તા- ૨૯-૧૧-૨૦૧૮
પ્રતર,
----------------------------------------------------------------------------તિષય – અનુસ્નારક છનાતનાલય, ગજરનાર તિદનાપીઠ્યાપીઠ, અમદાનાિનાદા મનાટ ્્યાપીચે જણનાિલ અ્નાજ દાળિના્્યાપી ઘંટી
ખરીદાિના મન્ુફકચેરરર, ઓથોરનાઈઝ ડિલર રથના િહપીઠનારીઓ પીઠનારથ્યાપી ભનાિ મંગનાિનામનાં આિ છ . ર મનાટ ભનાિપીઠતો
મોકલ્યાપી આપીઠિના બનાબર.
કમ

01

રનાધ્્્યાપી તિગર

અ્નાજ દાળિના્્યાપી ઘંટી
5 HP III Phase
415 V, 50hz
MS multipurpose double chamber
Pulveriser
Direct Shaft drive
Machine with direct feeding, SS hopper
with DOL starter
Daily 100 Kg. Capacity

કુ લ નંગ

એક ્ંગ્્યાપી
ડક@મર

કુ લકિંમત (બધા જ િરવેરા
તથા ઈન્ટોલેશન સાથે)

01 ્ંગ

ઉપીઠર જણનાિલ રનાધ્્ના ભનાિ આ રનાથ્ના પીઠતકમનાં તિગર ભરી રના. ૦૭/૧૨/૨૦૧૮્ના રોજ
બપીઠોર ૪-૦૦ કલનાક સુધ્યાપીમનાં બંધ કિર ઉપીઠર ઘં્ી ્ના ભનાિપીઠતક (કોટશ્) લખ્યાપી્ કુલરચચેિશ્યાપી ગજરનાર
તિદનાપીઠ્યાપીઠ, અમદાનાિનાદા- ૩૮૦૦૧૪ ્ના ્નામ મોકલ્યાપી આપીઠશો.
(૧) ભનાિપીઠત રનારીખ –૦૮-૧૨-૨૦૧૮્ના રોજ શત્િનાર ૧૧-૦૦ િનાગય ખોલિનામનાં આિશ. જેથ્યાપી જે ર
ભનાિ ભર્નાર િહપીઠનારી ર રમય હનાજર રહી શકશ .
(૨) જથથનામનાં િધનારો અથિના ઘટનાિો કરિના્્યાપી રથના ઓિરર રદા કરિના્્યાપી રતના ગ જરનાર તિદનાપીઠ્યાપીઠ્ આધ્યાપી્
રહશ. રથના કોઈપીઠણ ટનિર સિ્યાપીકનારવું ક અસિ્યાપીકનાર કરિો ક અંશર સિ્યાપીકનારવું ર બનાબર્ો રંપણર
અબનાતધર અતધકનાર ગજરનાર તિદનાપીઠ્યાપીઠ્ો રહશ.
(૩) ઉપીઠરોકર ભનાિ રમનારના લટર પીઠિ ઉપીઠર આપીઠિના્ના રહ શ.
(૪) રનાધ્્્યાપી તિગર રથના ર્ના બનાનિ્મ રનાથ જણનાિિનાન ું રહશ.
(૫) ભનાિપીઠતક રનાથ રનાધ્નું બોશર રથના ર્ લગતું રનાડહત્યય આપીઠવુ,ં રથના ટનિર ભર્નાર્્યાપી મનાડહર્યાપીન ું
પીઠતક ભરી્ જોિિનાનું રહશ.
(૬) રનાધ્્્યાપી િોરંટી રથના ગરંટી જણનાિિના્્યાપી રહ શ.
બીડાણ - ્ેનડર ભરનારની માકહિતીન ંુ પત્રિ

(ડૉ. રાજેનન્દ્ર ખીમીમાણી)
કુ 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

