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    1920 मे  महा मा   गाघंी  ारा  था पत      Email   :  registrar@gujaratvidyapith.org 

                     गूजरात वधापीठ                  Fax     :  079-27542547 

     Founded by Mahatma Gandhi  in 1920       Phone  :  27540746, 27541148, 40016200 

               GUJARAT VIDYAPITH                Ahmedabad - 380 009 (India) 

                                                        REF/      /ENG/2022-23 

                     Date:15/02//2023 

િવષયઃ- ભાવપ ક ભરવા ગે. 

ભાઈ ી, 

જૂરાત િવ ાપીઠના નીચનેા ંકામ માટ ભાવપ કો મગંાવવામા ંઆવ ેછે. ભાવપ ક તા. ૧૫/૦૨/૨૦૨૩ થી 

તા. ૦૨/૦૩/૨૦૨૩ દર યાન www.gujaratvidyapith.org  પરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશે. ભરલ ભાવપ કો 

“ ુલસ ચવ ી, ુ ય કાયાલય, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ – ૦૯” ને કચેર  સમય દર યાન બ  અથવા RPAD 

ારા તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૩ સાજંના ૬ કલાક ધુીમા ંમોકલી આપવાના ંરહશે. 

મ કામની િવગત તથા કામ ુ ં થળ ભાવપ ક 

ભરવા માટની 

સમય મયાદા 

ભાવપ ક 

મોકલવા માટની 

સમય મયાદા 

ભાવપ ક ખોલવાની 

દા ત તાર ખ 

01 Refilling rates of fire extinguisher located at 
different locations of Gujarat Vidyapith 
(Ahmedabad, Sadra and Randheja) during the 
year as per requirement. 

15/02/2023 
to 

02/03/2023 

02/03/2023 till 
06.00PM 

03/03/2023; 
03.30PM at Central 

office, Gujarat 
Vidyapith, 

Ahmedabad -
380009. 

ન ધઃ- 

(1)  ભાવપ ક તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ ુ વાર બપોર ૦૩.૩૦ વા યે ખોલવામા ંઆવશે, થી તે ભાવ ભરનાર વહપાર  તે સમયે  

     હાજર રહ  શકશે. 

(2)  જ થામા ંવધારો અથવા ધટાડો કરવાની તથા વક ઑડર રદ 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. 

(૩) સાધનની િવગત તથા તેના ા ડનેમ સાથે જણાવવા ુ ંરહશે. 

(૪) ભાવો GST સાથેનાં ભરવાના ંરહશે. કોઈપણ કારના ંટ ુ ંઅલગથી કૂવ ુ ંકરવામા ંઆવશે નહ . 

(૫) કવર ઉપર કામ  ુનામ લખીને જ મોકલ .ુ 

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

(૭) સાધનની વોરંટ  તથા ગેરટ  જણાવવાની રહશે. 

 
 
 
 

         

                                                                         (ડૉ.િન ખલ ભ ) 

                 કા. ુલસ ચવ   
 
 
 



Page 2 of 4 
 

Annexure - I 
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 
o 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. 
 
o There is no vigilance/CBI case or any other court case pending against my/our firm. 
 
o 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:               
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Annexure - II 
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: 
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Annexure - III 

Gujarat Vidyapith 
Nr. Income Tax Office, Ashram Road , Ahmedabad-380009 

Name of the work -  Refilling rates of fire extinguisher located at different locations of Gujarat 
Vidyapith (Ahmedabad, Sadra and Randheja) during the year as per requirement. 
 

Sr. 
No. 

Item Details Unit Total Amount 

01 Refilling of ABC type fire Extinguisher 01 kg  

02 Refilling of ABC type fire Extinguisher 02 kg  

03 Refilling of ABC type fire Extinguisher 04 kg  

04 Refilling of ABC type fire Extinguisher 05 kg  

05 Refilling of ABC type fire Extinguisher 06 kg  

06 Refilling of ABC type fire Extinguisher 09 kg  

07 Refilling of ABC type fire Extinguisher 10 kg  

08 Refilling of CO2 type fire Extinguisher 02 kg  

09 Refilling of CO2 type fire Extinguisher 03 kg  

10 Refilling of CO2 type fire Extinguisher 4.5 kg  

11 Refilling of CO2 type fire Extinguisher 6.5 kg  

12 Refilling of CO2 type fire Extinguisher 09 kg  

*Total Approximate Quantity during Contract: 188No. 
નોધ- 

1. વક ઑડરની તાર ખથી December 2023 ધુી માટ ભરલ ભાવે માલસામાન આપવાનો રહશે. 
2. ભાવો આપ ીના લેટર પેડ પર આપવાનો રહશે. 
3. ઉપરોકત ભાવો GST, Transportation charges, etc. સાથેના ભાવ ભરવાના રહશે. કોઈપણ કારના અલગથી 

ભાવની કુવણી કરવામા ંઆવશે નહ . 
4. ર ફલ ગ કરાવેલ Fire Extinguisher માથંી કોઈ પણ એકની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે, પછ  જ કુવણા 

કરવામા ંઆવશે. 
5. -તે થળેથી ર ફલ ગ માટ બોટલ લઈ જઈ પરત ત ે થાને લગાડવા ની જવાબદાર  તમાર  રહશે, ુ ં

અલગથી કોઈ ભા ુ કૂવવામા ંઆવશ ેનહ .  
6. જ થામા ંવધારો અથવા ધટાડો કરવાની તથા વક ઑડર રદ કરવાની સ ા જૂરાત િવ ાપીઠન ેઆધીન 

રહશે. 
7. જ ર યીત જુબ Fire Extinguisher ની ર ફલ ગ કરવા ુ ંરહશે. 
8. ઉપરોકત ટ ડર Item-wise Amount ટ ડરની ર તે આપવામા ંઆવશે. 

 
 

Sign of Contractor & Stamp 


