ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : પર�રુ ણ આઇટમ ખર�દ� / કામગીર� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�ન્ડર નંબર – ૩3 / ૨૦૧૭
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર કચેર� માટ� STATEMENT
- 1 માં દશાર્ વેલ �ુ દ� – �ુદ� આઇટમો ખર�દ� �ગે બોડર્ ની �ુચના �ુજબ આ ટ� ન્ડરમાં તમામ
પ્રકારની મ�ુર� તથા વેરા સ�હત બોડર્ જણાવે તે જગ્યાએ ગાંધીનગર ખાતે �ુદ� – �ુદ� આઇટમો
ખર�દ� �ગેના ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .
ટ� ન્ડર ફ� �.૫૦૦/૧
૨

ટ�ન્ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી

તા.૨૫/૫/૨૦૧૭ થી તા.૩/૬/૨૦૧૭

ડાઉનલોડ કરવાની તાર�ખ / સમય

સમય ૧૨.૦૦ કલાક �ુધી

ફ�ઝીકલ ટ�ન્ડર ર�ુ કરવાની છે લ્લી તાર�ખ /

તા.૩/૬/૨૦૧૭ સમય ૧૬.૦૦ કલાક

સમય
૩

ટ�ન્ડર ખોલવાની તાર�ખ / સમય
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તા.૫/૬/૨૦૧૭ સમય ૧૨.૦૦ કલાક

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : પર�રુ ણ આઇટમ ખર�દ� / કામગીર� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�ન્ડર નંબર – ૩3 / ૨૦૧૭
ટ� ન્ડરની શરતો
1. ટ� ક્નીકલ બીડની સાથે ટ� ન્ડર ફ� �. ૫૦૦/- (�ક� �િપયા પાંચસો �ુરા/-) નો સ�ચવશ્રી,

�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરના

નામનો

રાષ્ટ્ર��ય�ૃત અથવા રા�ય સરકારએ અિધ�ૃત કર� લ ખાનગી, િસડ�ુલ ક� સહકાર� બેન્ક્નો
ગાંધીનગર ખાતે �ુકવવાપાત્ર �ડમાન્ડ ડ્રાફટ અસલમાં સામેલ કરવાના રહ�શે.
ભરનાર� અલગ અલગ કવર એક મોટા કવરમાં બીડવાના રહ�શે
ટ�ન્ડર ફ� તથા બી� કવરમાં

ટ� ન્ડર

. �માં એક કવરમાં

કોમશ�યલ બીડ અસલ ટ� ન્ડર ફોમર્ સહ�-િસ�ા સાથે

�ુકવાના રહ�શે.
2. કોમશ�યલ બીડ તથા ટ� ન્ડર ફ�ના સીલબંધ કવરો ઉપર “...................... ખર�દ� �ગે � ંુ

ટ�ન્ડર’’ (� આઇટમ માટ� ભાવો ભર� લ હોય તે આઇટમ� ંુ નામ દશાર્ વવા� ંુ રહ�શે) પ્રિતશ્રી,
સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેકટર-૧૦ બી,
સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર એમ લખી �બ�

/

RPADથી

મોડામાં મોડા

તા.૩/૬/૨૦૧૭ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં બોડર્ ની કચેર�ની સ્ટૉર શાખામાં �ુપરત
કરવા�ું રહ�શે.
3. િનયત કર� લ સમયમયાર્ દામાં મળે લ ટ� ન્ડરો તા .૫/૬/૨૦૧૭ને ૧૨.૦૦કલાક� હાજર રહ�લા

ટ�ન્ડરરો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધઓની હાજર�માં ખોલવામાં આવશે. રસ
ધરાવતાં ટ� ન્ડરરો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર રહ� શકશે. જો
કોઇપણ ટ�ન્ડરર અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ હાજર રહ�શે નહ� તો બોડર્ ના અિધ�ૃત
અિધકાર�શ્રી તે �ગે રોજકામમાં યોગ્ય ન�ધ લઇ તેમના ટ� ન્ડરો ખોલશે અને ભાવોની
ન�ધ લેશે � ટ�ન્ડરરોને બંધનકતાર્ રહ�શે. આ બાબતે પાછળથી ર�ુઆતો ધ્યાને લેવામાં
આવશે નહ�.
4. બીડર� પોતા�ુ ં ટ� ન્ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉન લોડ કર�ને િપ્રન્ટ

મેળવી તેમાં જ

ભાવ દશાર્ વવાના રહ�શે . ટ� ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ટ�ન્ડરની શરતો અને

બોલીઓ વાંચી લે વાની રહ�શે તથા

ટ� ન્ડરના દર� ક પાના ઉપર બીડરના સહ�-િસ�ા

કરવાના રહ�શે.
5. બોડર્ ની વેબસાઇટ

www.gseb.org ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� લ ટ� ન્ડરમાં ભાવો તમામ

પ્રકારના વેરા, ટ્રાન્સપોટર્ ચા� લેબર, સિવ�સ ટ� ક્ષ ક� અન્ય કોઇપણ ખચર્ સ�હત બોડર્ ની
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ગાંધીનગર ખાતેની કચેર�એ �બ� પહ�ચાડવા સ�હતના ભાવ ભરવાના રહ�શે અને
દશાર્ વેલ ભાવ ઉપરાંત બોડર્ અલગથી વધારાનો કોઇ ચા� �ુકવશે ન�હ.
6. કોઇપણ ટ� ન્ડર સં� ૂણર્ ક� �શતઃ �સ્વકાર�ુ ં ક� એક થી વ�ુ ટ� ન્ડરના ભાવો માન્ય રાખવાનો

તેમજ તમામ અથવા કોઇપણ ટ�ન્ડરો કોઇપણ કારણો આપ્યા િસવાય રદ કરવાનો બોડર્ ના
અધ્યક્ષશ્રીને અબાિધત હ� રહ�શે . આમાં સૌથી ઓછા ભાવ�ુ ં ટ� ન્ડર �સ્વકાર�ુ ં ક� નહ�
તેનો પણ સમાવેશ થાય છે .
7. કચેર� દ્વારા આપવામાં આવેલ ઓડર્ ર �ુજબ કામગીર� કરવાની રહ�શે. કામગીર� � ૂણર્

થયેથી કામગીર� સંતોષકારક કયાર્ �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર બીલ સાથે ર�ુ કય�થી �ુકવ�ુ ં
કરવામાં આવશે.
8. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર કરવામાં આવશે તેમને બોડર્ ની કચેર�

ના વકર્ ઓડર્ રમાં દશાર્ વેલ

કામગીર� સમયમયાર્ દામાં � ૂ ર� કરવાની રહ�શે. કામગીર� સંતોષકારક નહ� જણાય તો
બીલની �ુકવણી કરવામાં આવશે ન�હ. આ બાબતે બોડર્ ની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ.
9. �ુદત બહાર આવેલ , અ� ૂર� િવગત / ડો�ુમેન્ટ, છે કછાક / ઓવર રાઇટ�ગવાળા તેમજ

શરતી ટ�ન્ડર આપોઆપ રદ્દ કરવા પાત્ર રહ�શે.
10. ટ� ન્ડરમાં ખોટ� અને ગેરમાગ� દોરતી મા�હતી આ

પ્યા�ુ ં જણાશે તો ટ� ન્ડર રદ્દ કરવામાં

આવશે.
11. આ કામગીર�માં �ુલ ક� િવલંબ �ગેની સઘળ� જવાબદાર� � તે ઇ�રદારશ્રીની રહ�શે

અને પર�ક્ષાની ગંભીરતાના અ�ુસધ
ં ાનમાં કોઇપણ શરત� ૂક અથવા જવાબદાર� �ુર� ન
કરવાના પ�રણામે બોડર્ ને થયેલ �ુક્શાન, અવ્યવસ્થા �ગે સ� ૂણર્ જવાબદાર� ઓડર્ ર
મેળવનાર કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે
12. ટ� ન્ડર ખોલ્યા બાદ કોઇ બીડર તેમના ભાવો પાછા ખ�ચી શકશે નહ�.
13. એજન્સી દ્વારા આ સાથે સામેલ આઇટમમાં દર� કના ભાવ ભર� શકશે અથવા પોતે એક જ

આઇટમ સપ્લાય કરવા માગતા હોય તો તે પ્રમાણે ટ� ન્ડર ભર� શકશે.
14. કોઈપણ િવવાદ �ગે ન્યાય ક્ષેત્રે ગાંધીનગર રહ�શે.

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : પર�રુ ણ આઇટમ ખર�દ� / કામગીર� �ગે� ંુ ટ�ન્ડર
ટ� ન્ડર નંબર – ૩3 / ૨૦૧૭
STATEMENT – 1
આઇટમ� ંુ નામ

ક્રમ

સ્પેશીફ�ક�શન

ઇલેક્ટ્ર�ક આઇટમ
1.

એર સર�ુલેટર ISI Mark

સાઇઝ : 18

2.

એર સર�ુલેટર ISI Mark

સાઇઝ : 20

3.

પેડલ સ્ટ�ન્ડ પંખા (ઓફ�સ ઉપયોગ) ISI Mark

ર� ગ્�ુલર

4.

સબ મશ�બલ પંપ ISI Mark

2HP

5

ટ�ુબલાઇટ બદલવાની લેબર

6

ટ�ુબલાઇટ ચોક બદલવાની લેબર

7

ટ�ુબલાઇટ ર�પેર�ગ કરવાની લેબર

8

ક�બલ ફોલ્ટ �ૂ ર કરવાની લેબર

9

નવી ટ�ુબલાઇટ ફ�ટ�ગ લેબર

10

ઇલેક્ટ્ર�ક પોઇન્ટની લેબર

11

પંખો ર�વાઇન્ડ�ગ કરવાની લેબર

12

પંખાના ક�પેસીટર બદલી કરવાની લેબર
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ભાવ પ્રિત નંગ

13

�કર ફાસ્ટનર ફ�ટ�ગ કરવાની લેબર

14

વાયર�ગ કરવાના ૧ મીટરનો ભાવ

15

બેલ ર�પેર�ગ કરવાની લેબર

16

ACના ઇલેક્ટ્ર�ક પોઇન્ટ બનાવવાની લેબર

17

�ુટ� ગયેલ ટ�ુબલાઇટનો ફ�ટ�ગ ચા�

18

વૉટર �ુલર ર�પેર�ગ ચા�
ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .

સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)

(સહ� �ુર� કરવી)
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િમ�ી કામગીર�

1

સંડાસ – બાથ�મના દરવા� ફ�ટ�ગ કરવાની લેબર

2

એલ્�ુમીનીયમ સેક્શન ર�પેર�ગ ૧ �ટના

3

ર�વોલ્વ�ગ ચેર ક�સ્ટર વીલ બદલવાની લેબર

4

લોક બદલવાની ખોલી આપવાની લેબર

5

તાત્કા�લક AC ફોલ્ટ �ૂ ર કરવાની લેબર

6

વોટર ક્લોક, ફોટા, ઘડ�યાળો �વી આઇટમો ફ�ટ�ગ કર� આપવાની લેબર

7

દરવા�ના હ�ન્ડ્રાફ્ટ ફ�ટ�ગ લેબર

8

દરવા�ના ડોર ક્લોઝર ફ�ટ�ગ લેબર

9

દરવા�ના હ�ન્ડલ ફ�ટ�ગ લેબર

10

સ્ટોપર દરવા�ની ફ�ટ�ગ લેબર

11

�ુરશીઓ ર�પેર�ગ કરવાની લેબર

12

ટ�બલના ખાનાઓ ર�પેર�ગ કરવાની લેબર

13

ટ�બલના ખાનાને લોક લગાવાની લેબર

14

�ધઇની દવાની ટ્ર�ટમેન્ટ કરવાની લેબર

ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .
સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)
(સહ� �ુર� કરવી)
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પ્લમ્બર કામગીર�

1

ગટરની લાઇનો ર�પેર�ગ કામ

2

નળ ફ�ટ�ગ કરવાની લેબર

3

સ�ક નળ બદલવાની લેબર

4

�ુર�ન કનેક્શન પાઇપ ફ�ટ�ગ લેબર

5

ગટર �ળ� ફ�ટ�ગ લેબર

6

કનેક્શન પાઇપ ફ�ટ�ગ લેબર

7

ટોયલેટના ફ્લશ કોક બદલવાની લેબર

8

ટોયલેટ �ર સ્પ્રે ફ�ટ�ગ લેબર

9

ટોયલેટની પ્લેટ બદલવાની લેબર

10

સ�ક બોટલ સ્ટ�ન્ડ બદલવાની લેબર

11

�ુર�ન કોક સવ�સ�ગ કરવાની લેબર
ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .

સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)

(સહ� �ુર� કરવી)
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Providing & Erecting Audio- vedio system
Specification

1.

2.

3.

4.

Supply,Installation,testing & commissioning of Wall mount Spea ker System:
Frequency Range (-10 dB): 85 Hz – 18 kHz Frequency Respons e (+/- 3 dB): 120 Hz
– 16 kHz Power Capacity1 : 60 Watts Sensitivity 2 : 86 dB SPL, 1W (2.83V) a t 1m
(3.3 ft) Ma ximum SPL3 : 106 dB a t 8 Ohm Direct setting; 96 dB
a t 10W s etting Nomina l Covera ge2 : 120ºH x 120ºV Directivity
Factor (Q)2 : 6.2 Directivity Index (DI): 7.9 dB Nominal Impedance: 8 ohms (in 8
DIRECT mode, selectable on back
panel) Transformer
Taps : 10 W, 5 W (& 2.5W @ 70V) Cros s over Frequency: 4.3 kHz Transducers : LF
Driver: 135 mm (5.25 in) low frequency driver HF Driver: 19 mm (0.75 in)
polycarbona te dome tweeter Aproved Make: JBL/Bose/ EV

4

Supply,Installation,testing & commissioning of Wall mount Spea ker System :
Frequency Range: 70 Hz - 23 kHz (-10 dB), Power Capacity: 200 W Continuous
Program Power; 100 W Continuous Pink Noise, Transformer Taps: 70V: 60 W, 30
W, 15 W, 7.5 W ; 100V: 60 W, 30 W, 15 W, Nominal Sensitivity: 87 dB SPL, 1 W @
1 m (3.3 ft), Midrange (±1.5 dB, typical): 130 Hz - 14 kHz, Nominal Coverage: 100°
x 100°, Maximum SPL @ 1m: 113 dB continuous peak pink noise 107 dB
continuous average pink noise 103 dB continuous average music or speech
,Crossover Network: Second Order Low Pass, Second Order High Pass, Complex
Optimization for Maximally Flat Response Aproved Make: JBL/Bose/ EV
Supply,Installation,tes ting & commissioning of Mixer-Amplifer Rated Power (at
THD 10%, 240 VAC, 1kHz, 4 Ω): 250W, Tone Controls: Bass: ±10dB at 100Hz,
Treble: ±10dB at 10kHz, DC Power Supply Wire: 2 x ( ≥ 16 AWG) Cables, Input
Wire: 6 × Mic 0.7mV/600 Ω, Balanced TRS, Input Wire: 2 × Aux 100mV/10 k Ω,
RCA Pair, Input Wire: 1 × Line 1V/10k Ω, Balanced TRS, Output Wire: 1 x P
reamp (adjustable 0~200mV )/600 Ω, Balanced TRS, Output Wire: 1 x Line Out
1V/1k Ω, Balanced TRS ,Speaker Output: 4Ω/8Ω & 70/100 V, Barrier strip (with
touch proof cover), Frequency Response: 50-15, 000 Hz ±3 dB, Output
Regulation: ≤3 dB, no load to full load at 1kHz, Signal to Noise Ratio: ≥70 dB
Aproved Make: JBL/Bose/ EV
Supply,Installation,testing & commissioning of Headworn Microphone , Audio
frequency bandwidth 20 to 20000 Hz, Equivalent noise level 26 dB-A, Sensitivity 8
mV/Pa, Signal to Noise 68 dB-A, Electrical impedance 3500 Ohms, Recommended
load impedance 10000 Ohms Aproved Make: AKG /Shure/ Sennheiser

3
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2

1

5.

Supply,Installation,testing & commissioning of 1 Pa ir with
condute , ca pping ca s s ing : 16 AWG Spea ker Bulk
Ca ble,Conductors : (26/30) ba re copper conductors ,Center
Conductor: 1.478mm (0.058in), DC Res is ta nce: 13.7 /km
(4.17 /1000ft), UL: CM CSA: CM, CSA: FT4, RoHS: In complia nce with Europea n
directive 2002/95/IEC Aproved Make: Kramer/Belden/ Panduit

2Mtr

ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .

સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)

(સહ� �ુર� કરવી)
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CCTV System “Display On Two Different LED with all Parameters like real time monitoring live play back”
1.

Data Switch

2.

SITC of Viewing Software

3.

Smart Compact PC

4.
5.

Wireless key board mouse combo
SITC of CST – 6 Cable

High Speed Gigabit LAN switch – 16 Port
Qty : 1
SITC of Viewing Software at Each screen,
configuration of each DVR in to both Screen
as well as
The Elite desk 800 Desktop Mini is HP’s
smallest and most powerfull business – class
desktop. Drive performance with 7th Gen
Intel core processor, Optional 65W
processor, up to 32GB of DDR4 memory and
HP Turbo Drive G2
Wireless key board mouse
Supply INST and Lying of CAT- 6 Cable with
pipes and Essential mountings, conduits,
saddles. Cabling as per (Actual,
Approximately 450 meter will be used)

ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .

સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)

(સહ� �ુર� કરવી)
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સીવીલ વકર્
1.

2HP સબમશ�બલ મોટર લગાવવા, ટાંક�માં કનેક્શન આપવા સ�હતનો ભાવ ભરવો

2.

પં�ડત �દનદયાળ પર�ક્ષા ભવન સેક્ટર,૨૨ ખાતે પાણીના સંગ્રહ માટ�ની ઉપરની
ટાંક�માં �દરના ભાગમાં ટાઇલ્સ લગાવવાનો ભાવ ભરવો
(વપરાશમાં આવતા મટ�ર�યલ તથા મ�ુર� સાથેના ભાવ) 10 X 8 X 5

3.

પં�ડત �દનદયાળ પર�ક્ષાભવન સેક્ટર,૨૨ ખાતે મેઇન ગેટ ૧૦�ટ લંબાવવા માટ�

પ્રિત �ટનો ભાવ

RCCનો િપલ્લર ઊભો કરવાનો ભાવ 2 X 2 X 10
4.

પં�ડત �દનદયાળ પર�ક્ષા ભવન સેક્ટર,૨૨ ખાતે વ્હાઇટ વોશ કરાવવાનો ભાવ

પ્રિત ચો.મીનો ભાવ

5.

લોખંડની પાઇપ 1.5

પ્રિત �ટનો ભાવ

6.

મીનરલ પાણીની બોટલ 20 લીટર

પ્રિત બોટલનો ભાવ

ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .

સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)

(સહ� �ુર� કરવી)
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પર�ુરણ સ્ટ� શનર�

ક્રમ

આઇટમઆઇટમ

1

સીડ� કવર પ્લાસ્ટ�ક

2

ક્લોથ બેગ 10’’ x 14’’

3

ક્લોથ ફોલ્ડર 10’ x 14’’

4

ફ્લીપ ચાટર્ 18’’ x 23’’ સ્પાઇરલ

5

જોલા બેગ કોટન 10’’ x 8 ’’

6

��ુટ બેગ 16’’ x 11’’

7

લેપટોપ બેગ લેધર

8

ઓપ્ટ�કલ માઊસ USB પોટર્

9

કર� ક્શન પેન ઇઝર 0.8 એમ.એમ

10

લઇ (પ્લાસ્ટ�ક થેલી) ના પેક�ગમાં

11

ટ� બલ ટોપ સ્ટ� ન્ડ એક્ર�લીક 2’’ x 1.50’’

12

પેપર ટ્ર� ઓમેગ એઝ�ુટ�વ 2 લેયર

13

સ્ટ� પલર મો�ુ કાંગા� કંપની નં – 1217

14

ડમ્પર (પ્લાસ્ટ�ક સ્પંજ)

15

પ્લાનર પેડ બીગ A/3 સાઇઝ

16

ક� હોલ્ડર 10 ક� સેટ

17

ક� - ચેઇન પ્લાસ્ટ�ક

18

સીટ પ્રોટ� ક્ટર A/4 સાઇઝ 80 માઇક્રોન

19

લેધર ફાઇલ A/4 સાઇઝ

20

ક�લ્�ુલેટર HL-122 ‘સીટ�ઝન કંપની

21

�ુશ પે�ન્સલ 0.5 mm

22

1.5 નોિવનો સેલ સ્મોલ
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ભાવ પ્રિત નંગ

23

5 સબ�ક્ટ ડાયર� 400 પેજ સાઇઝ A/5

24

5 સબ�ક્ટ ડાયર� 400 પેજ

25

5 સબ�ક્ટ ડાયર� 400 પેજ

26

A/4 સાઇઝ કલર પેપર [500 શીટ]

27

A/4 સાઇઝ સ્ટ�કર [100 શીટ]

28

A/4 સાઇઝ ટ્ર� સ�ગ પેપર[100 શીટ]

29

A/4 સાઇઝ ટ્રાન્સપરન્ટ શીટ 90 માઇક્રોન

30

કલર કોપી કાઢવા માટ� ના આલાબાસ્ટર [500s] 210 x 297, [80 gsm] પેપર

31

ઓટોમેટ�ક 6 ડ��ટ નંબર મશીન

32

A/૫ સાઇઝ પેપર 70 gsm [500 સીટ પેક�ટ]

33

બાઇડર ક્લીપ 15 mm

34

બાઇડર ક્લીપ 19 mm

35

બાઇડર ક્લીપ 25 mm

36

બાઇડર ક્લીપ 32 mm

37

બ્�ુ કાબર્ન પેપર 100 નંગ પેક�ટ

38

ક�લ્�ુલેટર 12 ડ��ટ HL-120 ‘CASIO’

39

કોન્ફરન્સ સ્મોલ સાઇઝ પેડ A/8 સાઇઝ 10 પેજ

40

કર� ક્શન વ્હાઇટ પેન

41

કટર મીડ�યમ સાઇઝ 9 mm

42

ફ�િવસ્ટ�ક [15 grm]

43

ફ્લીપ સ્ટ�ક નોટ 4 કલર 25 x 76 mm �ુ લ 120 નંગ

44

ફ્લોરોસન્ટ હાઇલાઇટર

45

ફોલ્ડર A/4 સાઇઝ L ટાઇપ

46

�લ લીવર ર�સ્ટર 1 QUIRE 72 પેજ

47

�લ લીવર ર�સ્ટર 2 QUIRE 144 પેજ
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48

�લ લીવર ર�સ્ટર 3 QUIRE 216 પેજ

49

�લ લીવર ર�સ્ટર 4 QUIRE 288 પેજ

50

�લ લીવર ર�સ્ટર 5 QUIRE 360 પેજ

51

પાકર્ ર પેન

52

પાકર્ ર પેન ર�ફ�લ

53

પ્લાસ્ટ�ક ર�ગ ફાઇલ 894 A/4

54

પ્લાસ્ટ�ક ફાઇલ AJS A-1465

55

પોસ્ટ IT પેડ 3’’ x 3’’ સ�ગલ કલર 100 નંગ પેક�ટ

56

ટ� સ્ટ પેપર A/૩ 100 નંગ પેક�ટ

57

પોસ્ટ IT પેડ 2'' x 3'' 4 colour પેક�ટ

58

પન્ચલેસ ફાઈલ 822 A/4

59

સાયન્ટ�ફ�ક ક�લ�ુલેટર 100 MS

60

ટ� લીફોન ડાયર� ALHA SERIES

61

U પીન ‘એલીફન્ટ’ 26 mm

62

વીઝીટ�ગ કાડર્ હોલ્ડર 480 ક�પેસીટ�

63

ઓફ�સ સ્પ્ર�ગ ફાઇલ 10'' x 14''

64

રાઇટ�ગ પેડ A /8 [40 પેજ]

65

PVC ઇન્ડ�ક્ષ સીટ 1 to 12 સેપર� ટર સાથે

66

સ્પાઇરલ પેડ નં 6 [40paoz] A /6 સાઇઝ

67

સ્પાઇરલ પેડ નં 8 [40paoz] A / 8 સાઇઝ

68

�ુ હોલ ફોલ્ડર 90 માઇક્રોન

69

વાઇટ બોડર્ માકર્ સ પેન

70

A/4 સાઇઝ ડ્રો�ગ પેપર 10 X 12 100 નંગ

71

A/3 સાઇઝ ડ્રો�ગ પેપર 10 X 12 100 નંગ

72

વાયરલેસ માઉસ
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73

પે�ન્સલ સેલ

74

ફ�િવકોલ ટ�ુબ 100 ગ્રામ
ફ�િવકોલ ટ�ુબ 250 ગ્રામ

75

�લ સ્ક�પ ચોપડા (િવઝન કંપની)

76

નોટ�ુક (િવઝન કંપની)

77

કાતર મોટ�

78

ટ�બલ ક્લોથ 4 X 3
ટ�બલ ક્લોથ 5 X 4

79

કપ – રકાબી સેટ (૬ નંગ)

80

નાસ્તાની પ્લેટ (એક્ર�લીક)

81

પાણીની ટ્ર� નાની
પાણીની ટ્ર� મોટ�

82

એરવીક ઓટોમેટ�ક સ્પ્રે

83

હ�ટ સ્પ્રે

84

ડાકપેડ

85

એક્ઝી�ુટ ટ�બલ ટોપ

86

વૉટર બોટર 1 લીટર
વૉટર બોટર 1.5 લીટર

87

�ટપટ્ટી સ્ટ�લ

88

ડ�કોસ્ટર

89

થીક બટન ફોલ્ડર
ઉપરોક્ત ભાવ તમામ ટ� ક્ષ સ�હતના છે .
સરના�ું :

ભાવ ભરનાર�ું નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)
(સહ� �ુર� કરવી)
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