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પ્રતર,
---------------------વિષયઃ- ભાિપત્રક ભરિા અંગઅ .
ભાઈશ્,
ગૂજરાર તિદાપાપીઠના નાપીચેનાં કામ માટે

ભાિપત્રકરકો મંગાિિામાં આિે છે. ભાિપત્રકરકો

રા.5/9/2019 થાપી રા.16/9/2019 દરમ્ાન www.gujaratvidyapith.org પરથાપી ડાઉનલરકોડ કરી શકાશે. ભરે લ
ભાિપત્રકરકો "ક" લસચસચિિશ્,મખ" ય કાયકાયૉલય,ગૂજરાત વિદાપ્ઠ,આશમર્રમરોડ,અમદાિાદ-14" ને રા.16/9/2019
સાંજનાં 5.00 કલાક સધધીાપીમાં મરકોકલાપી આપિાનાં રહેશ.ે
ક્રમ

1

કામનાપી તિગર રથા કામનધં સથળ
પદિાપીદાન સમારંભ માટે મંડપકામ રથા રેનાં અનધસંધીાનનાં કામરકો

નોંધઃ(૧) ભાિ GST સાથેનાં ભરિાનાં રહેશ.ે
(૨) ભાિપત્રક સાથે ર.5000.00 નરકો Earnest Money Deposit નરકો ડી.ડી. "ક" લસચસચિિશ્, ગૂજરાત
વિદાપ્ઠ" નાં નામનરકો જરકોડિાનરકો રહેશ.ે
(3) મંડપનાપી છરનધં રમામ કાપડ ખાદીનધં છે જે ગૂજરાર તિદાપાપીઠ પૂૂર પાડશે. જે ભાિ ભરરાં ખાસ
ધ્ાને લેવ.ધં જે તિગરરકો રમે ભાિપત્રકમાં જરકોઈ શકશરકો.

(પ્રરકો.ભરર જરકોશાપી)
કા.કધલસચચિ

Gujarat Vidyapith
Nr.Income tax Office, Ashram Road , Ahmedabad-380014

Gujarat Vidyapith GST NO - 24AAATG0963A1ZB
Details of the Tenderer
Name of
the Tender

Firm type
(Like Proprietorship/Partnership/Company/other)
Address.

Contact No:
Land line no.
Fax no.
Mobile no.
Email Address
PAN No. ______________________________
GST No. _______________________________
* Please attach the copy of the PAN/GST NO. With the tender.
Sr.No.

Name of Client

Name of work

Cost of work done

ગ ૂજરાત વિદાપ્ઠ,અમદાિાદ-૧૪
ભાિપત્રક
કામન ં" નામઃ-

" ંધાનનાં કામ્રમરો અંગઅ .
પદિ્દાન સમારંભ માટે મંડપકામ તથા તઅનાં અનસ

s~d

Ljut

S!F ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ ના કાપડનરકો ઉપ્રકોગ કરી પાઈપ સ્ટ્રકચરનરકો
(૧૫' પહરકોળાઈમાં) મંડપ બાાંધીાપી રૈ્ાર કરિાનાં રથા કા્્યક્રમ પૂ ૂર્્ય
થ્ે બારાિેલ જગ્ાએ કાપડ િાળી મ ૂકી આપાપી પૂ ૂર્્ય કરિાનાં

જથથરકો

efj Ífp

૨૦,૦૦૦
ચરકો.ફૂટ

(પાઈપ સફેદ કપડાથાપી ઢાંકિાનાપી રહેશે)
SzF ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ ના કાપડનરકો ઉપ્રકોગ કરી પાઈપ સ્ટ્રકચરનરકો

૬૦૦૦ ફૂટ

(૨૦' પહરકોળાઈમાં) મંડપ બાાંધીાપી રૈ્ાર કરિાનાં રથા કા્્યક્રમ પૂ ૂર્્ય
થ્ે બારાિેલ જગ્ાએ કાપડ િાળી મ ૂકી આપાપી પૂ ૂર્્ય કરિાનાં
(પાઈપ સફેદ કપડાથાપી ઢાંકિાનાપી રહેશે)
S#F ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ ના કાપડનરકો ઉપ્રકોગ કરી દદિાલ કરિાનાં
S$F ચાલિાનાપી જગ્ાએ રે ડકાપર્પેટ પૂ ૂરી લગાડિાનાં
S5F ભરકોજન પાપીરસિાનાં કાઉનટર, કાપડ લગાિાપી કંમપલાપીટ કરિા સાથે

300 રનીંગ. ફૂટ
૧૦૦૦ ચરકો.ફૂટ
૨૦ નંગ

(૪' x ૨' નધં નંગ ૧ ગર્વધ)ં
S&F એર કધલર જમબારકો હેિાપી

૮ નંગ

S*F એર કધલર જમબારકો માપીડી્મ

૨ નંગ

S ૮ F ગાદલા (કિરિાળા) પાથરી આપિા સાથે (ચાદર ગ ૂજરાર

૧૦૦ નંગ

તિદાપાપીઠ નાપી રહેશે)
S ૯ F પલાસટીકનાપી ખધરશાપીઓ(સિચછ, સારી હાલરમાં ગરકોઠિિા સાથે)
S ૧૦ F ગાપીન ફલરકોરીંગ કરિાનાં
S ૧૧ F તનદશ્યન માટે પાટ મ ૂકિાનાં

૫૦૦ નંગ
૨૦,૦૦૦ ચરકો.ફૂટ
૩૦ નંગ

(કાપડ ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ નધં રહેશ)ે
S ૧૨ F તિતિધી ઉપ્રકોગ માટે ટેબાલ પૂ ૂરા પાડિા માટે
S ૧૩ F LED સક્રીન માટે જરરી્ાર મધજબા સટેજ 3'૬'' ઉંચાઈનધં રૈ્ાર

૨૦ નંગ
૫૦ ચરકો.ફૂટ

કરિાનાં
S ૧૪ F માલસામાન લાિિા લઈ જિાનધં ભાડધ ઉચચક

ઉચચક
Total Rs.

zsd Ífp

નોંધીધ(૧) કાથાપી રથા સ ૂરરનાપી રકમ અલગથાપી ચ ૂકિિામાં આિશે નદહ.
(૨) મંડપ બાાંધીિાનધ ં કામ રા.૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થાપી શર કરિાનધ ં રહેશ.ે
(૩) જે રે સામાન સિચછ અને ગધર્િતાિાળરકો આપિાનરકો રહેશ.ે
(૪) સમ્સર કામ પૂ ૂર્્ય કરિાનધ ં રહેશ.ે રા.૧૮/૧૦/૨૦૧૯ ના સિારે ૯.૦૦ થાપી ૧.૦૦ સધધીાપી કધલર ચલાિિા,
એક વ્કકર હાજર રાખિાનાપી રહેશ.ે
(૫) મંડપ ખરકોલ્ા પછી ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠ નરકો ઉપ્રકોગમાં લાપીધીેલ સામાન ( ખાસ કાપડ) જે સથળેથાપી લાપીધીા છે
રે સથળે વ્િકસથર ગરકોઠિાપી આપિાનરકો રહેશ.ે
(૬) ભાિ GST સાથેનાં ભરિાનાં રહેશ.ે
(૭) ભાિપત્રક સાથે ર.5000.00 નરકો Earnest Money Deposit નરકો ડી.ડી. "ક" લસચસચિિશ્, ગ ૂજરાત વિદાપ્ઠ"
નાં નામનરકો જરકોડિાનરકો રહેશ.ે

_________________________
મંડપ કરકોન્ટ્રાકટરનાં સહી તસક્કા

