
 ઈ-ટેન્ડર

સિ
ટી સિ
વીલ એન્ડ 
ેશન્
 કોટ�
ભદ્ર, અમદાવાદ

(
ને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ� માટે સ્ટેશનરી ખરીદવા  અંગે )

૧. પેઢી/
ંસ્થાનુ નામઃ- ___________________________

૨. 
રનામુઃ- ___________________________

૩. ફોન નં- ______________ મો.____________

૪. ઈમેઈલ આઈડીઃ- ___________________________

૫. વેટ/ટેન નં. _________________________

અનું.નબર સ્ટેશનરી આઈટમ ભાવ

૧ લીગલ રીમ-એફએ
 ૭૫ જીએ
એમ

૨ એ-૪ રીમ ૭૫ જીએ
એમ

૩ એ-૪ જજમેન્ટ રીમ જકેે/કોપી પાવર ૭૫ જીએ
એમ

૪ એ-૩ પેપર ૭૫ જીએ
એમ

૫ સ્ટેશનરી લોગો પ્રીન્ટીંગ નમુના મુજબ (બે લોગો)

૬ રાઈટીંગ પડે

૭ સ્ટેનો બુક

૮ શીટ પ્રોટેક્ટર

૯ ખાખી ઓળા-કચેરીનાં નમૂના મજુબ

૧૦ ડંુગરી દફતરબંધન કાપડ

૧૧ સ્પંજ કે


૧૨ 
ફેદ દોરી

૧૩ લાલ ટેગ

૧૪ 
લેો ટેપ ૨''

૧૫ 
લેો ટેપ ૧''

૧૬ ખાખી કવર-નાના

૧૭ ખાખી કવર-મોટા

૧૮ સ્ટેપ્લર-મોટુ

૧૯ સ્ટેપ્લર-નાનુ

૨૦ સ્ટેપ્લર પીન-મોટી



અનું.નબર સ્ટેશનરી આઈટમ ભાવ

૨૧ સ્ટેપ્લર પીન-નાની

૨૨ યુ પીન

૨૩ ગમ સ્ટીક ૮ ગ્રામ

૨૪ વ્હાઈટનર

૨૫ માક� ર

૨૬ લક્ષર સ્કેચપેન

૨૭ હાઈલાઈટર

૨૮ પને્સિન્
લ

૨૯ રબર

૩૦ 
ચંો

૩૧ કલર ફોર ફ્લેપ

૩૨ કટર

૩૩ 
ીંગલ પંચ

૩૪ ડબલ પંચ

૩૫ કાતર મીડીયમ

૩૬ ફૂટપટ્ટી

૩૭ માક� ર ઈન્ક ૧૫ એમએલ

૩૮ સ્ટેમ્પ પેડ-મોટા

૩૯ સ્ટેમ્પ પેડ-નાના

૪૦ કેલ્ક્યુલેટર

૪૧ ટાંકણી

૪૨ એલ ફોલ્ડર લીગલ

૪૩ બટન ફોલ્ડર લીગલ

૪૪ ઘોડા ફાઈલ

૪૫ સ્પ્રીંગ ફાઈલ

૪૬ પ્લાસ્ટીક પોકર મોટા

૪૭ ગ્રીન ક્લોથ કવર-મોટા,૧૬''x ૧૨''

૪૮ ગ્રીન ક્લોથ કવર – એ-૪

૪૯ ગ્રીન ક્લોથ કવર- નાના,૧૧ x ૫

૫૦ કચેરીનાં નમૂના મુજબ ફાઈલ પૂંઠા

૫૧ ફાઈબર પેપર વેઈટ



અનું.નબર સ્ટેશનરી આઈટમ ભાવ

૫૨ ટાંકણી મૂકવાની ડબી

૫૩ ઘન્સિડયાળનાં 
ેલ AA

૫૪ રીમોટ 
ેલ AAA

૫૫ પોટ�ફોન્સિલયો

૫૬ ફોર ફ્લેપ ફાઈલ

૫૭ વોટર જગ મીલ્ટન ૫ લીટર

૫૮ વોટર જગ મીલ્ટન ૭.૫ લીટર

૫૯ ડસ્ટબીન ઢાંકણાવાળી

૬૦ કાચના પાણીના ગ્લા
 યેરા

૬૧ કાચના પાણીના ગ્લા
 બોરો
ીલ

૬૨ ચા માટેના થમS


૬૩ જજી
શ્રીઓ માટે નેપકીન 
ફેદ તથા કલરીંગ

૬૪ હિહટ સ્પ્રે - ૬૨૫ એમ.એલ.

૬૫ હિહટ સ્પ્રે - ૨૦૦ એમ.એલ.

૬૬ ઉધઇની દવા - ૫ લીટર

૬૭ નોવાજટે એ-૪ સ્ટીકર

૬૮ રૂમ સ્પ્રે - ૧૬૦ ગ્રામ

૬૯ ડેટોલ લીક્વીડ – ૨૦૦ એમ.એલ.

૭૦ જલારામ લોક - નાના

૭૧ જલારામ લોક – મોટા


ુચના/શરતો

૧. કવોટેશન બંધ કવરમાં અતે્રની કોટ�ના નાઝર ન્સિવભાગમા ં  જાહેરાતની તારીખથી 
ાત હિદવ
ની અંદર

મોકલવાના રહેશે.  ત્યારબાદ આવેલ ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી,  તથા કવર પર સ્ટેશનરી

માટેના ભાવપત્રક એમ અવશ્ય જણાવવુ.  તથા ટેન્ડર ફી પેટે  રૂ. ૧૦૦૦/-(નોન રીફંડેબલ) અત્રનેા

નાઝર ન્સિવભાગમાં જમા કરાવવાની રહેશે. જ ેટેન્ડરફીની પહોંચની ઝેરોક્ષ કોપી કવર પર લગાવવી. તમામ

ભાવો ટેક્ષ 
હીતના તથા જરુરી સ્ટેશનરીમાં બ્રાંડ 
હીત  દશા�વવા. આપેલ ઓડ� રની ડીલીવરી અત્રનેી

કચેરીએ હિદન-૭ માં કરવાની રહેશે. 

૨. કચેરીની  જરુરીયાત  મુજબની  સ્ટેશનરીની  ખરીદી  માટે  પ્રથમ  પ્રાધાન્ય  ગવન�મેન્ટ  ઈ  માકbટ  પ્લે


( )  Gem) ના ભાવોને તથા કવોલીટીને  આપવામાં આવશે ત્યારબાદ જ ટેન્ડરના ભાવો મુજબ કચેરી

દ્રારા ખરીદવામાં આવશે જથેી  તે અંંગે કોઈ તકરાર ચાલશે નહી.



૩ સ્ટેશનરી માટેના ભાવપત્રક અનુભવી અને પ્રતિતષ્ઠિeતી એજન્
ીઓ અથવા ઓથોરાઈઝડ

ડીસ્ટ્ર ીબ્યુટર/ડીલરો પા
ેથી મંગાવવામાં આવે છે. 

૪. ભાવપત્રકો મંજુર કરવા  ત ે
ંપુણ�પણે પ્રીન્
ીપાલ જજ, સિ
ટી સિ
વીલ એન્ડ 
ેશન્
 કોટ�ની મુન
ફીને

આધારીત છે.

૫. ભાવપત્રકો અંગે આખરી ન્સિનણ�ય થતાં 
ુધી     RTI  Act  Act  અંતગ�ત કોઈ માહીતી માંગી શકાશે નહી. 

સ્થળઃ-
તારીખ (ભાવપત્રક આપનારની 
હી તથા 
ીક્કો)


