તા- ૨૭-૦૯-૨૦૧૮
પ્રતત,
----------------------------------------------------------------------------તિષય – માઈક્રોબાય્રોલ્રોજી તિભાાગ તથાા મ.દે . ગ્ામસસેિા કેનન, ગજરાત તિદાપીઠ્યાપીઠ, સાદરા, તા.જજ- ગાંધ્યાપીનગર
(કનયા છાતાલય્રો) માટે ન્યાપીચેસેના સપીઠસેસ્યાપીફફીકેશન મજજબ સ્રોલર િ્રોટર હફીટીંગ તસસટમન્યાપી જરૂરિરયાત છસે . તસેનસે જ તસે
જ ્યાપીન જં કામ કરફી આપીઠિાનજં રહેશસે, જન્યાપી તિગત ન્યાપીચેસે મજજબ છસે. તસે મજજબ
સથાળસે પીઠહહોંચેાડફી ઈનસટ્રોલ કરફી આપીઠિા સધ
ભાાિપીઠત મ્રોકલ્યાપી આપીઠિા બાબત.
ક્રમ

વિગત

કુ લ નંગ

01

સ્રોલર િ્રોટર હફીટીંગ સ્યાપીસટમ 2000 Ltr – HE
Model

01

02

સ્રોલર િ્રોટર હફીટીંગ સ્યાપીસટમ 5000 Ltr – HE
Model

01

એક નંગની
કકંમત

કુ લ કકંમત (તમ મ ટક /
ભ ડ /ઈન ટ લ શન થ)

નોંધ – સ ીફીફીકશનની વિગત આ થ મલ છ.
* કુ લ રકમન ૨% જેટલી રકમન કડમ નડ ડ ફટ, ઈ.એમ.ડીફી તરીફીક કુ લ ચિિ, ગ જજર ત વિદ્ સીઠ ન
ન મન

થ જ ડિ ન રહશ.

ઉપીઠર જણાિસેલ સાધન્રોના ભાાિ આ સાથાસેના પીઠતકમાં તિગત ભારફી તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૮ના ર્રોજ સાંજ
૪-૦૦ િાગયા સજધ્યાપીમાં બંધ કિર ઉપીઠર સ્રોલર િ્રોટર હફીટીંગ તસસટમના ભાાિપીઠતક (ક્રોટેશન) લખ્યાપીનસે
કજલસચચેિશ્યાપી, ગજરાત તિદાપીઠ્યાપીઠ, અમદાિાદ- ૩૮૦૦૧૪ ના નામસે મ્રોકલ્યાપી આપીઠશ્રો.
(૧)

ભાાિપીઠત તારફીખ.૧૩-૧૦-૨૦૧૮ના ર્રોજ શતનિારે સિારે ૧૧-૦૦ િાગયસે ખ્રોલિામાં આિશસે. જથા્યાપી
જ તસે ભાાિ ભારનાર િહેપીઠારફી તસે સમયસે હાજર રહફી શકશસે.

(૨) જથથાામાં િધાર્રો અથાિા ઘટાડ્રો કરિાન્યાપી તથાા ઓડર્ડર રદ કરિાન્યાપી સતા ગ જરાત તિદાપીઠ્યાપીઠનસે આધ્યાપીન
રહેશસે તથાા ક્રોઈપીઠણ ટેનડર સિ્યાપીકારવજં કે અસિ્યાપીકાર કરિ્રો કે અંશત સિ્યાપીકારવજં તસે બાબતન્રો સંપણર્ડ
અબાતધત અતધકાર ગજરાત તિદાપીઠ્યાપીઠન્રો રહેશસે.
(૩) ઉપીઠર્રોકત ભાાિ તમારા લસેટર પીઠસેડ ઉપીઠર આપીઠિાના રહેશ.સે
(૪) સાધનન્યાપી તિગત તથાા તસેના બાનડનસેમ સાથાસે જણાિિાન જં રહેશસે.
(૫) ભાાિપીઠતક સાથાસે સાધનનજં બ્રોશર તથાા તસેનસે લગતજં સારિહત્યય આપીઠવજ,ં તથાા ટેનડર ભારનારન્યાપી મારિહત્યાપીન જં
પીઠતક ભારફીનસે જ્રોડિાનજં રહેશસે.
(૬) સાધનન્યાપી િ્રોરંટફી તથાા ગસેરંટફી જણાિિાન્યાપી રહેશસે.
(૭) ચબલન્યાપી ચકિણ્યાપી તિભાાગમાંથા્યાપી સંત્રોષકારક કામગ્યાપીરફીન્રો અહેિાલ આવયા બાદ કરિામાં આિશસે.
(૮) ઈ.એમ.ડફી ન્યાપી રકમ સાધન ઈનસટ્રોલસેશન કયાર્ડના એક િષર્ડ બાદ પીઠરત કરિામાં આિશસે .
બીડ ણ - ટનડર ભરન રની મ કહતીન ંુ સત્રક
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(ડૉ. ર જેનન્દ્ર ખીમીમ ણી)
કુ લ ચિિ

TECHNICAL SPECIFICATIONS for Solar Water Heating System
1. “ISI” – FPC (Copper Flat Plate Collector)
1.
2.

Type of Collector
Collector dimensions

Flat Plate Collector
Length: 2030mm; width: 1030mm; Thickness: 100mm (± 10mm)

3.
5.

Absorber Area
Absorber Coating
Absorptive
Collector Box Material

2 Sq. Mtr.

6.

Copper Solar Selective coated “NALSUN” “Fin & Tubes

Size

Aluminum extrusion, ANODIZED for corrosive/Coastal/ Saline
area protection
100mm x 25mm x 25mm/25mm x 25mm Thick: 1.6mm /1.2mm

Collector Back
Copper Risers
Riser Thickness / O.D.
Copper Header
Header Thickness / O.D.

0.71mm Aluminum Sheet (Plain/Stucco Finish)
9 Nos.
0.56mm / O.D:12.7mm
02 Nos.
0.7mm / 25.4mm
100 % Continues Ultrasonic Welding

11.
12.

Method of bonding to
absorber
Insulation Material:
Size:
Thermal conductivity
Insulation Cover
Glazing Material

13.
14.
15.
16.

Material
Sealing
Header Inlet/Outlet
Test Pressure
Collector Weight
Supporting Structure

Toughened Glass; Thickness: 4mm; Transitivity: 85%
U-Type EPDM Rubber, Silicone sealing
Brass flanges
6Kg./Sq.Cms.
@38 Kgs.
M.S structure of 30 X 30 X 3 mm angle dully Epoxy painted

17
18
19

Flange gasket
Flange Bolts & Nut
Connection

CHAMPION/KLINGER “CAF”
SS Bolt & Nuts
Brass

7.

8.
9.
10.

2
.

Rock Wool
Bottom: 50mm; Side: 25mm; Density: 48Kg./M3
0.33W/MK.
Aluminum foil

Hot Water Storage tank’s
Tank Capacity
Type
Tank Material
End’s fittings
Tank Stand
Tank Coating
inside the tanks
Pipe Connections
Insulation
Cladding
Test Pressure

2000 Ltr – HE Model
Horizontal Pressurized
MS: 6mm thk main shell &
2.5mm for jacket
6mm Thk
MS Angle 50 x 50 x 5mm
Epoxy HB Zinc Phosphate Prime
than two pack Epoxy cold-cured
Polyamide self-priming high solid
coating.
1” or 1½’ MS Pipe with coupling
100mm thick rock wool slab
insulation
24 SWG Aluminum sheet
5Kg./Sq.Cms. for 30 minutes
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5000 Ltr – HE Model
Horizontal Pressurized
MS: 6mm thk main shell &
3mm for jacket
6mm Thk
MS Angle 75 x 75 x 5mm
Epoxy HB Zinc Phosphate Prime
than two pack Epoxy cold-cured
Polyamide self-priming high
solid coating.
1” or 1½’ MS Pipe with coupling
100mm thick rock wool slab
insulation
24 SWG Aluminum sheet
5Kg./Sq.Cms. for 30 minutes

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. & semi
Govt office

Year of Supply

Signature of the tenderer/agency
Name of the tenderer/agency
Place:
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Name of equipment

cost of equipment

Seal of the tenderer/agency

