તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૦
િત,
----------------------------------------------------------ભાઇ ી / બહન ી
ડ પાટમે ટ ઓફ માઈ ોબાયોલો ,
Reactor અને Deep freezer ખર દવા ભાવપ

ૂજરાત િવ ાપીઠ, સાદરા માટ નીચેના

•
•
•
•
•
•
•
•

02

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ભાવપ
(૧)

COD reactor should be constructed from durable material.
Heating Block constructed for 16 mm dia. x 25 tubes
Equipped with variable temperature controller setting system
from 50 to 200℃.
Count down timer is incorporated to control time digestion.Auto
power cutoff after set timer.
Must contain fuse to protect from overheating.
Displayed with LED for Temperature/ digestion and timer on
time.
Temperature reaction: 50℃ to 200℃, Accuracy: ± 2℃,
Microprocessor based controlled system.
Capacity: 16 mm dia. x 25 vials
Operating mode: 0 to 180 min (timer) and continuous mode

Deep Freezer
•

ુ બ COD
જ

મોકલી આપવા િવનંતી:

Sr.
Name and Specifications of Instruments
No.
01 COD Reactor
•

પેસીફ કશન

Quantity

Total
Amount

01

01

Capacity: 95 / 110 Liter
Single door
Hard top
Temperature: -20℃ ± 2℃
Inner chamber must made up of corrosion proof metal, outer
material corrosion proof heavy color coated.
Voltage: 230±10 V/ 50Hz/ Single Phase
Basket: Minimum One Basket
Environment friendly refrigerant
High density PUF insulation
Locking facility
Energy efficient compressor.

ભરવાની માહ તી:
ઉ૫ર જણાવેલ સાધનોના ભાવ આ સાથેના ૫ માં ભર તા. ૨૪-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ બપોર ૦૫-૦૦ વા યા
ુ ીમાં બંઘ કવર ઉ૫ર "COD Reactor અને Deep freezer ના ભાવપ " લખીને ુ લસ ચવ ી,
ઘ
િવ ાપીઠ,અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ના નામે ર
મોકલેલ ભાવપ ક વીકારવામાં આવશે નહ .

ટડ એ.ડ .થી જ મોકલવા. બ

ક ખાનગી

ુ ર યર

ૂજરાત
ારા

(૨)

ભાવપ ક તાર ખ ૨૫-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ બપોર ૧૨-૦૦ વા યે ખોલવામાં આવશે.

થી

તે ભાવ

ભરનાર વહપાર તે સમયે હાજર રહ શકશે.
(૩)

જ થામાં વધારો અથવા ઘટાડો કરવાની તથા ઓડર ક સલ કરવાની સ ા
રહશે. તથા કોઈપણ ટ ડર વીકાર ું ક અ વીકાર કરવો ક
અિધકાર

ૂજરાત િવ ાપીઠને આધીન

શત વીકાર ું તે બાબતનો સં ૂણ અબાિધત

ૂજરાત િવ ાપીઠનો રહશે.

(૪)

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

(૫)

ઉપરો ત ભાવ તમારા લેટર પેડ ઉપર આપવાના રહશે.

(૬)

ભાવપ

સાથે ટ ડર ભરનારની મા હતી ું પ

(૭)

ભાવપ

સાથે સાધન

(૮)

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

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

