JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA,
MOTA BHANDARIYA, DIST:- AMRELI
TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mota Bhandariya,
Amreli Dist – from the Suppliers for the Financial Year 2017-18 as per the terms and
Conditions Contained in the Tender Forms.
Sr. No.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name of The Item
DRY Rations
Vegetable and fruits
Bakery items including sweets and saouries
Vehicle
Utensils
Beading Items
Biology Lab Items
Chemistry Lab Items
Daily Use Items
Sports Items
Medicines
AMC for computers
Office Stationery & Student Stationary
Furniture Items
Hair Cutting
Washing and pressing of clothes
Electrical items & Plumbing items
Tuck Shop
Physics Lab Items
Uniform Stitching
School Bag
Uniform items

Tender documents can be obtained from vidyalaya office on all working days
from 13-05-2017 to 01/06/2017 during the office hours on non-refundable amount of
Rs. 300/- each. They can also be downloaded from the vidyalaya website
www.jnvamreli.in and the downloaded from should be enclosed with an additional
Demand Draft of Rs. 300/- each in addition to the EMD. The last date for the
submission of Tender Forms would be 05.00 PM on 01-06-2017 by Regd. Post OR by
Hand.

(P.G. KANTALE)
PRINCIPAL I/C
JNV AMRELI

જવાહર નવોદય વવદ્યાય
મોટા ભંડારીયા જજલ્ો – અમરે ી
ટે ન્ડર જાહેરાત
જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ અભયે રી દ્વાયા લષ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ના ટે ન્ડય જાશેયાત.
01

ક્રમ

નામ
ડ્રામ યે ળન (DRY Rations)

02

ળાકબાજી અને પ (Vegetable and fruits)

03

ફેકયી આઈટમ્વ (Bakery items including sweets and saouries)

04

ગાડી (Vehicle)

05

લાવણો (Utensils)

06

ફેડડિંગ આઈટમ્વ (Beading Items)

07

ફામોરોજી રેફ આઈટમ્વ (Biology Lab Items)

08

કેવભસ્ટ્રી રેફ આઈટમ્વ (Chemistry Lab Items)

09

ુ (Daily Use Items )
દૈ વનક ઉમોગ લસ્ટ્તઓ

10

યભત ગભત આઈટમ્વ (Sports Items)

11

દલાઓ (Medicines)

12

કમ્્યુટવષ ભાટે (AMC for computers)

13

ઓડપવ સ્ટ્ટેળનયી (Office Stationery) & વલદ્યાથી સ્ટ્ટેળનયી (Student Stationary)

14

ુ (Furniture Items)
પવનિચય લસ્ટ્તઓ

15

લા કાલા ભાટે (Hair Cutting)

16

કડા ધોલા ભાટે અને ઇસ્ત્રી કયલા ભાટે (Washing and pressing of clothes)

17

ુ (Electrical items) & ્રમમ્ફિંગ આઇટમ્વ (Plumbing items)
વલદ્યુત લસ્ટ્તઓ

18

ટક ળો (Tuck Shop)

19

ડપઝિક્વ રેફ આઈટમ્વ (Physics Lab Items)

20

યુવનપોભષ સ્સ્ટ્ટઝચિંગ (Uniform Stitching)

21

દપતય (School Bag )

22

યુવનપોભષ આઇટમ્વ (Uniform items)

ટેન્ડય પોભ વલદ્યારમના કામાષરમ ભાાંથી કામાષરમ વભમ દયવભમાન તાયીખ

૧૩-૦૫-૨૦૧૭ થી

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ સુધી રૂ. ૩૦૦/- બયી ભેલી ળકાવે. ટેન્ડય પોભ વલદ્યારમની લેફ વાઇટ

www.jnvamreli.in ભાથી ણ ભેલી ળકાવે. ટેન્ડય પોભ વલદ્યારમભાાં ોસ્ટ્ટ અને રૂફરૂ તાયીખ ૦૧૦૬-૨૦૧૭ ના ૦૫.૦૦ લાગ્મા સુધીભાાં જભા કયાલલાના યશેળે.

(ી. જી. કાંટરે)
આચામષ
જ.ન.લી. અભયે રી

