
ઇ-ટટ ન્ડર
સસિટટી સસિવટીલ એન્ડ સિટશન્સિ કકોટર

ભદ, અમદદાવદાદ
(સપ્રિન્ટર તથદા ઝટરકોક્ષ મશટીનકોનદા સિનટ ૨૦૧૯-૨૦ વરર મદાટટ  જાળવણટી/ખરટીદટીનદા ભદાવપત્રક)

૧. પટઢટી/સિસંસ્થદાનનસં નદામ – __________________________

૨. પ્રિકોપરદાઇટરનનસં નદામ – __________________________

૩. સિરનદામન- __________________________

૪. ફકોન નસં.- __________________________

૫. ઇ-મટઇલ આઇ.ડટી- __________________________

૬. જ.એસિ.ટટી. નસં. – __________________________

૭.  . -PAN NO __________________________



સિટી.નસં મશટીનકોનટી મદાહટીતટી (વદાસર રક મ ટઇન્ટટ નન્સિ) ભદાવનટી સવગત
૧ એચ.પટી, રટીકકો કસંપનટી તથદા સિટમસિસંગ કસંપનટીનદા સપ્રિન્ટરકો જન દદા જન દદા મકોડલકો મનજબ

લટસિર જટટ તથદા નટટવરક કનટક્ટટડ સપ્રિન્ટરકો – સિસવરસિ
1.  -1022/1020+ HP

2.  -1007/1108HP

3. -  203 HP M DN

4.   200Ricoh SP

5.    202HP Laserjet Pro M n

  પર યનસનટ પર કકોલ

૨ રટીફટીલલીંગ કદાટર્ટેજ 
1.  -1022/1020+ (12 )HP A

2.  -1007/1108/   202  (88 )HP Laserjet Pro M n A

3.  203  (30 )HP M dn A

4.   200Ricoh SP

5.     26 (79 )HP Laserjet Pro MFP M NW A

સિટી.નસં ખરટીદ કરવદાનટી વસ્તનઓનટી સવગત ભદાવનટી સવગત
૧ એચ.પટી -1022/1020 (12 ) A નટી કદાટર્ટેજ
૨ એચ.પટી -1007/1108/    202  (88 ) HP Laserjet Pro M n A નટી કદાટર્ટેજ
૩ એચ.પટી - 203  (30 ) M dn A નટી કદાટર્ટેજ
૪ એચ.પટી -  26 (79 ) MFP M NW A નટી કદાટર્ટેજ
૫ રટીકકો એસિ.પટી 200 નટી કદાટર્ટીઝ
૬ એચ.પટી -1022 /1020

   -  ટટફલકોન 
   -  પ્રિટશર રકોલર
   -  ડડમ

૭ એચ.પટી -1007/08 
   -  ટટફલકોન 
   -  પ્રિટશર રકોલર
   -  ડડમ

૮ એચ.પટી -   202Laserjet Pro M n

   -  ટટફલકોન 
   -  પ્રિટશર રકોલર
   -  ડડમ

૯ એચ.પટી - 203  M dn

   -  ટટફલકોન 
   -  પ્રિટશર રકોલર
   -  ડડમ

૧૦ એચ.પટી -    26 (79 )Laserjet Pro MFP M NW A

   -  ટટફલકોન 
   -  પ્રિટશર રકોલર
   -  ડડમ

૧૧ એચ.પટી 203   (  )M dn Chips Per unit

૧૨ એચ.પટી. ઝટરકોક્ષ -     82540Laser Jet Managed MFP E

- ટકોનર
- ડડમ, ડટવલકોપસિર, કલટીનલીંગ બ્લટડ તથદા અન્ય પદાટરસિ

૧૩ કટનન કલર ઝટરકોક્ષ -   3020  /  IR C Copier M C

- ટકોનર
- ડડમ, ડટવલકોપસિર, કલટીનલીંગ બ્લટડ તથદા અન્ય પદાટરસિ



સિનચનકો  /  શરતકો

૧. ક્વકોટટશન  બસંધ  કવરમદાસં  અત્રટનટી  કકોટરનદા  કકોમ્પ્યનટર  સવભદાગમદાસં  જાહટરદાતનટી  તદારટીખથટી

૦૭-(સિદાત)  દદવસિનટી  અસંદર  મકોકલવદાનદા  રહટશટ.  ત્યદારબદાદ  આવટલ  ભદાવપત્રક  ધ્યદાનટ

લટવદામદાસં  આવશટ  નહલીં,  તથદા  કવર  પર  “સપ્રિન્ટર-ઝટરકોક્ષ તથદા બટીજા પટરટીફટલસિરનદા  વદાસરરક

મટઇન્ટટનન્સિ/પદાટરસિ ખરટીદટી/કદાટર્ટેજ રટીફટીલલીંગ” મદાટટનદા ભદાવપત્રક એમ અવશ્ય જણદાવવનસં

૨. ઉપર મનજબનદા ક્વકોટટશન કવરકો આઇટમ વદાઇઝ ર.  ૧,૦૦૦/- ટટન્ડર ફટી અત્રટનદા નદાઝર

સવભદાગમદાસં ભરટી તટનટી રસિટીદ સિદાથટ આપવદા.

૩. સ્પટરપદાટરસિ  તટમજ જાળવણટી  મદાટટનદા  ભદાવપત્રકકો  અનનભવટી  અનટ  પ્રિસતષટીતટી  એજન્સિટીઓ

અથવદા ઓથકોરદાઇઝડ ડટીસ્ટડ ટીબ્યનટર/ડટીલરકો પદાસિટથટી મસંગદાવવદામદાસં આવટલ છટ .

૪. ભદાવપત્રકકો મસંજન ર કરવદા કટ  નહલીં તટ સિસંપપૂણરપણટ સપ્રિસન્સિપદાલ જજ,  સસિટટી સસિવટીલ કકોટર  તથદા

કકોમ્પ્યનટર  કમટીટટી,  સસિટટી  સસિસવલ  એન્ડ  સિટશન્સિ  કકોટર ,  ભદ,  અમદદાવદાદનટી  મનનસિફટીનટ

આધદારટીત છટ .

૫. વદાસરરક કકોન્ટડ દાક્ટ આપ્યદા પછટી જો કકોઈ કસંપનટી / એજન્સિટીનનસં કદાયર સિસંતકોરકદારક નહલીં જણદાય

અથવદા તકો કકોપઈણ મટટીરટીયલમદાસં ગનણવતદાનકો પ્રિશ્ન ઉદ્ભવટ ત્યદારટ  અત્રટનટી કચટરટી દદારદા ગમટ

ત્યદારટ  જટ તટ કસંપનટી / એજન્સિટીનકો કકોન્ટડ દાક્ટ રદ્ કરવદા તથદા કકોન્ટડ દાક્ટ કયદાર પછટી કકોન્ટડ દાક્ટનટ

ગમટ ત્યદારટ  રદ્ કરવદાનકો અસંગટનકો સનણરય કકોમ્પ્યનટર કમટીટટી, સસિટટી સસિસવલ એન્ડ સિટશન્સિ કકોટર ,

ભદ, અમદદાવદાદ કરટી શકશટ.

૬. ભદાવપત્રકકો  ભરનદાર કસંપનટી  /  એજન્સિટીઓનટ  જણદાવવદાનનસં  કટ ,  ભદાવપત્રક અસંગટનટી  સવગતકો

અત્રટનટી કચટરટી દદારદા આપવદામદાસં આવટલ "ઈ-ટટન્ડરનદા ફકોમર"  નદા ફકોરમટટ મનજબ જ ભરવદાનટી

રહટશટ, અન્ય પ્રિકદારનદા ફકોમર્ટેટમદાસં તટમજ અન્ય પ્રિકદારનદા બટીનજરુરટી કદાગળકો / સબડદાણ જોડવદા

નહલીં.

૭. ખરટીદ કરવદાનટી વસ્તનઓ મદાટટ  અત્રટનટી કચટરટીનટ જ્યદારટ  જ્યદારટ  જરુર જણદાય તટ મનજબ જ ખરટીદ

કરવદામદાસં આવશટ.



૮. જ્યદારટ  જ્યદારટ  કકોઈપણ  ઝટરકોક્ષ  મશટીન/કકોમ્પ્યનટર/સપ્રિન્ટર  અસંગટનટી  અત્રટનટી  કચટરટી  દદારદા

કકોઈપણ ફરટીયદાદ કરવદામદાસં આવટ ત્યદારટ  જટ તટ કસંપનટી / એજન્સિટીએ તટમનદા એન્જનટીયરનટ કકોલ

એટટન્ડ કરવદા વધનમદાસં વધન બટ કલદાકનટી અસંદર અત્રટનટી કચટરટીએ મકોકલવદાનદા રહશટ.

૯. ભદાવપત્રકકો અસંગટ આખરટી સનણરય થતદાસં સિનધટી    RTI Act અસંતગરત કકોઇ મદાહટીતટી મદાસંગટી શકદાશટ

નહલીં.

સ્થળ.- 

તદારટીખ -                        (ભદાવપત્રક આપનદારનટી સિહટી તથદા સસિકકો)


