GUJARAT MEDICAL EDUCATION & RESEARCH SOCIETY,
MEDICAL COLLEGE, NR. GUJARAT HIGH COURT,
S. G. HIGH WAY, SOLA ,
AHMEDABAD-380061.
 27660332, 27660275

TENDER NOTICE: 2016-17
Tenders are invited from authorized dealers/vendors/publishers for
supply of print journals for GMERS Medical College, Sola,
Ahmedabad for the subscription period January-December Year 2017.
The Tenders & details of the same are available on
www.gmersmchsola.com Undersigned retains the right to reject any
one or all tenders without assigning any reason. Bidding parties shall
abide by the conditions issued by this office from time to time.
Last date for
Downloading Tender: 30/01/2017 up to 17 hrs.
Tender Submission by R.P.A.D./Speed Post: 31/01/2017
up to 17 hrs.
Tender Fee: Rs.1500/-

DEAN,
GMERS MEDICAL COLLEGE,
SOLA, AHMEDABAD

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી. મેડીકલ કોલેજ,
ગુજરાત હાઈ કોટચ પાસે,એસ.જી.હાઈવે
સોલા.અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧
 ૨૭૬૬૦૩૩૨,૨૭૬૬૦૨૭૫
ટે ન્ડર નોટટસ ૨૦૧૬-૧૭
જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,સોલા, અમદાવાદ ખાતે સબસ્ક્રીપ્શન
પિરીયડ (જાન્યુઆરી-પડસેમ્બર) વર્ષ ૨૦૧૭ માટે પિન્ટ જનષલ્સ ખરીદવા ટે ન્ડર
િધ્ધપતથી ભાવો મંગાવવામાં આવે છે . જેની પવગતવાર માપિતી વેબસાઈટ
www.gmersmchsola.com ઉિર ફ્રી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. તેમજ ટે ન્ડરને
લગતી માપિતી જોઈ શકાશે. કોઇ િણ ટે ન્ડર કે તમામ ટે ન્ડરો કોઈ િણ કારણ
દશાષવ્ યા પવના રદ કરવાનો અબાપધત અપધકાર નીચે સપિ કરનાર નો રિેશે
અને ટે ન્ડર ભરનારને કચેરી ના વખતો વખત ના િુ કમો બંધનકતાષ રિેશે.
ઉિરોક્ત કામના ટે ન્ડરોની તારીખો નીચે મુજબ છે .
ટે ન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની છે લ્ લી તા: ૩૦/૦૧/૨૦૧૭, ૧૭.૦૦કં લાક સુધી
ટે ન્ડર આર.િી.એ.ડી./સ્ક્િીડિોસ્ક્ટથી સબમીટ કરવાની છે લ્ લી
તારીખ:૩૧/૦૧/૨૦૧૭, ૧૭.૦૦કં લાક સુધી
ટે ન્ડર ફી રૂ. ૧૫૦૦/-

ડીન,
જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ,
સોલા , અમદાવાદ.

રમાંક:મેકોસોલા/જાિેરાત/િપસધ્ધ/------------/૨૦૧૭
ડીનશ્રીની કચેરી, જીએમઈઆરએસ મેપડકલ કોલેજ
એસ.જી.િાઈવે રોડ, સોલા, અમદાવાદ
તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭.

િપત,
િાદે પશક માપિતી પનયામકશ્રી,
માપિતી પનયામકશ્રીની કચેરી,
િોપલટે કનીક,બેરક
ે -૩,
અમદાવાદ.
પવર્ય:- ગુજરાતી અને અંગ્રજી
ે દૈ પનક િેિરમાં ટે ન્ડર નોટીસ િપસધ્ધ કરવા બાબત.
શ્રીમાન,
ઉિરોક્ત પવર્ય િરત્વે સપવનય જણાવવાનુકે જીએમઈઆરએસ મેપડકલ કોલેજ, સોલા, અમદાવાદ માટે વર્ષ
૨૦૧૭ માટે જનષલ્સની ખરીદી માટે ની ટે ન્ડર નોટીસ બિોળી િપસધ્ધી ધરાવતા એક ગુજરાતી અને એક અંગ્રજી
ે
દૈ પનકની ગુજરાત રાજ્યમાંથી િપસધ્ધ થતી તમામ આવ્રુપતઓમાં આિવા પવનંતી છે .
આ સાથે િપસધ્ધ કરવાની થતી ટે ન્ડર નોપટસ ગુજરાતી અને અંગ્રજી
ે માં બે-બે નકલમાં મોકલી
આિવામાં આવે છે . જે આિશ્રીને પવદીત થવા પવનંતી.
આિનો પવશ્વાસુ,
ડીન
જીએમઈઆરએસ મેપડકલ કોલેજ
સોલા,અમદાવાદ
પબડાણ -:ઉિર મુજબ.
નકલ રવાના:પિસાબી અપધકારીશ્રી, મે.કો.સોલા તરફ જરૂરી કાયષવાિી સારૂ.

