ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર
�જ
E-Auction Notice No 1 of 2018-19
ટ�ન્ડર આઈટમની િવગત
ક્રમ

િવગત

(૧) અપસેટ �ક�મત (�)

સ્થળ

(૨) ર�સ્ટ્ર�શન ફ� (�)
(૩) બાનાની રકમ (�
૧

વાહન નં �.�.૬-� ૧૭૯૩

(૧) �. ૧,૭૦,૦૦૦.૦૦

�ુજરાત માધ્યિમક અને

(ડ�ઝલ) (૨૦૧૨)

(૨) � ૧૫૦૦.૦૦

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ

(૩) �. ૫૧૦૦.૦૦

બોડર્ , સેકટર નં ૧૦-બી
ગાંધીનગર

૨

ટ�ન્ડર ઓનલાઈન અપલોડ /

તા.૨/૫/૨૦૧૮ સમય ૧૧.૦૦ કલાક �ુધી

ડાઉનલોડ કરવાની છે લ્લી તાર�ખ
અને સમય
૩

અસલમાં ટ�ન્ડર ફ�, બીડ સી�ોર�ટ�

તા.૧૬/૫/૨૦૧૮ સમય ૧૬.૦૦ કલાક �ુધી

ડ�પોઝીટ તથા અન્ય ડો�ુમેન્ટ
આર.પી.એ.ડ� તથા સ્પીડપોસ્ટથી
મોકલવાની છે લ્લી તાર�ખ
૪

ટ�ક્નીકલ બીડ ખોલવાની તાર�ખ

તા.૧૭/૫/૨૦૧૮ સમય ૧૧.૩૦ કલાક�

૫

ઇ-ઓક્શનની તાર�ખ અને સમય

તા.૧૯/૫/૨૦૧૮ સમય ૧૧.૦૦થી ૧૨.૦૦કલાક �ુધી

૬

ટ�ન્ડર ઓપન�ગ ઓથોર�ટ� �ુ ં નામ

સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક

અને સરના�ુ ં

િશક્ષણ બોડર્ , સેકટર નં ૧૦-બી, ગાંધીનગર

ઉપર જણાવેલ ટ�ન્ડર www.gseb.org આ વેબસાઇટ ઉપર ડાઉનલોડ કર�. ર�સ્ટ્ર� શન ફ� અને બાનાની
રકમ ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્વ�પે ઓર�ઝનલ પાનકાડર્ તથા અન્ય દસ્તાવેજો એક કવરમાં � ૂક�ને બોડર્ ની
કચેર�એ તા.૧૬/૫/૨૦૧૮ ૧૬.૦૦કલાક �ુધી RPAD / સ્પીડ પોસ્ટ અથવા �બ� મોકલી આપવા�ુ
રહ�શે. � ઈસમો પ્રીલીમનર� સ્ટ�જમાં ક્વોલીફાય થતાં હશે તેઓ જ ઓનલાઇન ઇ-ઓક્શનમાં ભાગ લઈ
શકશે. કોઈપણ એક ક� બધા ટ�ન્ડર અસ્વીકારવાનો અિધકાર અબાિધત રહ�શે. આ કામની િવગતવાર
નોટ�સ કચેર�ના નોટ�સ બોડર્ તથા બોડર્ ની વેબસાઈટ www.gseb.org ઉપર જોઈ શકાશે. કોઈપણ
પ્રકારના �ુધારા વધારા ઓનલાઈન જોઈ શકાશે.
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર
�જ
E-Auction Notice No 1 of 2018-19
ુ ામાં ર�ુ કરવા� ંુ ર�સ્ટ્ર�શન ફોમર્
ઓકશનમાં ભાગ લેનાર ઇ�રદાર િનયત ન�ન

પ્રિત
સ�ચવશ્રી,
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
�જ
ગાંધીનગર
સહ�..........................
�ુ ં / અમો ............................................................................. આ બીન ઉપયોગી

વાહન �

�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર ના ઓકશન ટ�ન્ડરમાં વ્ય�ક્તગત ર�તે
ભાગ

લઇએ

છ�એ.

/

અમો

ભાગીદાર�

પેઢ�

/

કંપની

/સંસ્થા

�ુ ં

નામ

.....................................................ના માલીક / ભાગીદાર� /કંપની /સંસ્થાના મેનેજર /એજન્ટની
હ�સીયતથી ઉપરોકત કામ માટ�� ુ ં આ ર�સ્ટ્ર�શન ફોમર્

ભર� ર�ૂ કર�એ છ�એ. સદર કંપની /સંસ્થા/

ભાગીદાર� પેઢ�એ આ �ગે અમોને સત્તાવાર ર�તે પાવર આપેલા છે . (લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે ચેક� નાખ�ુ ં )
ુ ુ સરના�ુ ં નીચે �ુજબ છે .
�ની કોપી આ સાથે બીડાણ કર� લ છે . અમા� / મા� �ુર���
(૧) વ્ય�ક્ત / પેઢ�/કંપની /સંસ્થા�ુ ં નામ ....................................................................
સરના�ુ ં .................................................................................................................
..................................................................................................................
ટ� લીફોન (ઓ) નં :-............................................ મોબાઇલ નં..........................................
Email_Address ..................................
(૨) પાન નં .................................................
ુ � રકમ � િવગતવાર નોટ�સમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનો
(૩) ર�સ્ટ્ર� શન ફ� (નોટ ર�ફંડ�બલ) �ુર��ર
રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન્કનો ડ�માન્ડ ડ્રાફટ.
(બ�ક�ુ ં / શાખા�ુ ં નામ :-....................................................................................)
ડ�માન્ડ ડ્રાફટ નં .............................................. તા....................................
એડ્ર�સ �ુફ .............................................................
(ટ�ન નંબરના �ુરાવા , એડ્ર�સ �ુફ ની ઝેરોક્ષ કોપી બીડાણ કરવી.)
ુ � રકમ �. િવગતવાર નોટ�સમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનો નો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત
(૪) અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટની �ુર��ર
બેન્કનો ડ�માન્ડ ડ્રાફટ
(બ�ક�ુ ં / શાખા�ુ ં નામ :-....................................................................................)
ડ�માન્ડ ડ્રાફટ નં .............................................. તા....................................

આ બીન ઉપયોગી ટવેરા વાહનને લગતા ઓકશન ર�સ્ટ્ર�શન ફોમર્ સાથે ર�ૂ કર�એ છ�એ. ડ�માન્ડ
ડ્રાફટ �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગરની ફ�વરમાં સબમીટ કરવાનો
રહ�શે. (ડ�માન્ડ ડ્રાફટની પાછળ ટ�ન્ડર ભરનાર�ુ ં નામ, સરના�ુ ં પીનં કોડ સાથે તથા કોન્ટ�કટ નંબર અવસ્ય
દશાર્વવાનો રહ�શે)
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટવેરા-��-૬-�-૧૭૯૩
ઇ – ઓકશન પધ્ધિતથી �હ�ર હરા� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ઇ – ઓકશન પધ્ધિતથી �હ�ર હરા� ઓનલાઇન ભાવો મંગાવવા માટ� ના ટ�ન્ડરની શરતો : 1. ઇ–ઓકશનમાં ભાગ લેનારા વેપાર�ઓએ કચેર� કામકાજના �દવસોમાં �ુજરાત માધ્યિમક
અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર ખાતેની કચેર�ની �બ� �ુલાકાત લઇ
તા.૨/૫/૨૦૧૮ને ૧૧.૦૦ કલાકથી તા.૧૬/૫/૨૦૧૮ને ૧૬.૦૦ કલાક �ુધીમાં કચેર�ના
કંમ્પાઉન્ડમાં પડ�લ વાહનની �તે ચકાસણી કર�, જોઇ તપાસી, લેવા�ુ ં રહ�શે અને ટ� ન્ડર
ફોમર્માં � ૂચવ્યા �ુજબના તમામ ડો�ુમેન્ટસની સટ�ફાઈડ નકલો ભૌિતક ર�તે અલાયદ�
બંધ કવરમાં ક� � કવરની ઉપર મથાળે વાહન નં ટવેરા-��-૬-�-૧૭૯૩ (૨૦૧૨) ની EAuction પધ્ધિતથી �હ�ર હરા� તે� ું લખીને તા.૧૬/૫/૨૦૧૮ ૧૬.૦૦ કલાક �ુધીમાં
સ્પીડ પોષ્ટ / ર�.પો.એડ�. / �બ� થી મળે તે ર�તે સ્ટોરશાખામાં ર�ુ કરવાના રહ�શે. અને
આ ટ� કનીકલ બીડ તા. ૧૭/૫/૨૦૧૮ને ૧૧.૩૦કલાક� ખોલવામાં આવશે. તેમાં તમામ
બાબતમાં � ઈ�રદારશ્રીઓ ઉ�ીણર્ થતા હશે તેટલા ઈ�રદારશ્રીઓને તા.૧૯/૫/૨૦૧૮
સમય ૧૧.૦૦થી ૧૨.૦૦કલાક �ુધી યો�નાર E-Auction માં ભાગ લેવા માટ� જ�ર� તાંિત્રક
મં�ુર� આપવામાં આવશે. ટ�ક્નીકલ બીડમાં ક્વોલીફાઇડ થયેલ બીડરોને Email તથા
મોબાઇલથી �ણ કરવામાં આવશે.
સૌથી વ�ુ ભાવ ભરનારને સરકાર� કર તથા GST રકમ ભયાર્ બાદ વાહન તથા
દસ્તાવેજો આપવામાં આવશે.
2. ઓનલાઇન હરા�માં ભાગ લેવા માંગતા કોઇપણ વ્ય�ક્ત / વેપાર�એ (N)code solutionના
ટોલ ફ્ર� નંબર ૧૮૦૦૪૧૯૪૬૩૨ ઉપર સંપકર્ કરવાનો રહ�શે.
3. ઓનલાઇન �હ�ર હરા�ની પ્ર�ક્રયા તા.૧૯/૫/૨૦૧૮ના રોજ હરા� ૧૧.૦૦ થી
૧૨.૦૦કલાક �ુધી https://e-auction.nprocure.com વેબસાઇટ ઉપર �ુલ્લી રહ�શે તથા
હરા�માં ભાગ માંગતાં વ્ય�ક્તઓ ક� પેઢ�ઓએ ડ��ટલ િસગ્નેચર સટ�ફ�ક� ટ લેવા�ુ રહ�શે
તથા https://e-auction.nprocure.com વેબસાઇટ ઉપર જઇ (USER ID) બનાવી
તા.૧૬/૫/૨૦૧૮ ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં અત્રેની કચેર�એ મોકલી આપવા�ુ રહ�શે.
4. દર� ક પેઢ�એ સૌ પ્રથમ �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ –
ગાંધીનગર સં�ુલના કંમ્પાઉન્ડમાં પડ�લ વાહન નં ટવેરા-��-૬-�-૧૭૯૩ના ઇ–ઓકશન
માટ� one time registration ટ� ન્ડર ફ� પેટ� િવગતવાર નોટ�સમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નો
ગાંધીનગર ખાતે �ુકવણીને પાત્ર હોય તેવો ડ�.ડ�./પે-ઓડર્ ર, રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કનો, " �ુજરાત
માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર." ના નામનો કઢાવી one
time registration માટ� સીલબંધ કવરમાં ર�ુ કરવાનો રહ�શે. તેમજ ઈ.એમ.ડ�. પેટ�
િવગતવાર નોટ�સમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નો ગાંધીનગર ખાતે �ુકવણીને પાત્ર હોય તેવો ડ�.ડ�
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/ પે-ઓડર્ ર, રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કનો, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ –
ગાંધીનગરના નામનો કઢાવી one time registration માં ભાગ લેવા માટ� સીલબંધ કવરમાં
ર�ુ કરવાનો રહ�શે. અને આ સાથે જોડ�લ ર�સ્ટ્ર� શન ફોમમાં પોતાની પેઢ�ની સં� ૂણર્ િવગતો
દશાર્ વવાની રહ�શે.
5. વાહન ટવેરા-��-૬-�-૧૭૯૩ (ડ�ઝલ) વષર્-૨૦૧૨ �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર ખાતે � િસ્થતીમાં છે તે િસ્થતીમાં તેની ત�ળયાની
�ક�મત િવગતવાર નોટ�સમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ન�� કરવામાં આવેલી છે .
6. �હ�ર િનિવદા �ુજબના વાહનની કોઇપણ શરતી ઓફર સ્વીકારવામાં આવશે નહ�.
7. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર વાહન ઇ–ઓકશન
પધ્ધિતથી �હ�ર હરા� ટ� ન્ડરના કવરમાં નોટ�સમાં જણાવ્યા �ુજબની રકમનો ટ� ન્ડર ફ�નો
ડ�.ડ�., ર�સ્ટ્ર�શન ફોમર્, ઈ.એમ.ડ�. નો ડ�.ડ�, ફોરવડ�ગ લેટર તથા અન્ય દસ્તાવેજો
બીડવાના રહ�શે.
8. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ – ગાંધીનગર વાહનના ઇ–ઓકશન
માટ� � ઇ�રદાર� one Time Registration fee તથા બાનાની રકમ અને
માગ્યા

�ુજબના જ�ર� દસ્તાવેજો

�હ�ર િનિવદામાં

ટ� ન્ડરની શરતો અ�ુસાર િનયત સમય મયાર્ દામાં ર�ૂ

કયાર્ હશે અને ઇ�રદાર આ ઇ–ઓકશનમાં ભાગ લેવા ટ� ક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇ થતા
હશે. તેઓ જ ઇ–ઓકશન હરા�માં ઓનલાઇન ભાવ ભરવામાં ભાગ લઇ શકશે.
9. ઇ–ઓકશન વાહનની �હ�ર હરા�/અગર ઓફરથી �ના ભાવો સૌથી વ�ુ હશે તે
ઇ�રદારની ઑફર કચેર� દ્વારા મં�ૂર કરશે. તેઓએ �ુતર્જ ૧૦૦ ટકા રકમ ભર� થી �દન ૭માં
કચેર�ના કંમ્પાઉન્ડમાં પડ�લો વાહન � �સ્થિતમાં છે તે �સ્થિતમાં પોતાની ર�તે સ્વખચ� અને
જોખમે અત્રેની કચેર�એથી મેળવી લેવા�ુ ં રહ�શે. જો સૌથી વ�ુ ભાવો ઓફર કરનાર
ઇ�રદાર િનયત સમયમયાર્ દામાં વાહનની ૧૦૦ ટકા રકમ GST સાથે રોકડમાં પે ઓડર્ ર /
ડ�માન્ડ ડ્રાફટથી જમા નહ� કરાવે તો તેમની બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે અને
મહ�મ ભાવ ભરનાર સેકન્ડ H2 ને કચેર� તરફથી ઓફર કરવામાં આવશે અને જો H2 પણ
િનષ્ફળ િનવડશે તો તેમની પણ બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે અને H3ને કચેર�
તરફથી િવિધવત ઓફર કરવામાં આવશે અને જો તે પણ િનષ્ફળ િનવડશે તો તેમની પણ
બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. � બાબત વાહનના ઇ-ઓક્શનમાં ભાગ લેનાર દર� ક
ઇ�રદાર� ધ્યાને રાખવાની રહ�શે.
10. આ વાહનની ઇ-ઓક્શન હરા� મહ�મ ભાવથી �.૧૦૦૦/-ના �ુણાંકમાં હોવી આવશ્યક છે .
11. આ વાહનની ઇ-ઓક્શન પધ્ધિતથી મળે લી ઓફરો મં�ુર કરવી ક� નામં�ુર કરવી ક� �શતઃ
મં�ુર કરવી, તે �ગેનો આખર� િનણર્ય લેવાનો બોડર્ ને અબાિધત હ� રહ�શે.
12. ઇ-ઓક્શનમાં ભાગ લેનાર પેઢ�એ ર�સ્ટ્ર� શન ફોમર્ સાથે બીડ�લ એનેક્ષર – Aમાં િનયત
ન�ુનામાં મા�હતી ર�ુ કરવાની રહ�શે અન્યથા આ ઇ-ઓક્શનના ભાગ લેવા માટ� અમાન્ય
ગણવામાં આવશે.
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13. ઇ-ઓક્શનમાં ભાગ લેનાર પેઢ�નો ઇન્કમટ� ક્ષ PAN NO હોવો ફર�યાત છે .
14. ટ�કનીક્લી ઉ�ીણર્ ન થનાર કોઇ પણ પેઢ��ુ ં ટ� ન્ડર આપોઆપ રદ થશે તેમજ તેઓ
ઇ- ઓક્શન પધ્ધિતથી થનાર �હ�ર હરા�માં ભાગ લઇ શકશે નહ�.
15. સંજોગોવસાત �હ�ર હરા� માટ� કોઇ પ્રિતસાદ નહ� મળે તો લ�ુ�મ બીડની રકમ કરતાં
ઓછા અથવા વ�ુ દર� ફર�થી �ુન:હરા� કરવાનો િનણર્ય આ કચેર� પાસે અબાિધત રહ�શે.
16. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર વાહનની ઇ–ઓકશન
પધ્ધિતથી �હ�ર હરા� તા.૧૯/૫/૨૦૧૮ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકથી શ� કરવામાં આવશે
અને ૧૨.૦૦ કલાક �ુધીમાં બોડર્ ને પોષણક્ષમ ભાવ મળ્યેથી આ ઇ – ઓક્શન બંધ કરવામાં
આવશે. જો સમયમયાર્ દામાં બોડર્ ને પોષણ ક્ષમ ભાવ નહ� મળે તો આ ઇ-ઓક્શનનો સમય
લંબાવવાની સ�ા બોડર્ પાસે અબાિધત રહ�શે. �ની સવ� સફળ ઇ�રદારશ્રીઓએ ન�ધ લેવી.
17. ઇ-ઓક્શન પધ્ધિતથી વાહનની ઓનલાઇન �હ�ર હરા� માટ� ર�સ્ટ્ર� શનની િનયત કર� લ
છે લ્લી તાર�ખ પછ� મળે લી બીડ કોઇ પણ સંજોગોમાં ગ્રાહય રાખવામાં આવશે ન�હ અને તે
બીડરો ઇ-ઓક્શન પધ્ધિતથી થનાર �હ�ર હરા�માં ભાગ લઇ શકશે નહ�.
18. કોઇ પણ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.

ઇ–ઓકશનમાં ભાગ લેનાર કં પનીના સહ� / િસ�ા
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Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board
Sector No 10/B, Gandhinagar
E-AUCTION Tender Notice No.1 of 2018-19
The following Documents are attached with Technical Bid
Sr.

Requirement

No.

Mark Tick

Details if

With

No.

Page No.
1

D.D. of Registration fee
Rs. (1500/-)

2

D.D. of S.D (Rs.5100/-)

3

Bidder Details as per
Annexure – (A)

4

Copy of Income Tax – PAN No.
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E-Auction Tender Notice No.1 of 2018-19
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER

1

Name of the Bidder

2

Address

3

Office Address

4

Residence Address

5

Mobile No.

6

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

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

9

User ID

Note: For above details, attach separate sheet if required.
Seal and Signature of Authorized Person
Place :
Date :
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