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આંનિક સુધારો
યુનનલનવિટી દ્વાયા તા:20-08-૨૦૧૯ના યોજ નલનલધ વેલાઓ ભેલલા ટેન્ડય/ઈ-ટેન્ડય જાશેયાત આલાભાાં આલેર શતી.
જેભાાં નલનલધ પ્રકાયના છાકાભ અંગેના ઈ-ટેન્ડયભાાં નીચે જણાલેર આંનળક સુધાયો જાશેય કયલાભાાં આલે છે .
1)ઈ-ટેન્ડય Annexure-01 મુદ્દા નાં. 4ભાાં ેઢીના ટનન ઓલય ભાટે છે લ્રા 2 નાણાકીમ લનન ુાં ટનન ઓલય રૂ.20 કયોડ અને દય
એક નાણાકીમ લનન ુાં ટનન ઓલય રૂ.10 કયોડ યાખવુ.ાં જે ૈકી રૂ. 3કયોડ કે તેથી લધુ યકભનુાં લાનિક ટનન-ઓલય આ ટેન્ડયના
વભકક્ષ કાભ ભાટે શોવુાં જોઈએ.
2)લન 2018-19ની પ્રોનલઝનર ફેરન્ે વળીટ (CA દ્વાયા પ્રભાણણત) યજૂ કયી ળકાળે. ઈ-ટેન્ડય આખયીકયણ વભમે નનયુક્ત
થનાય ાટીએ પામનર ફેરેન્વળીટ (CA દ્વાયા પ્રભાણણત) યજૂ કયલાની યશેળે અન્મથા નનયુક્ક્ત યદ્દ કયલાભાાં આલળે.
3)ઈ-ટેન્ડય પામનાક્ન્વમર ફીડ વેક્ળન ‘C’ ભાાં જરૂયી સ્ેવીપીકેળન ઉભેયી નલેવયથી વેક્ળન C તૈમાય કયી ઈ-ટેન્ડયભાાં
ઉભેયલાભાાં આલેર છે .
4)ઈ-ટેન્ડય Annexure-02 દળાનલેર ‘Note’ભાાં પક્ત ટેકનીકર ફીડની પીઝીકર કોી જભા કયાલલા અંગે સુધાયો કયલાભાાં
આલેર છે .
5)ઈ-ટેન્ડય પામનાક્ન્વમર ફીડ A અને Dભાાં Frame Detailsભાાં One Frame થી 7 Frame સુધીના બાલો ભાટે સુધાયો કયે ર
છે .
*ટેન્ડય ઓનીંગ ફાદ યીલવન ઓકળનની પ્રક્રિમા કયી આખયીકયણ કયલાભાાં આલળે.
લધુભાાં, ટેન્ડયને રગતી નલી તાયીખો નીચે મુજફ યશેળે.

Closing Date&Time ONLINE SUBMISSION
Submission of Hard Copy to University
Opening of Technical Bid
Opening of Financial Bid

Date:14/09/2019, Time: 6:00PM
Date:16/09/2019, Time: 5:30PM
Date:18/09/2019, Time: 02:30AM
After the opening of Technical Bid

તા:20/08/2019ના યોજ પ્રનવદ્ધ કયલાભાાં આલેર અન્મ ઈ-ટેન્ડયો (1)D.T.P. અંગેન ુાં ઈ-ટેન્ડય (2)કુ ક્રયમયની વેલાઓ
ભેલલા અંગેન ુાં ઈ-ટેન્ડય (3)કોમ્પ્ય ૂટય/નપ્રન્ટય/કોીમય ભળીનના લાનિક નનબાલણી ભાટેન ુાં ઈ-ટેન્ડય ભાટે ટેકનીક્ર ફીડ
ઓનીંગ તાયીખ 13/09/2019 યાખેર જે શલે 18/09/2019 યશેળે. Online closing & Submissin of Hard copyની
તાયીખો અને વભમ મથાલત યશેળે. જે ધ્માને રેલા નલનાંતી.
ઉયોક્ત નલગતોની જે-તે ટેન્ડય વફાંધીતોએ નોંધ રેલી.
તા. 07/09/2019

કાયમકારી કુ સચિવ

