
ઇ-ટટન્ડર
સસિટટી સસિવટીલ એન્ડ સિટશન્સિ કકોટર
ભદ, લલાલદરવલાજ, અમદલાવલાદ

(સિનટ ૨૦૨૦-૨૦૨૧નલા નાં  વરર મલાટટ  જળવણટી/ખરટીદટીનલા ભલાવપત્રક)

૧. પટઢટી/સિનાંસ્થલાનનનાં નલામ – __________________________

૨. પકોપરલાઇટરનનનાં નલામ –           __________________________

૩. સિરનલામન- __________________________

------------------------------

૪. ફકોન નનાં.- __________________________

૫. ઇ-મટઇલ આઇ.ડટી- __________________________

૬. જ.એસિ.ટટી/ટટન નનાં. – __________________________

૭.  . -PAN NO __________________________



સિટી.નનાં
મશટીનકોનટી મલાહટીતટી (વલાસર રક મ ટઇન્ટટ નન્સિ) ભલાવનટી સવગત

પર યનસનટ પર કકોલ
1. એચ.પટી,  કનાંપનટી  સપન્ટરકો જન દલા જન દલા મકોડલકો મનજબ 

લટસિર જટટ તથલા નટટવરક કનટક્ટટડ સપન્ટરકો – સિસવરસિ

1.  -1022/1020 HP

2.  -1007/1108HP

3. -128 HP FW

4. -202HP DW

5. -203 HP DN

6.  – 1020 HP PLUS

7.  –  26HP MFP M NW

8.  –  226 HP M DN

     9.  –  227    HP MFP FDN

  
2. રટીફટીલલીંગ કલાટરજ 

1.  -1022/1020, 1020  (12 )HP PLUS A

2.  -1007/1108, 202 , 128 , HP DW FW

226 ,  227  (88 )DN MFP SDN A

3.  203 ,  (30 )HP M dn A

4. - 26 (79  / 279 )HP M A A
3. Ricoh  કનાંપનટીનલાનાં ઝટરકોક્ષ મશટીનકોનટી – સિસવરસિ

     1.  -4545Gestetner DX

      2.  3554MP

      3.  5054MP
4. IBM SERVER  E5-2620 v4, 8 core, 2.10 GHz With 

20MB smart cache memory, 85 watt 4x16GB DDR4 
RAM – સિસવરસિ

5. EPBAX - MATRIX
PRODUCT - ETERNITY
MODEL - ETERNITY LE   
સિસવરસિ તથલા તટનટ લગતલાનાં પલાટરસિનટી ખરટીદટી

6. CCTV  કટમટરલા, નટટવકર્કીગ, એન.વટી.આર
સિસવરસિ તથલા તટનટ લગતલાનાં પલાટરસિનટી ખરટીદટી



સિટી.નનાં નવટી ખરટીદ કરવલાનટી વસ્તનઓનટી સવગત ભલાવનટી સવગત
(ઓરટીઝટીનલ)

ભલાવનટી સવગત
(કકોમ્પટીટટીબલ)

૧ એચ.પટી -1022/1020 (12 ) A નટી કલાટરજ
૨ એચ.પટી -1007/1108 (88 ) A નટી કલાટરજ
૩ એચ.પટી -1022 /1020

- ટટફલકોન 
-પટશર રકોલર
- ડડમ

૪ એચ.પટી -1007/08 
- ટટફલકોન 
-પટશર રકોલર
- ડડમ

૫   3554 RICOH MP ટકોનર, ડડમ, ડટ વ્લકોપર, કલટીનલીંગ બ્લટડ
૬   5054 RICOH MP ટકોનર, ડડમ, ડટ વ્લકોપર, કલટીનલીંગ બ્લટડ
૭ એચ.પટી 203  (30 ) M dn A નટી કલાટરજ
૮ એચ.પટી 203   (  )M dn Chips Per unit

૯ એચ.પટી 1022/1020 નલા ડડમ
૧૦ એચ.પટી 1007/1108 નલા ડડમ
૧૧ એચ.પટી 26 (79 ) M A નટી કલાટરજ
૧૨    3020  / .   – Canon IR C Copier M C Tonner

BLACK

૧૩    3020  / .   – Canon IR C Copier M C Tonner CYAN

૧૪    3020  / .  Canon IR C Copier M C Tonner

–MEGENTA
૧૫    3020  / .   – Canon IR C Copier M C Tonner

YELLOW

૧૬    3020  / .  Canon IR C Copier M C DRUM

૧૭    3020  / .  Canon IR C Copier M C DEVELOPER

૧૮   4545  ( )Gestetner DX Cartridge Ink

૧૯   4545 Gestetner DX Roller

૨૦ HP Laserjet  MFP E-82540 – TONNER

૨૧ HP Laserjet  MFP E-82540 – DRUM

૨૨ HP Laserjet  MFP E-82540 – DEVELOPER

૨૪ HP Laserjet  MFP E-82540 – FUSER ASSEMBLY 

૨૫ HP Laserjet  MFP E-82540 – PAPER PICK UP

૨૬ HP Laserjet  MFP E-82540 – ADF PICK UP

 ૨૭ HP laserjet Pro MFP M26NW – DRUM

૨૮ HP M203 dn DRUM



સિનચનકો   /   શરતકો

૧. ક્વકોટટશન બનાંધ કવરમલાનાં અત્રટનટી કકોટરનલા કકોમ્પ્યનટર સવભલાગમલાનાં જહટરલાતનટી તલારટીખથટી  ૦૭-(સિલાત) દદવસિનટી અનાંદર

(છટ લલા દદવસિટ બપકોરનલા નાં ૩=૦૦ કલલાક સિ નધટી) મકોકલવલાનલા રહટશટ. ત્યલારબલાદ આવટલ ભલાવપત્રક ધ્યલાનટ લટવલામલાનાં

આવશટ  નહલીં,  તથલા  કવર  પર  “સપન્ટર  તથલા  બટીજ  પટરટીફટલસિરનલા  વલાસરરક  મટઇન્ટટનન્સિ/પલાટરસિ  ખરટીદટી/કલાટરજ

રટીફટીલલીંગ” મલાટટનલા ભલાવપત્રક એમ અવશ્ય દશલારવવલાનનનાં રહટશટ.

૨. ઉપર મનજબનલા ક્વકોટટશન કવરકો આઇટમ વલાઇઝ ર.૧,૦૦૦/- ટટન્ડર ફટી સિલાથટ અત્રટનલા નલાઝર સવભલાગમલાનાં ભરટી તટનટી

રસિટીદ સિલાથટ આપવલા.

૩. ભલાવપત્રકકો મનાંજજર થયટથટી સિટીક્યકોરટીટટી ડટીપકોઝટીટ સિરકલારશટીનલા સનયમલાનનસિલાર ભરવલાનટી રહટશટ.

૪. સ્પટરપલાટરસિ  તટમજ  જળવણટી  મલાટટનલા  ભલાવપત્રકકો  અનનભવટી  અનટ  પસતષટીત  એજન્સિટીઓ  અથવલા  ઓથકોરલાઇઝડ

ડટીસ્ટડ ટીબ્યનટર/ડટીલરકો પલાસિટથટી મનાંગલાવવલામલાનાં આવટલ છટ . જરરટી મકોડલકો/સિટીસ્ટમકો અત્રટનટી કચટરટીનલા કલામકલાજનલા કલલાકકો

દરમ્યલાન જોઇ શકલાશટ.

૫. ભલાવપત્રકકો મનાંજન ર કરવલા કટ  નહલીં તટ સિનાંપજણરપણટ સપસન્સિપલાલ જજ, સસિટટી સસિવટીલ કકોટર  તથલા કકોમ્પ્યનટર કમટીટટી, સસિટટી

સસિવટીલ એન્ડ સિટશન્સિ કકોટર , ભદ, લલાલદરવલાજ, અમદલાવલાદનટી મનનસિફટીનટ આધલારટીત છટ .

૬. વલાસરરક કકોન્ટડ લાક્ટ આપ્યલા પછટી જો કકોઈ કનાંપનટી  /  એજન્સિટીનનનાં  કલાયર સિનાંતકોરકલારક નહલીં જણલાય અથવલા તકો કકોઈપણ

મટટીરટીયલમલાનાં ગનણવતલાનકો પશ્ન ઉદ્ભવટ ત્યલારટ  અત્રટનટી કચટરટી દલારલા ગમટ ત્યલારટ  જટ તટ કનાંપનટી / એજન્સિટીનકો કકોન્ટડ લાક્ટ રદ

કરવલા તથલા કકોન્ટડ લાક્ટ કયલાર પછટી કકોન્ટડ લાક્ટનટ ગમટ ત્યલારટ  રદ કરવલા અનાંગટનકો સનણરય કકોમ્પ્યનટર કમટીટટી,  સસિટટી સસિસવલ

એન્ડ સિટશન્સિ કકોટર , ભદ, લલાલદરવલાજ, અમદલાવલાદ કરટી શકશટ.

૭. ભલાવપત્રકકો  ભરનલાર  કનાંપનટી  /  એજન્સિટીઓનટ  જણલાવવલાનનનાં  કટ ,  ભલાવપત્રક  અનાંગટનટી  સવગતકો  અત્રટનટી  કચટરટી  દલારલા

આપવલામલાનાં આવટલ "ઈ-ટટન્ડરનલા ફકોમર" નલા ફકોરમટટ મનજબ જ ભરવલાનટી રહટશટ, અન્ય પકલારનલા ફકોમરટમલાનાં તટમજ અન્ય

પકલારનલા બટીનજરુરટી કલાગળકો / સબડલાણ જોડવલા નહલીં.

૮. ખરટીદ કરવલાનટી વસ્તનઓ મલાટટ  અત્રટનટી કચટરટીનટ જ્યલારટ  જ્યલારટ  જરર જણલાય તટ મનજબ જ ખરટીદ કરવલામલાનાં આવશટ.

૯. જ્યલારટ  જ્યલારટ  કકોઈપણ ઝટરકોક્ષ મશટીન/કકોમ્પ્યનટર/સપન્ટર અનાંગટનટી અત્રટનટી કચટરટી દલારલા કકોઈપણ ફરટીયલાદ કરવલામલાનાં આવટ

ત્યલારટ  જટ તટ કનાંપનટી  /  એજન્સિટીએ તટમનલા એન્જનટીયરનટ કકોલ એટટન્ડ કરવલા અનટ વધનમલાનાં  વધન  બટ કલલાકનટી અનાંદર

અત્રટનટી કચટરટીએ એન્જનટીયરનટ મકોકલવલાનલા રહશટ.

૧૦. ભલાવપત્રકકો અનાંગટ આખરટી સનણરય થતલાનાં સિનધટી    RTI Act અનાંતગરત કકોઇ મલાહટીતટી મલાનાંગટી શકલાશટ નહલીં.

સ્થળ - 

તલારટીખ -                        (ભલાવપત્રક આપનલારનટી સિહટી તથલા સસિકકો)


