
ફ્લેક્ષ બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ ના વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટના ભાવ મગંાવવા અંગે 

આ સાથે દર્ાડવેલ ર્વગત મજુબ બેન્ટ્કની જરૂરરયાત મજુબ ફ્લેક્ષ બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ બનાવવાનો 

વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો હોઈ, તે અંગેના ભાવ અતે્રની કચેરીમા ંમોર્ામા ંમોર્ા તા.૦૮.૧૨.૨૦૧૬ ના 

બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક સધુીમા ંસીલ બધં કવરમા ંનમનુા સહીત મોકલવાના રહરેે્. નમનુા ર્વનાના ટેન્ટ્ર્ર  

રદ્દબાતલ થરે્. સમય મયાડદા બાદ આવેલ ટેન્ટ્ર્ર સ્વીકારવામા ંઆવરે્ નહી. સીલબધં કવર ઉપર ફ્લેક્ષ 

બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડના વાર્ષિક ભાવ તેવુ ંઅચકૂ લખવુ,ં જો તેમ નહી લખેલ હોય તો ટેન્ટ્ર્ર રદબાતલ 

ગણારે્. 

અન્ટ્ય ર્રતો : 

(૧) ફ્લેક્ષ બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ બેન્ટ્કની હરે્ ઓફીસ તથા બેન્ટ્કની રીજીયન ઓફીસ જામનગર, 

સરેુન્ટ્રનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર તેમજ ર્વર્વધ ર્ાખાઓને બેંક ની જરૂરરયાત મજુબ પહોંચતા કરવાના 

રહરેે્ (તમામ ટેક્ષ / રાન્ટ્સપોટેર્ન  સહીત). 

(૨) ફ્લેક્ષ બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ તૈયાર કરી ર્નયત સમય મયાડદામા ંબેન્ટ્કને પહોંચતા કરવામા ંનહી 

આવે તો તો તે સ્વીકારવા કે નહી તે બેન્ટ્કની મનુ્ટ્સફુી ઉપર રહરેે્. તે અંગે પેનલ્ટી ચાર્જ કરવા માટે પણ બેંક 

સ્વતતં્ર રહરેે્. 

(૩) આપના / ફમડ દ્વારા અગાઉ કરેલ કામ અને અનભુવ અંગેની મારહતી અરજી સાથે પરૂી પર્વાની રહરેે્. 

(૪) કામ ર્નયત સમય મયાડદામા ંપણૂડ કરી આપવાનુ ંરહરેે્. ટેન્ટ્ર્ર સાથે આપેલ નમનુા મજુબના જ ફ્લેક્ષ 

બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ વષડ દરર્મયાન સપ્લાય કરવાના રહરેે્. હલકી ગણુવત્તાવાળો માલ હરે્ તો 

સ્સ્વકારવામા ંઆવરે્ નરહ. 

(૫) છાપકામના તૈયાર થયેલ નમનુાની સોફ્ટ કોપી (CD OR FLOPPY) બેન્ટ્કને આપવાની રહરેે્. 

(૬) ટેન્ટ્ર્ર મજુંર થયેથી રૂ.૨૦૦૦૦/- ર્ીપોઝીટ તરીકે બેન્ટ્કમા ંજમા કરાવવાના રહરેે્. 

(૭) કોઈ પણ ટેન્ટ્ર્ર સ્વીકારવુ ંકે નરહ તે અંગેના સવે હક્ક બેન્ટ્ક પાસે અબાર્ધત રહરેે્. 

(૮) આપની પેઢી/સસં્થાનુ ંનામ, સરનામુ ંતથા જવાબદાર વ્યસ્ક્તનુ ંનામ અને કોન્ટ્ટેક્ટ નબંર ટેન્ટ્ર્રમા ં

અવશ્ય દર્ાડવવા. 

અપનો ર્વશ્વાસ,ુ 
 
જનરલ મેનેજર  



પ્રતત, 
અધ્યક્ષ શ્રી, 
સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક, 
વડી કચેરી, 
પેલો માળ, એસ.જે.પેલસે, 
ઢેબર રોડ, રાજકોટ

ફ્લેક્ષ બેનર તેમજ ગ્લોસાઇન બોર્ડ ન ુ ંક્વોટેર્ન 

ક્રમ તવગત નગં ભાવ 

૧ અ.ફ્લેક્ષબેનર:- ચાઇનીઝ મટીરીઅલ 

બ. ફ્લેક્ષબેનર -સ્ટાર મટીરીઅલ ફે્રમ સાથે(૧૮ ગેજ,૧’ * ૧”)  

  *  ફ્લેક્ષ બેનર તપ્રન્ટીંગ:- તસક્ષ (૬) પાસ(બેસ્ટ તવઝીબીલલટી)   
  *  સાઈટ ઉપર ફીટીંગ કરવાનો ખચચ (રાન્સપોટે) સહિત 

 

  

૨ ગ્લો-સાઇન બોર્ડ:-એલજી બેક ટુ બેક ર્િન્ટ્ટીંગ ફ્લેક્ષ (૮)  પાસ   

  *  ફે્રમ-૧૮ ગેઈઝ પતર ં -૧.૦૦ ”x૧.૦૦ ”  
     (સક્વેર પાઈપ ફે્રમ એક કોટ એન્ટી rust પેઈન્ટ સાથે ) 
   *  પતર ં-૨૬ ગેઈઝ – જીઆય શીટ પાછળના ભાગે  
  * ૨૪ ગેઈઝ જીઆય પાવડર કોટેડ પેનલ  
  * ફીલીપ્સ અથવા તવપ્રો બ્રાન્ડ પાવર સેવર ટય બ લાઈટ 

    તથા ઈલેક્રીક ચોક, એક વર્ચની વોરંટી સાથે  
  * િવેી મેટલ બ્રેકેટ  
  * ઇલેક્ટ્ક્રક ફીટીંગ- આઈ.એસ.આઈ 

  *  ટાઇમર- ઓટોમેટીક ચાલ  –બધં કરવા માટેન  ંએલ એન્ડ 

     ટી કંપનીન /ંઅન્ય standard  કંપનીન  ં   
   * અન્ય કોઈ ખચચ િોય તો   
   ( શાખાઓ/ઓફીસ સ્તરે પિોંચતા કરવા/ કમ્પપ્લીટ ફીટીંગ કરવા સબબ )  

  

૩ ફ્લેક્ષ બોર્ડ/ફ્રન્ટ્ટ લીટ બોર્ડ :- 
   *  ફ્લેક્ષ  સ્ટાર કંપની ન  ંમટીરીઅલ 

   *  ફે્રમ-૧૮ ગેઈઝ-૧.૦”x૧.૦” 

   *  સાઈટ ઉપર ફીટીંગ કરવાનો ખચચ (રાન્સપોટે) સહિત 

  

 

આપનો તવશ્વાસ   



  



  



       
   


