
ગજુરાત યનુીવસ�ટી �થંાલય  

ભાવ પ�કો માટનેી  નોટીસ /ટ�ેડર 

તારીખ ૨૩/૧૦/૨૦૨૦  

________________________________________________________________________________ 

િવષય:- (૧) ગજુરાત યુનીવસ�ટી �ંથાલય ખાત ે�ંથભંડારની િતજોરી/કબાટોમાં નુકશાની થયેલ કાચની જ�યાએ એ�ેિલકની  

                શીટ નાખવા ભાવ પ�કો પૂરા પાડવા  

        (૨)  સરદાર વ�લભભાઈ પટેલ વાંચનાલયમાં ઉપરના માળ ેતથા ભ�યતિળયે એ�યિુમિનયમ સકેશન બનાવવા માટ ેભાવ  

             પ�કો પૂરા પાડવા બાબત  

 �િત, 

___________________ 

____________________ 

____________________ 

            ઉપરો�ત િવષય પર�વ ે જણાવવાનુ ં ક ે ગુજરાત યનુીવસ�ટી �ંથાલય ખાત ે આગામી નેક સિમિતના મ�ૂયાકંન પૂવ� 

�ંથભડંારની િતજોરી/કબાટોમા ં નકુશાની થયેલ કાચની જ�યાએ એ�ેિલકની શીટ નાખવા ભાવ પરૂા પાડવા તમેજ સરદાર 

વ�લભભાઈ પટેલ વાંચનાલયમાં ઉપરના માળ ેતથા ભ�યતિળય ેએ�યુિમિનયમ સેકશન બનાવવા માટે નીચ ેટબેલમા ંજણાવેલ 

િવગતો મજુબ આ �ે�ે કાય�રત /કામગીરી કરનાર િવિવધ કપંનીઓ /સં�થાઓ /િવ�ેતાઓનાં  ભાવપ�કો તારીખ 

૨૭/૧૦/૨૦૨૦ સાજંનાં ૪.૦૦ કલાક સધુીમાં કા.�ંથપાલ /કુલસિચવ , ગજુરાત યુનીવસ�ટી �થંાલય ખાતે �બ�મા ંઅથવા 

ટપાલ કુ�રયર મારફતે સીલબધં કવરમાં ભાવ મંગાવવામાં આવ ેછે. 

       �માંક (૧) અન ે(૨) બનં ે કામગીરી માટે અલગ અલગ ભાવપ�કો પૂરા પાડવાના રહેશ ેભાવપ�કો પૂરા પાડવા માટનેા 

આપેલિનયત સમય ઉપર જણા�યાનુસાર તારીખ ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ સાંજનાં ૪.૦૦ કલાક બાદ આવલે ભાવપ�કો �વીકારવામા ં

આવશ ેનિહ. 

કામગીરી અન ેભાવપ�કની િવગત માટનેુ ં જમા કરાવવાનુ ંટબેલ 

�મ  િવગત  નગં /ચોરસ �ટ  ભાવ   કલુ ભાવ 

GSTસાથ ે 

૧ ૩૯૦ નગં એ�લીક શીટ ,એકનંગની સાઈઝ ૪૦ �ચ 

*૧૪  , 3MM 

ન�ધ : િતજોરી/કબાટોના તટૂલેા કાચ નીકાળવાની 

કામગીરી સાથ ે 

૧ નગંના ં ભાવ અન ે કલુ 

કામગીરીના ં ભાવ GST 

સાથ ે 

  

૨  સરદાર વ�લભભાઈ પટેલ વાંચનાલયમાં ઉપરના 

માળે તથા ભ�યતિળયે એ�યુિમિનયમ સેકશન 

બનાવવા માટેના ંભાવ અંદા�ત ચોરસ �ટ , ટૂ �ેક 

ચેનલ તથા કાચ 4MM 

ન�ધ : જૂના .તટૂલેા એ�યમુીનીયમ સ�ેશન 

નીકાળવાની સાથ ે 

૧૬૦૦  ચોરસ �ટ  

કામગીરી  
  

શરતો : -  

(૧) ભાવપ�કો �વીકારવા અથા�ત મજૂંર કરવા અંગનેો આખરી િનણ�ય ગજુરાત યનુીવસ�ટી �થંાલય /ગજુરાત યુનીવસ�ટી 

કચેરીનો રહેશે  

(૨)  કામગીરી  સંતોષકારક થયા અન ેચકાસણી  બાદ જ ચકૂવ� ંકરવામા ંઆવશ ેઅન ેચૂકવ� ંNEFT/RTGS મારફત ેજ 

કરવામા ંઆવશે  

(૩) કામગીરી જણા�યાનુસાર જ  યો�ય સા�ગીનો જ  ઉપયોગ કરવાનો રહેશ ે તમેજ સં�થા �વારા કોઈ પણ સમયે ઉ�ત 

સા�ગી તેમજ કામગીરીનુ ંિન�ર�ણ કરવામા ંઆવશે  

 



                                                                                                                  કા.�થંપાલ /કુલસિચવ�ી   

 

   

 

   


