
ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય 
વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ ભિન, 

સેક્ટર નં.૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
             
 
       

વિન્ટસસની કાર્ટસઝ ર્રર્િલીંગ અંગેના ભાિપત્રક બાબત 

 

 આ સચિવાલય ખાતે વસાવવામાાં આવેલ આ સાથે સામેલ પત્રક મુજબના ચિન્ટરોના 

ટોનર/કાર્ટિઝોના રીર્િલીંગ માટે આ સાથે સામેલ શરતો મુજબ રસ ધરાવતી સાંસ્થાઓ પાસેથી આ 

સાથે સામેલ ચનયત નમૂનામાાં વાચષિક દરે ભાવપત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે. જ ે સીલબાંધ કવરમાાં 

"ચિન્ટસિની કાર્ટિઝ ર્રર્િલીંગ અાંગેના ભાવપત્રક"  ચશષિક સાથે, સામેલ રાખેલ નમૂના મુજબની જ 

અરજી, સાંસ્થા/એજન્સીના લેટરપેડ પર તૈયાર કરી, જરૂરી આધાર/પૂરાવાઓ અરજી સાથે સામેલ 

રાખી,બાંધ કવરમાાં નીિેના સરનામે મોકલી આપવા ચવનાંતી છે. આ સાથે સામેલ નમૂના ચસવાય અન્ય 

નમૂના કે િોમેટમાાં મળેલ અરજીઓ કોઇ પણ સાંજોગોમાાં ધ્યાને લેવામાાં આવશે નર્િ. 

  

સાધવનક કાગળોના વબડાણ સાથેની લેટરપેડ ઉપર વનયત નમૂનામાં અરજી મોકલિાની રહેશે.  

અરજી મોકલિાનું સરનામું: 

શ્રી િેતન પંડ્યા, 
નાયબ સવિિશ્રી(આઇ.ટી.), 

ગુજરાત વિધાનસભા, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભિન, 

સેકટર-૧૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

 

ભાિપત્રક આપિાની છેલ્લી તારીખઃ ગુરુિાર, ૩૦/૦૬/૨૦૨૨ (કિેરી સમય સુધીમાં) 

ભાિપત્રક ખોલિાની તારીખઃ શુક્રિાર, ૦૧/૦૭/૨૦૨૦, બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે 
સ્થળઃ શ્રી િેતન પંડ્યા, નાયબ સવિિશ્રી(આઇ.ટી.)ની િેમ્બરમાં,રૂમ નંબર-૩૦૨, ત્રીજો માળ, 

ગુજરાત વિધાનસભા, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ ભિન, ગાંધીનગર. 

 

 

(શરતો માટે પાછળ જુઓ) 

   



શરતો 

(૧) આ કરાર કિેરી િુકમની તારીખથી એક વષિ સુધીનો રિેશે.  

(૨) સાંસ્થાનો કાર્ટિઝ રીર્િલીંગ ક્ષેત્રનો ઓછામાાં ઓછો સરકારી/અધિસરકારી સાંસ્થાનો બે વષિ નો 

અનુભવ િોવો જોઇશે.  

(૩) િક્ત G.S.T રચજસ્ટરેશન નાંબર ઘરાવતી સાંસ્થાના જ ભાવપત્રક માન્ય રાખવામાાં આવશે તથા 

G.S.T રચજસ્ટરેશનનો પૂરાવો ટેન્ડર ભરતી વખતે જ પૂરો પાડવાનો રિેશે. 

(૪) િક્ત અમદાવાદ અને ગાાંઘીનગર ખાતે જ કિેરી ઘરાવતી સાંસ્થાઓના ભાવપત્રક માન્ય રાખવામાાં 

આવશે તથા તેનો પૂરાવો ટેન્ડર સાથે જ આપવાનો રિેશે. 

(૫) ટોનર/કાર્ટિઝ રીર્િલીંગ માટેની ઇંક તથા જરૂરી સ્પેરપાટિસ ઉચ્િ ગુણવત્તાવાળા વાપરવાના 

રિેશે. 

(૬) આ અાંગે થયેલ કામગીરી સાંતોષકારક માલુમ જણાશે નિીં તો આ કરાર તાત્કાચલક અસરથી 
કોઇપણ જાતની પૂવિ સૂિના વગર રદ કરવામાાં આવશે. 

(૭) ટોનર/કાર્ટિઝ રીર્િલીંગ તેમજ સ્પેરપાટિસ રીપેરીંગ માટે ઓડિ ર આપ્યાની તારીખથી ૪૮ કલાકમાાં 
કામગીરી પૂરી કરવાની રિેશે. 

(૮) ટોનર/કાર્ટિઝ રીર્િલીંગ કામગીરી આ સચિવાલયની આઇ.ટી.શાખામાાં રૂબરૂ આવીને કરી 
આપવાની રિેશે. 

(૯) આ શરતો સાથે સરકારના ધારાધોરણો મુજબની અન્ય શરતોનુાં પાલન કરવાનુાં રિેશે. 

(૧૦) કોઇપણ જાતનુાં કારણ દશાિવ્યા વગર આ ટેન્ડર રદ કરવાનો અચધકાર આ કિેરીનો રિેશે. 

(૧૧) ઉપરોક્ત શરતોમાાં કોઈપણ સમય િેરિાર કરવાનો આ કિેરીને અચઘકાર રિેશે.  

(૧૨) કરારનો એક વષિનો સમયગાળો પૂણિ થયેથી, જ ેતે સાંસ્થાની કામગીરી સાંતોષકારક જણાયેથી,      

         કરારના બાંને પક્ષકારની સાંમચતથી કરારનો સમયગાળો વધુ એક વષિ માટે લાંબાવી શકાશે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

િેતન પંડ્યા 
નાયબ સવિિ 

ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય 
 

 
 

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ 
સ્થળ:ગાંધીનગર 



(સંસ્થા/એજન્સીના લેટરપેડ પર નીિે મુજબની અરજી તૈયાર કરિી) 
 

ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય ખાતે વિન્ટસસની કાર્ટસઝ ર્રર્િલીંગ અગંેના ભાિપત્રક અંગે િવસધ્ધ થયલે 
જાહેર વનવિદા અંગનેી અરજી 

 
િવત, 
નાયબ સવિિશ્રી(આઇ.ટી.), 
ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય 
ગાંધીનગર          તારીખઃ 

 
વિષયઃ- ગુજરાત વિધાનસભા ખાત ેવિન્ટસસની કાર્ટસઝ ર્રર્િલીંગ અંગનેા ભાિપત્રક બાબત. 

 
સાહેબશ્રી, 
 સચવનય ઉપરોકત ચવષયે આપને જણાવવાનુાં કે, તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૨ના રોજ ગુજરાત ચવધાનસભા 
સચિવાલય ખાતે ચિન્ટસિની કાર્ટિઝ ર્રર્િલીંગ અાંગેના ભાવ અાંગે િચસધ્ધ થયેલ જાિેર ચનચવદામાાં અમો ભાગ 
લેવા ઇચ્છીએ છીએ.અમોએ જાિેર ચનચવદા સાથે દશાિવેલ શરતો વાાંિેલ છે તથા તમામ શરતો અમે કબૂલ-
માંજૂર રાખી અમારી સાંસ્થા તરિથી નીિેની ચવગતોએ ભાવપત્રક સાથે અમોની અરજી ધ્યાને લેવા આપ 
સાિેબશ્રીને નમ્ર ચવનાંતી છે. 
 

૧ સાંસ્થા/એજન્સીનુાં નામ  

૨ િોપરાઇટરનુાં નામ, એજન્સીનુાં પૂરૂ સરનામ ુ

તથા િોન નાંબર, મોબાઇલ નાંબર 

 

૩ સાંસ્થા તરિથી રજૂ થયેલ ભાવ પત્રક-૧ મુજબ (પત્રક આ સાથે સામેલ છે) 

૪ સાંસ્થાનો જી.એસ.ટી. નાંબર (પૂરાવો સામેલ 

રાખવો) 

 

પ સાંસ્થાની અમદાવાદ કે ગાાંધીનગર ખાતે કિરેી 

છે કે કેમ?  

િા/ના 

 

 વધુમાાં, અમો એ પણ ખાતરી આપીએ છીએ કે, જો અમોની સાંસ્થા/એજન્સીની ટેન્ડરના અાંત ે

પસાંદગી કરવામાાં આવશે તો ટેન્ડર સાથે દશાિવેલ તમામ શરતોનુાં અમો દ્વારા કરારના સમયગાળા દરચમયાન 
પાલન કરવામાાં આવશે તથા અમારી સાંસ્થા તરિથી અન્ય કોઇ શરતો આપની કિેરી પર લાદવામાાં આવશે 
નિી તથા જો લાદવામાાં આવશે તો અમો આપો આપ ટેન્ડર િર્િયામાાં ગેરલાયક ઠરીશુાં તેનાથી અમો 
માર્િતગાર છીએ. 
 

 

 

વબડાણઃ(સૂિનાાઃ અરજી સાથે નીિે દશાિવેલ કાગળો િરજીયાત જોડવા) 

(૧) જી.એસ.ટી.અાંગેનો પૂરાવો 
(૨) અમદાવાદ કે ગાાંધીનગર ખાતે કિેરી અાંગેનો પૂરાવો 
(૩) સરકારી/અધિસરકારી સાંસ્થા સાથ ેબે વષિના અનુભવ અાંગેનો પુરાવો 

આપનો વિશ્વાસ,ુ 
સહીઃ 
નામઃ 
હોદ્ોઃ 
સંસ્થાનો વસક્કો 

 



(સંસ્થા/એજન્સીના લેટરપેડ પર નીિે મુજબનો નમૂનો તૈયાર કરિો)  

પત્રક - ૧ 
કાર્ટસઝ રીર્િલીંગ અંગેના ભાિપત્રક 

અ.ન ં વિન્ટરનું નામ અને 
નંબર 

કાર્ટસઝ નં. રીર્િલીંગ
નો ભાિ 
(નગં 
દીઠ) 

ડરમ મેગે્નર્ટક 
રોલર 

િાઇપર 
બ્લેડ 

િીપ (જરૂર 
હોય તયા)ં 

ર્રમાકસસ 

૧ એિ.પી.લેસરજટે 
૧૦૧૦,૧૦૧૫,૧૦૨૦ 

૨૬૧૨A       

૨ એિ.પી.લેસરજટે 
૨૦૧૫  

૭૫૫૩A       

૩ એિ.પી.લેસરજટે  પી-
૧૧૦૬ 

૮૮A       

૪ સેમસાંગ એમ.એલ - 
૨૧૬૧  

૧૦૧ એસ
  

      

૫ સેમસાંગ એસ.સી.એક્સ 
- ૪૫૨૧એન.એસ 

૧૧૯ એસ       

૬ કેનન મચટટિાંક્શન - 
૩૦૧૦ 

૯૨૫        

૭ કેનન 
એલ.બી.પી.૬૨૩૦ 
ડી.એન (મોનો લેસર) 

૩૨૬        

૮ કેનન િેક્શમશીન  ૩૨૮       

૯ ર્રકોિ એિ.પી.૨૧૨ 
SFNW 

૨૦૦ 
એલ.એસ 

      

૧૦ કેનન LBP214dw  ૦૫૨       

૧૧ એિ.પી.કલર જટે. િો-
૨૦૦  

CF210A 
થી 

CF213A 

      

૧૨

  

ર્રકોિ કલર એિીસીઓ 

એસ.પી-
સી૨૪૦ડી.એન  

૪૦૭૫૪૩ 

થી 
૪૦૭૫૪૬ 

      

 


