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પ્રતર,
-------------------------------------------

વિષયઃ- ભાિપત્રક ભરિા અંગઅ .
ભાઈશ્,
ગૂજરાર તિદાપાપીઠના નાપીચીચેનાનાં કામ માટા રા.8/6/2019 થાપી રા.17/6/2019 દરમ્ાન ભાિપત્રક
મનાંગાિિામાનાં આિીચે છીચે. ભાિપત્રક

www.gujaratvidyapith.org િઅબસાઈટ પરથ્ ડાાઉનલોડડા કર શકાશીચે. ભરા લો

ભાિપત્રક

સાનાંજનાનાં

રા.17/6/2019

નાનાં

5.00

કલોાક

સીધીમાપીમાનાં

"કીલોસચિચિશ્ાપી,મીખ્

કા્કાયૉલો્,ગૂજરાર

તિદાપાપીઠ,આશ્મરડડા, અમદાિાદ-14" નીચે મડકલોાપી આપિાનાનાં રહાશ.ીચે
ક્રમ

કામનાપી તિગર

1

Refilling rates of fire extinguisher located at different location's of
during the year as per requirement.

2

Supply and fixing of fire extinguisher for Gujaratvidyapith during the year.

નોંધીમધ-

(1)

ભરનાર

Gujarat Vidyapith

ભાિપત્ર રા-19/6/2019 ના રડજ બીધીમિારા સાનાંજે 4-૦૦ િાગ્ીચે ખડલોિામાનાં આિશીચે. જેથાપી

જે રીચે ભાિ

િહાપાર રીચે સમ્ીચે હાજર રહ શકશીચે.
(2) જથથામાનાં િધીમારડ અથિા ઘટાડાડ કરિાનાપી રથા ઓડાર્ડર રદ કરિાનાપી સતા ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠનીચે આધીમાપીન
રહાશીચે. રથા કડઈપણ ટાનડાર સિાપીકારવીનાં કા અસિાપીકાર કરિડ કા અંશર સિાપીકારવીનાં રીચે બાબતાબાબતરનડ સનાંપ ૂણર્ડ અબાબતાતધીમર
અતધીમકાર ગ ૂજરાર તિદાપાપીઠનડ રહાશીચે.
(3)

સાધીમનનાપી તિગર રથા રીચેના બાનડાનીચેમ સાથીચે જણાિિાન ીનાં રહાશીચે.

(4) ભાિપત્રક સાથીચે સાધીમનનીનાં બડશર રથા રીચેનીચે લોગતીનાં સાહિતહત્ય્ આપવી,નાં રથા ટાનડાર ભરનારનાપી માહિતહરાપીન ીનાં
પત્રક ભર નીચે જડડાિાનીનાં રહાશીચે.
(5) સાધીમનનાપી િડરનાંટ રથા ગીચેરનાંટ જણાિિાનાપી રહાશીચે.
(6) કિર ઉપર કામની નામ લોખાપીનીચે જ મડકલોવી.

(ડાકાયૉ.ભરર જડશાપી)
કા.કીલોસચિચિ

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

Gujarat Vidyapith, Ahmedabad
Quatation
Name of work :- Refilling rates of fire extinguisher located at different location's of Gujarat
Vidyapith during the year as per requirement.

Sr. no.

Item details

Unit

1

ABC type fire extinguisher refilling rates
from 1 kg bottle to 10 kg size.

kg

2

CO 2 type fire extinguisher up to 10 kg
capacity

kg

Amount Rs.

Rate

Conditions 1. િકૅ ઓડાૅર નાપી રાર ખથાપી એક િષૅ સીધીમાપી ભરાલો ભાિીચે માલોસામાન આપિાનડ રહાશીચે.
2. ભાિડ આપના લોીચેટરપીચેડા ઉપર આપિાના રહાશીચે. તન્મ મીજબાબત લોાગી પડારડ GST જણાિિડ.
3. હિતરહિતિલો કરાિીચેલો fire extinguisher માથાપી કડઇ પણ એકનાપી ચકાસણાપી કરિામા આિશીચે
પછ જ ચ ૂકિણી કરિામા આિશીચે.
4. કનાંપનાપીનાપી તિગરિાર માહિતહરાપી અનીચે ગાહકનાપી ્ાદ આપિાનાપી રહાશીચે.

િીચેપાર ના સહ અનીચે તસકકા

Gujarat Vidyapith, Ahmedabad
Quatation
Name of work :- Supply and fixing of fire extinguisher for Gujaratvidyapith during the year.

Sr. no.

Item details

Unit

1

ABC type (ISI) fire extinguisher refilling
rates from 1 kg bottle to 10 kg size.

Kg

2

CO 2 type fire extinguisher (ISI) up to 10
kg capacity

kg

Amount Rs.

Rate

Conditions 1. િકૅ ઓડાૅર નાપી રાર ખથાપી એક િષૅ સીધીમાપી ભરાલો ભાિીચે માલોસામાન આપિાનડ રહાશીચે.
2. ભાિડ આપના લોીચેટરપીચેડા ઉપર આપિાના રહાશીચે. તન્મ મીજબાબત લોાગી પડારડ GST જણાિિડ.
3. કનાંપનાપીનાપી તિગરિાર માહિતહરાપી અનીચે ગાહકનાપી ્ાદ આપિાનાપી રહાશીચે.

િીચેપાર ના સહ અનીચે તસકકા

