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જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાધંીનગર 

ટ ડર ુ ંનામ :કાટ ઝ ર ફ લ ગ સલં ન આઇટમો ગે ુ ંટ ડર 

ટ ડર નબંર -૫૭/૨૦૨૦ 

ગજુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાધંીનગર ારા STATEMENT -  
1મા ંદશાર્વેલ જુદા જુદા પ્રકારના િપ્ર  ટરની કાટ ઝ રીફીલીંગ સલંગ્ન આઇટમોઅંગે બોડર્ની સચુના 
મજુબ ઓન કોલ બઝેીઝ ઉપર વાિષર્ક ધોરણ ે મેઇ ટેન સ અંગે આ ટે ડરમા ંતમામ પ્રકારની 
મજુરી, તથા વેરા સિહત બોડર્ જણાવે તે શાખામા ંગાધંીનગર ખાતે પેરપાટર્સ િસવાયના કાટ ઝ 
રીફીલીંગ તેમજ જ રીયાત મજુબ  પેરપાટર્ બદલવાની કામગીરી માટે ભાવો ટુ બીડ 
પ ધતીથીમગંાવવામા ંઆવે છે. 

ટ ડર ફ  .૧૫૦૦/- 
EMD .૩૦૦૦/- 
ટ ડર વે  ુ .૧ લાખ  

 
૧ ટે ડર બોડર્ની વેબસાઇટ www.gseb.orgઉપરથી  

ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ / સમય 
તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦થી તા.૧૩/૧/૨૦૨૧ 
સમય ૧૬.૦૦ કલાક સધુી 

૨ ફીઝીકલ ટે ડર રજુ કરવાની છે લી તારીખ / 
સમય 

તા.૧૫/૧/૨૦૨૧સમય ૧૬.૦૦ કલાક 

૩ ટે ડર ખોલવાની તારીખ / સમય  તા.૧૬/૧/૨૦૨૧સમય ૧૧.૦૦ કલાક
  

 
બોડર્ની િવિવધ શાખાઓમા ંવપરાશમા ંલેવાતા િવિવધ પ્રકારની કાટ ઝ STATEMENT-

1મા ં િપ્ર ટર ટલી સખં્યામા ંહાલમા ંબોડર્મા ંઉપલ ધ છે. મા ં  તે સમયે વધારો - ઘટાડો 
થવાની શક્યતા રહલે છે.    
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જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાધંીનગર 

ટ ડર ુ ંનામ :કાટ ઝ ર ફ લ ગ સલં ન આઇટમો ગે ુ ંટ ડર  

ટ ડર નબંર - ૫૭ /૨૦૨૦ 

ટ ડરની શરતો 

1. ટેક્નીકલ બીડની સાથે ટે ડર ફી .૧૫૦૦/- (અંકે િપયા એક હજાર પાચંસો પરુા/-) 

તથા EMD .૩૦૦૦/- નો સિચવ ી, ગજુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ 

બોડર્, ગાધંીનગરના નામનો રા  ટ્રીયકૃત અથવા રા ય સરકારએ અિધકૃત કરેલ ખાનગી, 

િસડ લુ કે સહકારી બે  કનો ગાધંીનગર ખાત ેચકુવવાપાત્ર િડમા ડ ડ્રાફટ અસલમા ંસામેલ 

કરવાના રહશેે.ટે ડર ભરનારે બે અલગ અલગ કવર એક મોટા કવરમા ંબીડવાના રહશેે. 
મા ં એક કવરમા ં EMD તથા ટે ડર ફીતથા બીજા કવરમા ં ટેક્નીકલ બીડ તથા 

કોમશીર્યલ બીડ અસલ ટે ડર ફોમર્ સહી-િસક્કા સાથે મકુવાના રહશેે. 

2. ટેક્નીકલ બીડ,કોમશીર્યલ બીડ, EMD તથા ટે ડર ફીના સીલબધં કવરો ઉપર“ કાટ ઝ 

ર ફ લ ગ સલં ન આઇટમો ગે ુ ંટ ડર’’ પ્રિત ી, સિચવ ી, ગજુરાત મા યિમક અને 

ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્, સેકટર-૧૦ બી, સિચવાલય પાસે, ગાધંીનગર એમ લખી 

બ /RPADથી મોડામા ં મોડાતા.૧૫/૧/૨૦૨૧ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક સધુીમા ં બોડર્ની 

કચેરીની ટૉર શાખામા ંસપુરત કરવાનુ ંરહશેે. 

3. િનયત કરેલ સમયમયાર્દામા ં મળેલ ટે ડરો તા.૧૬/૧/૨૦૨૧ને ૧૧.૦૦કલાકે હાજર 

રહલેા ટે ડરરો અગર તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધઓની હાજરીમા ંખોલવામા ંઆવશે. રસ 

ધરાવતા ં ટે ડરરો અગર તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર રહી શકશે. જો 

કોઇપણ ટે ડરર અગર તેમનાઅિધકૃત પ્રિતિનિધ હાજર રહશેે નહી તો બોડર્ના અિધકૃત 

અિધકારી ી તે અંગે રોજકામમા ંયોગ્ય ન ધ લઇ તેમના ટે ડરો ખોલશે અને ભાવોની 

ન ધ લેશે  ટે ડરરોને બધંનકતાર્ રહશેે. આ બાબતે પાછળથી રજુઆતો યાને લેવામા ં

આવશે નહી.  

4. બીડરે પોતાનુ ં ટે ડરબોડર્ની વબેસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉન લોડ કરીને િપ્ર ટ 

મેળવી તેમા ં જ ભાવ દશાર્વવાના રહશેે.ટે ડર ભરતા ં પહલેા ં ટે ડરની શરતો અને 

બોલીઓ વાચંી લવેાની રહશેે તથાટે ડરના દરેક પાના ઉપર બીડરના સહી-િસક્કા 

કરવાના રહશેે. 
5. બોડર્ની વેબસાઇટ www.gseb.org  ઉપરથી ડાઉનલોડ કરેલ ટે ડરમા ં ભાવો (GST 

િસવાય) બોડર્ની ગાધંીનગર ખાતેની કચેરીએ બ  પહ ચાડવા સિહતના ભાવ ભરવાના 
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રહશેે અને દશાર્વેલ ભાવ ઉપરાતં બોડર્ અલગથી વધારાનો કોઇ ચા  ચકુવશે નિહ.GST 

અલગથી સરકાર ીના િનયમો અનસુાર ચકુવવામા ંઆવશે. 

6. કોઇપણ ટે ડર સપંણૂર્ કે અંશતઃ િ વકારવુ ંકે એક થી વધ ુટે ડરના ભાવો મા ય રાખવાનો 

તેમજ તમામ અથવા કોઇપણ ટે ડરો કોઇપણ કારણો આ યા િસવાય રદ કરવાનો બોડર્ના 

અ યક્ષ ીને અબાિધત હક્ક રહશેે. આમા ંસૌથી ઓછા ભાવનુ ં ટે ડર િ વકારવુ ં કે નહીં 

તેનો પણ સમાવેશ થાય છે. 
7. મનુ ંટે ડર મજૂંર થશે તેમને કરાર થયેથી ૨ વષર્ સધુી સફળ બીડરના ભાવો અમલમા ં

રહશેે. 

8. સબંિંધત શાખા પાસેથી પ્રમાણપત્ર મેળવેથી િનયમો અનસુાર િબલની ચકૂવણી કરવામા ં

આવશે. 

9. કચેરી ારા આપવામા ંઆવેલ ટેલીફોિનક સચુના મજુબ કાટ ઝ રીફીલીંગની કામગીરી 

કરવાની રહશેે.  પાટ્ર્સ બદલવાની જ રીયાત હોય તો સબંિંધત શાખાના કમર્ચારી 

/અિધકારી ીના સહી િસક્કા સાથે ટોર શાખાને જણાવવાનુ ંરહશેે. ટોર શાખામાથંી મજુંરી 

મ યેથીરીપેરીંગની કામગીરી કરવાની રહશેે. કામગીરી પણૂર્ થયેથી કામગીરી સતંોષકારક 

કયાર્ અંગેનુપં્રમાણપત્ર બીલ સાથે રજુ કયેર્થી ચકુવણુ ં કરવામા ં આવશે તથાબીલની 

ચકુવણીમાથંી િનયમ મજુબ TDSની કપાત કરવામા ંઆવશે. 
10. મનુ ં ટે ડર મજૂંર કરવામા ં આવશે તેમને બોડર્ની કચેરીના વકર્ઓડર્રમા ં દશાર્વેલ 

કામગીરી સમયમયાર્દામા ં પરૂીકરવાની રહશેે. કામગીરી સતંોષકારક નહી જણાય તો 

બીલની ચકુવણી કરવામા ં આવશે નિહ. આ બાબતે બોડર્ની કોઇ જવાબદારી રહશેે 

નિહ.કાટ ઝ રીફીલીંગ સલંગ્ન આઇટમોની કામગીરી કરવા જણાવવા છતા ંનિહ કરવામા ં

આવે તો અ ય પાટ  પાસે કામગીરી કરાવી લેવામા ંઆવશે. આ અંગે વધારાનો  કાઇં 

ખચર્ થશે તે તમામ ખચર્ સફળ ઇજારદાર પાસેથી વસલુ કરવામા ંઆવશે. 

11. મદુત બહાર આવેલ, અધરૂી િવગત/ડો મેુ ટ,છેકછાક / ઓવર રાઇટીંગવાળા તેમજ 

શરતી ટે ડર આપોઆપ ર  કરવા પાત્ર રહશેે. 

12.  ઇજારદારન ુટે ડર મજુંર થશે તેમણ ે .૩૦૦/-ના નોન- યડુીશીયલ ટે પ પેપર ઉપર 

કરારખત રજુ કરવાનુ ંરહશેે. ઉપરોક્ત શરતો િસવાય બોડર્ની વખતોવખત  કંઇ શરતો 

રહશેે. તે પણ ઇજારદારે વીકારવાની રહશેે. 

13.  સફળ બીડરનુ ં ટે ડર મજૂંર થશે તેઓએ સીક્યોરીટી િડપોઝીટ તરીકે .૧૦,૦૦૦/- 

(અંકે િપયા દસ હજાર પરુા/-)નીરા  ટ્રીયકૃત અથવા રા ય સરકારએ અિધકૃત કરેલ 

ખાનગી, િસડ લુ કે સહકારી બે  કનો ગાધંીનગર ખાતે ચકુવવા પાત્ર બાધંી મદુતની 
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થાપણ અથવા બેંક ગેરંટી ટે ડર મજૂંરીની તારીખથી ૩૦માસની મદુત માટે બોડર્ સમક્ષ 

રજૂ કરવાની રહશેે. િસક્યોરીટી િડપોઝીટની રકમ જમા નહીં કરનારનુ ંમજૂંર થયેલુ ંટે ડર 

પણ રદ થવાને પાત્ર બનશે અને તેની અનેર્ ટમની િડપોઝીટ પણ જ ત કરવામા ંઆવશે. 

14. છે લાત્રણ વષર્ના નાણાકંીય ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્વત ુ ચાટર્ડ એકાઉ ટ ટનુ ં

સટ ફીકેટસટ ફીકેટ મા ંછે લા ંબે વષર્ પૈકી કોઇ એક વષર્નુ ંટનર્ઓવર ટે ડરની અંદાજીત 

કુલ રકમના ઓછામા ંઓ ૫૦ટકા ટલી રકમનુ ંથયેલ ુહોવ ુજોઇએ. (Annexure – C) 

15. બોડર્ને ઇજારદારની કામગીરી સતંોષકારક જણાશે તો ઉભયપક્ષે સમજૂતીથી ટે ડરની 

મુ તમા ંવધમુા ંવધ૬ુમાસ સધુીનો વધારો કરી શકાશે. 

16. ટે ડરમા ંખોટી અને ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આ યાનુ ંજણાશે તો ટે ડરરની િસક્યોરીટી 

િડપોઝીટબોડર્ જ ત કરી શકશે. 

17. આ કામગીરીમા ંભલુ કે િવલબં અંગેની સઘળી જવાબદારી  તે ઇજારદાર ીની રહશેે 

અને પરીક્ષાની ગભંીરતાના અનસુધંાનમા ંકોઇપણ શરતચકૂ અથવા જવાબદારી પરુી ન 

કરવાના પિરણામે બોડર્ને થયેલ નકુ્શાન, અ યવ થા અંગે સપણૂર્ જવાબદારી ઓડર્ર 

મેળવનાર કો ટ્રાકટરની રહશેે અને આ બાબતે બોડર્ને આપવામા ંઆવેલ સીક્યોરીટી 

ડીપોઝીટની રકમ બોડર્ જ ત કરી શકશે તથા બેંક ગેરેટીમાથંી બોડર્ને થયેલ નકુશાન 

વસલુ લેવામા ંઆવશે. તે અંગેનો માનનીય અ યક્ષ ીનો િનણર્ય છેવટનો રહશેે.  

18. કાટ ઝ રીફીલીંગ સલંગ્ન આઇટમોની કામગીરી બોડર્મા ંપરીક્ષાલક્ષી હોઇ  તે દીવસે 

અથવા બીજા દીવસેસમયમયાર્દામા ંકરવાની રહશેે.જો તેમ કરવામા ંબીડર તરફથી ચકૂ 

થશે તો કસરુ પેટેનો દંડ સખ્તાઇપવૂર્ક બોડર્ના અ યક્ષ ી ારા વસલુ કરવામા ંઆવશે 

અને ટે ડરરને લેક િલ ટ કરવા માટે કાયર્વાહી હાથ ધરવામા ં આવશે. તેમજ 

સમયમયાર્દામા ંકાટ ઝ રીફીલીંગની કામગીરી કરવામા ંનહી આવે અને તે બદલ બોડર્ની 

કામગીરીમા ં િવકે્ષપ પડશે તો તે અંગે બોડર્ને ખુ લા બજારમાથંી કામગીરી કરવવાની 

ફરજ પડશે અને તે પેટે  કોઇ વધારાનો ખચર્ થશે તે બીડર પાસેથી તેમણે રજુ કરેલ 

SD / બીલ / રેવ ય ુરાહ ેપણ બોડર્ ારા વસલુાત કરવામા ંઆવશે. 

19. કાટ ઝ રીફીલીંગ સલંગ્ન આઇટમોની કામગીરીનો ઓછામા ંઓછા ત્રણ વષર્નો અનભુવ 

હોવો જ ર છે અને આ કામગીરી માટેનુ ં યવ થા તતં્ર પેઢીએ જણાવવાનુ ંરહશેે. છે લા 

ત્રણ વષર્ દર યાન કાટ ઝ રીફીલીંગ તેમજ  પેરપાટર્સ બદલવાની કામગીરી કરી હોય 

તેવા ગ્રાહકોના,નામ સરનામા | વકર્ઓડર્ર સાથેની યાદી બીડવાની રહશેે.ટે ડરરે ગ્રાહકોની 
યાદીમાનંા કોઇપણ બે ગ્રાહકોના લેટરપેડ પર સતંોષકારક કાયર્ કયાર્નુ ંલિેખત પ્રમાણપત્ર 

બીડવુ.ં 
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20. કાટ ઝ રીફીલીંગ સલંગ્ન આઇટમોની કામગીરી દર યાન કચેરીના સાધનોના મળૂભતૂ 

(ઓરીજનલ) પાટ્ર્સમા ંફેરફાર થશે તો બીડરની અંગત જવાબદારી નક્કી કરી સીક્યોરીટી 

ડીપોઝીટની રકમ બોડર્ જ ત કરી શકશે તથા બેંક ગેરેટીમાથંી બોડર્ને થયેલ નકુશાન 

વસલુ લેવામા ંઆવશે. 

21. ટે ડર ખો યા બાદ કોઇ બીડર તેમના ભાવો પાછા ખેંચી શકશે નહીં તેમ છતા ંજો બીડર 

તેમ કરશે તો અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ જ ત કરવામા ંઆવશે. 
22.  જો કાટ જ રીફીલ કરવા યોગ્ય ન જણાય અથવા કાટ જનો કોઇપણ ભાગ ક્ષિતગ્ર ત 

જણાય તો તેવી કાટ જ રીફીલ ન કરતા,ં આ અંગેની એજ  સીના લેટરપેડ ઉપર ટોર 

શાખાને જાણ કરી તેવી કાટ જ બોડર્ની રીફીલ કયાર્ વગર પરત કરવાની રહશેે. આવી 

કામગીરી માટે કોઇ ચકુવણ ુકરવામા ંઆવશે નહી. 

23. જો કોઇ કાટ જમા ં તેની મળૂ ડીઝાઇનના કારણે ઇલેક્ટ્રોનીક ચીપ નવેસરથી નાખીને 

રીફીલ કરવાની જ રીયાત જણાય તો રીફીલ કરતા ં પહલેા ં તે અંગે ટોર શાખાને 

જાણકરી આવી ચીપ સહીત રીફીલ કરવાની રહશેે.  

24. ટે ડરના એનેક્ષર - બી  મજુબનુ ં“Non Default” બાહંધેરી પત્રરજુ કરવાનુ ંરહશેે.  

25. કોઈપણ િવવાદ અંગે યાય કે્ષતે્ર ગાધંીનગર રહશેે. 

 

 
સચવ 

જુરાત મા યિમક અને 
ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ, 

ગાધંીનગર 
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Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board, Sector – 10/B, Gandhinagar 
Tender for   

 
 

Cartage Refilling 
Tender No.57/2020 

કચેર મા ંઉપલ ધ િ ટરની સં યા 
STATEMENT - 1 

No. Item Name Qty in Nos Company Name
1. Printer ML 2851  2 Samsung 
2. Printer ML 2951  2 Samsung 

3. Printer ML 1866  6 Samsung 

4. Printer SCX 3401  4 Samsung 

5. Printer SCX 4824 1 Samsung 

6. Printer SCX 4521 3 Samsung 

.7. Printer CLP 620 ND  1 Samsung 

8. Printer LBP 2900 B 5 Canon 

9. Printer Laser Jet M 1522 NF 2 HP 

10. Printer Laser Jet 3620  2 HP 

11. Samsung SLM 3320 ND Full MLT  
203 

6 Samsung 

12. Canon LBP 6230DN 1 Canon 

13. Canon MF 3010 1 Canon 

14. HP Laser Jet Ultra MFP M134A 23 HP 

15. HP Laser Jet Ultra MFP M206DN 3 HP 

16 Brother-HL-L2351DW 7 HP 

17 HPLJM1005MP 1 HP 

18 HPLJProMZ02DW 2 HP 

19 HPLJProMFPM329DM 2 HP 

20 HPLJPro 132SNN 1 HP 

21 Samsung 2161 7 Samsung 

22 Canon L11121F 1 Canon 

23 HPLJPro MFPM2275DN 11 HP 

 
  



C:\Users\Dinesh\Downloads\કાટ ઝ ર ફ લ ગ ટ ડર -57‐2020.docx 

GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

Tender for Cartage Refilling 
Tender No.57/2020 
ANNEXURE – A  

DETAILS OF TENDERER / BIDDER  

1 Name of the  Bidder  

2 Address of Registered Office  

3 Address of Working Place of the Office  

4 Year of Establishment  

5 Type of Firm (Ownership, Partnership, Pvt., & Ltd. Co.,)  

6 Name, Address and Telephone No. of Board of Directors of the 
Company / Pvt., Ltd., and Ltd., Co.,/ Partnership / Ownership. 

 

 Phone No. with STD Code of Office and Residence  

 Office / Reg. Office Address  

 Residence Address  

 Mobile No.  

 E-mail Address and or Website Address  

7 Details of Tender Fee / Bid Processing Fees & EMD  

 Tender Fees  

 (A) Amount in Rs.  

 (B) Demand Draft No. and Date  

 (C) Name of Bank and Branch  

 Earnest Money Deposit (EMD)  

 (A) Amount in Rs.  

 (B) Demand Draft No. & Date  

 (C) Name of Bank and Branch  

8 Whether the bidder has been Black Listed by any Govt., or 
Semi Govt., organization or any Educational Organization? 
(Yes or No) 

 

 If No submit the Self Declaration in given format  

(Annexure – B) 
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9 Total Annual Turnover for the Last Three Years (Enclose C.A. 
Certificate copies)  

(As per Annexure – C) 

 

 2017-2018  

 2018-2019  

 2019-2020  

10 Permanent Account No.(Income Tax) (Enclose certified PAN 
Card) 

 

11 GST Registration No. (Enclose certified copy of Registration 
Letter) 

 

Note: For above details, attach separate sheet if required. 

      Seal and Signature of Authorized Person  

Place : 

Date : 
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Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board, Sector – 10/B, Gandhinagar 
Tender for Cartage Refilling 

Tender No.57/2020 
On Rs.300/- Stamp Paper  

ANNEXURE – B 

DECLARATION 

I _________________  do hereby declare that our firm is not debarred or 
disqualified or Black Listed by any Government of any State Board or such 
Organization, GS&HSEB is entitled to forfeit our Security Deposit in case of any 
such information coming to the notice of the GS&HSEB Board. 

 I further undertake that if above declaration proves to be wrong / incorrect 
or misleading our tender / Contract stands to be cancelled / terminated. 

 

 

   Seal and Signature of Authorized Person  

Place : 

Date : 
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION 
BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

TENDER NO.57/ 2020 

ANNEXURE – C 

PARTICULARS OF TURNOVER  

Name of the Bidder : 

Particulars of Turnover in the following Year as per audited accounts: 

Financial Year Total Turnoverin the same business  

( in Rs.) 

2017-2018  

2018-2019  

2019-2020  

It is certified that above details are correct / fair and audited by the 

Chartered Accountant and submit with the signed of C.A. with Seal and Stamp. 

Signature of Chartered Accountant   Seal & Signature of With Stamp  

        Authorized Person 
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ટ ડર ુ ંનામ :કાટ ઝ ર ફ લ ગ ગે ુ ંટ ડર  

ટ ડર નબંર –૫૭/૨૦૨૦ 

ટકિનકલ બીડમા ં બ  / RPAD થી ઇ રદાર ર ુ  કરવાના કાગળો 

પ રિશ ઠ-૧ 

મ િવગત  

૧ ટે ડર ફી .૧૫૦૦/- ના ડ્રાફટ  

૨ EMD .૩૦૦૦/- ના ડ્રાફટ  

૩ સરકારી કચેરીઓમા ંઆવા પ્રકારની છે લા ં૩ વષર્મા ંકરેલ 

કામગીરીની િવગતોના વકર્ઓડર્ર / પ્રમાણપત્રો 

 

૪ છે લા ૩ વષર્ના ભરેલ આઇ.ટી.રીટનર્ની નકલો  

૫ છે લા ૩ વષર્ના નાણાકંીય ટનર્ ઓવરની િવગતો દશાર્વત ુચાટડર્ 

એકાઉ ટ ટનુ ંસટ ફીકેટ (As per Annexure-C) 

2017-2018, 2018-19, 2019-20 

 

 
 

Date :       Seal and Signature of  Authorized Person 
Place 
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Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board, Sector – 10/B, Gandhinagar 
Tender for Cartage Refilling 

Tender No.57/2020 
Price Bid  

ઓફર કરલ રટ િત નગં ભાવ દશાવવાના રહશે.  

મ  િ ટરની ઉ પાદક 

કંપની ુ ંનામ 

મોડલ ુ ંનામ 

 

કાટ ઝની 
િવગત 

ર ફ લ ગ 

કરવાના 
ભાવ 

મ 

નાં
ખ
વા
ના 
ભા
વ 

મે નેટ 

લેડનાં

ખવાના 

ભાવ 

PCR

નાખં

વા

ના 

ભાવ 

ચીપ

નાખં

વાના 

ભાવ 

ડો. લેડ

નાખંવા

ના ભાવ 

લીન ગ 

લેડનાખં

વાના ભાવ 

1. Printer ML 2851 ML-D    2850 
A 
 

       

2. Printer ML 2951  MLT-D1035 

 

       

3. Printer ML 1866  1043 

 

       

4. Printer SCX 3401 
MLT-D  

1015 

 

       

5. Printer SCX 4824 MLT – D 
2095 

 

       

6. Printer SCX 4521 117 

 

       

7. Printer CLP 620 
ND  

610        

8. Printer LBP 2900 
B 

303        

9. Printer Laser Jet 
M 1522 NF 

CB 436 A        

10. Printer Laser Jet 
3620  

88        

11. Samsung SLM 
3320 ND Full 

MLT  203  
 

      

12. Canon LBP 
6230DN 

Canon 326  
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13. Canon MF 3010 Canon 925        

14. HP Laser Jet 
Ultra MFP 
M134A 

33A 
CF233A 

       

15. HP Laser Jet 
Ultra MFP 
M206DN 

31A 

CF231A 

       

16 Brother-HL-
L2351DW 

TN 2365        

17 HPLJM1005MP 12 A        

18 HPLJProM202D
W 

88 A        

19 HPLJProM329DN 77A        

20 HPLJPro 132SNW 18A        

21 Samsung 2161 101 S        

22 Canon L11121E 303        

23 HPLJPro 
MFPM227SDN 

30A        

 
      

Date :       Seal and Signature of Authorized Person 
Plac 


