LTR JAR 
 1HP 410V/1.5HP 230V MOTOR 
 4000 RPM 
 2” PVC BALL VALVE FOR OUTPUT 
 100-130 KG/HOUR CAPACITY  
 MINIMUM ONE YEAR ON-SITE WARRANTY 

01  

Total Amount (including GST, transportation charges and installation charges)  

Annexure - I 

ભાવપ  ભરવાની માહ તી: 

(૧) ઉ૫ર જણાવેલ ડ વે ટ શરના ભાવ આ સાથેના ૫ મા ંભર  તા.૦૫-૦૮-૨૦૨૨ના રોજ સાં  ૦૬:૦૦ વા યા 

  ઘુીમા ંબઘં કવર ઉ૫ર " ડ વે ટ શરના ભાવપ " લખીને ુલસચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ - 

  ૩૮૦૦૧૪ના નામે મોકલવા. 

(૨)  ભાવપ ક તાર ખ ૦૬-૦૮-૨૦૨૨ના રોજ સવાર ૦૯-૧૫ વા યે ખોલવામા ં આવશે. થી  તે ભાવ 

 ભરનાર વહપાર  તે સમયે હાજર રહ  શકશે. 

(૩) ઉ૫ર જણાવેલ ડ વે ટ શર ક ટ ન િવભાગ, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે પહોચાડ , ઈ સટોલેશન 

કર  આપવા ુ ંરહશે. 

(૪)   જ થામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરવાની તથા ઓડર 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. 

(૮) ભાવપ  સાથ ેસાધન ુ ં ોશર ક તેને લગ ુ ંસા હ ય આપ ુ.ં 

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

(૧૦) બલ ુલસચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ-14ના નામ ુ ંબનાવી મોકલવા ુ ંરહશે. બલના નાણા ંસીધા  

 બક ખાતામા ં કૂવવામા ંઆવશે. 

 

 

 

                   (ડૉ. િન ખલ ભ )

                       કા. ુલસ ચવ 



Annexure - II 
GUJARAT VIDYAPITH 

NR. INCOMETAX OFFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 380014 
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: 
 
Date:               
                    

 
 



 
 

Annexure - III 
GUJARAT VIDYAPITH 

NR. INCOMETAX O FFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD - 380014 
 

 
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: 

 

 

 

 

                 

                

 

 

 

   


