ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ� ન્ડર ક્રમાંક : ૧૨ / બાઇન્ડ�ગ / ૨૦૧૮
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : બાઇન્ડ�ગ કામ માટ�� ંુ ટ� ન્ડર
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની કચેર� માટ� ૨૦૧૮ અને
�જ
૨૦૧૯ એમ �ુ લ બે વષર્ માટ� સીલબંધ કવરમાં ફક્ત અમદાવાદ અને ગાંધીનગર �સ્થત પાટ�ઓ પાસેથી
બાઇન્ડ�ગ �દા�ત �. ૩ લાખ કામ માટ� નીચેની શરતોને આિધન ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ટ�ન્ડર ફ� �. ૧૫૦૦/૧ ટ�ન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની તાર�ખ / સમય

તા. ૧૨ / ૨ / ૨૦૧૮

૨ ટ�ન્ડર ભરવાની છે લ્લી તાર�ખ / સમય

તા. ૫ / ૩ / ૨૦૧૮ સમય : ૧૬ =૦૦કલાક

૩ ટ�કનીકલ બીડમાં ટ�ન્ડર ફ� અને બાનાની

તા. ૬ / ૩ / ૨૦૧૮ સમય : ૧૬ =૦૦કલાક

રકમ (EMD) ફ�ઝીકલી ર�ુ કરવાની તાર�ખ
/ સમય
૪ ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની તાર�ખ / સમય

તા. ૮ / ૩ / ૨૦૧૮ સમય : ૧૩=૩૦ કલાક

ટ�ન્ડરની શરતો
1. બાઈન્ડ�ગની કામગીર� માટ� ટ�ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા પંદરસો �ુરા) (નોન
ર�ફંડ�બલ) નો સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર'ના નામના રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન્કનો ગાંધીનગર ખાતે � ૂકવવાપાત્ર હોય તેવો
�ડમાન્ડ ડ્રાફટ/પે ઓડર્ ર કઢાવી ટ�કિનકલ બીડ સાથે અસલમાં ર�ુ કરવાના રહ�શે.
2. ટ�ન્ડર�ુ ં સીલબંધ કવર તેના પર "બાઇન્ડ�ગ કામ માટ� � ંુ ટ� ન્ડર" એમ સ્પષ્ટ લખીને બી�
કવરમાં બંધ કર� � ુ હો�ુ ં જોઇએ. બહારના કવર પર સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી, સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર

લખી

મોડામાં મોડા તા.૬/૩/૨૦૧૮ નાં રોજ બપોરના ૧૬.૦૦ કલાક �ુધીમાં અગર તો તે
પહ�લાં કચેર�ના કામકાજના �દવસો દરમ્યાન �બ�માં સ્ટોર શાખામાં �ુપરત કરવા�ુ ં રહ�શે.
3. ટ�ન્ડર સાથે ટ�ક્નીકલ બીડમાં Annexure – A, B અને C તેમજ ટ� ન્ડર ફ� �. ૧૫૦૦/- (�ક�
�િપયા પંદરસો � ૂરા) અને અન�સ્ટમનીની રકમ �.૧૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા દસ હ�ર
� ૂરા) નો સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગરના નામનો �ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટ� ક્નીકલ બીડ સાથે સામેલ કરવાનો રહ�શે. આ
તમામ ડો�ુમેન્ટ ટ�ક્નીકલ બીડમાં નહ� હોય તે� ુ ં ભાવપત્રક ખોલવામાં આવશે નહ�.
ટ�ક્નીકલ બીડ અને ભાવપત્રક બં�ેના કવર એક મોટા કવરમાં �ુક� બોડર્ ની સ્ટોર શાખાને
ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ સમયમયાર્ દામાં મોકલી આપવાના રહ�શે. ટ� ન્ડર સ્વીકારવાના તાર�ખ
તથા સમય બાદ ટ� ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે નહ�. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર ન�હ થાય તેમને
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(E.M.D)ની રકમ પરત કરવામાં આવશે. અન�સ્ટમની પરત કરવા માટ� ના માગણી પત્રક
સાથે, અન�સ્ટમની આ કચેર� તરફથી આપવામાં આવેલ અસલ રસીદ પરત કરવાની
રહ�શે.
4. ટ�ન્ડર મં�ૂર થયેથી �.૨૦,૦૦૦/- (�િપયા વીસ હ�ર � ૂરા/-)ની િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટ
રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�ક બાંધી�ુદતની થાપણ અથવા બ�ક ગેરંટ�ના �પમાં ભરવાની રહ�શે. �ની
�ુદત ટ�ન્ડર મં�ૂર�ની તાર�ખથી ત્રીસ માસની રહ�શે.
5. ટ�ન્ડરમાં દશાર્વેલ ભાવ તમામ પ્રકારના વેરા સ�હત (GST િસવાય) ભરવાના રહ�શે. GST
સરકારશ્રીના િનયમો�ુસાર �ુકવવામાં આવશે.
6. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર થશે તે એજન્સીએ �દન-૧૦માં �.૧૦૦/-ના નોન ��ુડ�શીયલ સ્ટ� મ્પ
પેપર ઉપર બોડર્ સાથે કરારખત કરવાનો રહ�શે અને કરારખત થયેથી મં�ુર થયેલ ભાવે
વષર્-૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯ બે વષર્ �ુધી કામ કરવા�ુ ં રહ�શે.
7. સૌથી નીચા ભાવ�ું અગર ગમે તે ટ� ન્ડર સ્વીકારવા માટ� બોડર્ બંધાયેલ નથી. કોઇપણ
કારણ આપ્યા િસવાય ક� એક ક� બધા જ ભાવપત્રક સમગ્રપણે ક� �શત: સ્વીકારવાનો
અથવા નામં�ુર કરવાનો અબાિધત અિધકાર બોડર્ નો રહ�શે. �ુદત બહાર આવેલ ક� અ�ુર�
હક�કતવાળા શરતી અને અન�સ્ટમની ભયાર્ િવનાના ટ�ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.
8. સરકાર� ઑ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડ� ક� િનયમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી થયેલ છે તો
તેવા પ્રસંગે ઑ�ડટની શરતોને આધીન રહ�ને તેવી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર� પરત કરવાની રહ�શે.
9. કચેર� જણાવે તે સ્થળે ક� ગાંધીનગર અને અન્ય �જલ્લામાં બાઇન્ડ�ગ�ુ ં કામ કરવા�ુ ં રહ�શે.
તે �ગે� ું કોઇ વધારાનો ખચર્ ઇ�રદારને બોડર્ તરફથી �ુકવવામાં આવશે ન�હ.
10. ટ�ન્ડરની �ુદત� ૂણર્ થયા બાદ બોડર્ ને કામગીર� સંતોષકારક જણાશે તો ત્યાર� પછ�ના ૬
માસ �ુધીના સમયગાળા માટ� ટ� ન્ડરની �ુદતમાં વધારો કર� શકાશે.
11. આ સાથેના ભાવપત્રકમાં બાઇન્ડ�ગની જણાવેલ કામગીર� માટ� સાઇઝને ધ્યાને લઇ
માલસામાન સ�હતના ભાવ દશાર્ વવાના રહ�શે. બાઇન્ડ�ગને લગતો માલ-સામાન કોન્ટ્રાક્ટર�
પોતાના ખચ� લાવવાનો રહ�શે.
12. ટ�ન્ડરની �ુદત દરિમયાન મં�ૂર કરવામાં આવેલ સ્પેશીફ�ક�શન અને ભાવો �ુજબ
બાઇન્ડ�ગ કામ � ૂણર્ કરવા�ુ રહ�શે. અને આમ કરવામાં ક� ૂર/� ૂક થશે અથવા ટ� ન્ડરની
કોઇપણ શરતનો ભંગ કરવામાં આવશે તો કોઇપણ પ્રકારની નોટ�સ આપ્યા િસવાય
કોઇપણ સમયે ટ�ન્ડર રદ્દ કરવામાં આવશે અને S.D ની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.
13. એજન્સી બોડર્ ની �ુચના �ુજબની બાઇન્ડ�ગની કામગીર� કરશે ન�હ તો બોડર્ દ્વારા � ૂળ
ઇ�રદારના ખચ� અને જોખમે (At Risk & Cost) અન્ય પાસે બાઇન્ડ�ગની કામગીર� � ૂણર્
કરાવવામાં આવશે. અને આવી ર�તે કરાયેલ કામ માટ� મં�ુર થયેલ દર કરતાં અન્યને
�ટલી વધાર� રકમ બોડર્ �ુકવશે તે રકમ � ૂળ પાટ� / ઇ�રદાર દ્વારા ભરપાઇ કર�
આપવાનાં રહ�શે.
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14. કોઇપણ પ્રકારની �ુલ, પે�ક�ગમાં �ુલ, ગોપનીયતાનો ભંગ, �ડલવર�માં િવલંબ, કોઇપણ
�તની બાઇન્ડ�ગની સાઇઝોમાં ક્ષિત તથા ખામી જણાશે અથવા ઇ�રદાર | પ્રેસ દ્વારા
બોડર્ ની ગોપનીયતાનો ભંગ કરાશે અને ડ�લવર� િશડ�ુઅલ �ુજબ �ુર�ક્ષત ડ�લવર�
કરવામાં પ્રેસ| ઠ�ક�દાર દ્વારા બેકાળ�, િવલંબ થશે અથવા તો �ુરતી કાળ� અને તક�દાર�
રાખવામાં આવેલ ન�હ� હોય તો ઓડર્ રની �ુલ �ક�મતના ૨.૫ % થી વ�ુમાં વ�ુ ૧૦%
�ુધીની પેનલ્ટ� તેમજ લેટ સપ્લાય પેટ� પ્રિત અઠવા�ડયે ૦.૫૦ % થી લઇ વ�ુમાં વ�ુ
૧૦% �ુધી લેટ પેનલ્ટ� અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા કાપવામાં આવશે. આ સંદભ� ઇ�રદારની
કોઇપણ ર�ૂઆત �સ્વકારવામાં આવશે નહ�.
15. ઉપર જણાવેલ તમામ શરતો�ું આખર� અથર્ઘટન કરવાની સ�ા અધ્યક્ષશ્રી, �ુજરાત
માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની રહ�શે. ઉપર જણાવેલી
શરતોમાંથી તથા તેના અથર્ઘટન બાબતે કોઇ િવવાદ ઉપ�સ્થત થાય તો અધ્યક્ષશ્રી,
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરનો િનણર્ય છે વટનો
રહ�શે અને તે સંબિં ધત એજન્સી/ ઠ�ક�દારને બંધનકતાર્ રહ�શે.
16. ઉપરોક્ત શરતો ઉપરાંત બોડર્ તરફથી હવે પછ� વખતો વખત આપવામાં આવનાર
�ુચનાઓ�ુ ં એજન્સીએ �ુસ્તપણે પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે
17. કોઇપણ વાદ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.
ઉપર જણાવેલ તમામ શરતો અમોએ �ુર��રુ � વાંચી, સમ� છે અને તે અમોને તમામ
ર�તે ક�ુલ મં�ુર અને બંધનકતાર્ રહ� છે .
સંસ્થા� ંુ નામ :
સ્થળ

સહ� :

:

તાર�ખ :
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હોદ્દો :

ટ� ન્ડર નંબર – ૧૨ / બાઇન્ડ�ગ / ૨૦૧૮
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : બાઇન્ડ�ગ કામ માટ� � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�કિનકલ બીડ સાથે કાગળો ફ�ઝીકલી ર�ૂ કરવાની િવગતો
1. ટ�ન્ડર ફ� તર�ક� �.૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર પાંચસો � ૂરા/-) તથા બાનાની રકમ
(EMD) તર�ક� �.૧૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા દસ હ�ર � ૂરા/-) નો �ડમાન્ડ ડ્રાફટ

2. ઠ�ક�દાર પોતાની પેઢ�ની િવગતો દશાર્ વ�ુ ં પત્રક (As per Annexure-A)

3. ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �.૧૦૦/-ના નોન જ્�ુડ�શીયલ સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર (“Non bond,
black listed or disqualified declaration”) (As per Annexure-B) �ુ ં પ્રમાણપત્ર

4. છે લ્લા બે વષર્ના નાણાંક�ય ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્ વ�ુ ં ચાટર્ ડ એકાઉન્ટન્ટ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ
�માં છે લ્લાં બે વષર્ પૈક� કોઇ એક વષર્� ુ ં ટનર્ઓવર ટ� ન્ડરની �દા�ત �ુલ રકમના
ઓછામાં ઓ�ં ૫૦ ટકા �ટલી રકમ�ુ ં થયે� ુ હો�ુ ં જોઇએ. (As per Annexure-C) (વષર્–

૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭)

5. આવકવેરા ખાતાના PAN Card ની નકલ

6. છે લ્લા બે વષર્ના આવકવેરાના �રટનર્ની નકલો. (વષર્ – ૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭)

7. ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ કામગીર�ના અ�ુભવના પ્રમાણપત્ર / વકર્ ઓડર્ રની પ્રમા�ણત નકલો
8. GST ર�સ્ટ્ર� શન નંબર

પાટ�� ંુ નામ અને સહ� :
નામ અને સરનામા સાથેનો િસ�ો :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION
BOARD SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO.12 / 2018

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11

DETAILS OF TENDERER / BIDDER
ANNEXURE – A

Name of the Bidder
Address of Registered Office
Address of Working Place of the Office
Year of Establishment
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 including Fax No.
Office / Regd. Office Address
Residence Address
Mobile No.
E-mail Address and or Website Address
Details of Tender Fee / Bid Processing
Fees & EMD
Tender Fees
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. and Date

© Name of Bank and Branch
Earnest Money Deposit (EMD)
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. & Date
© Name of Bank and Branch
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)
Total Annual Turnover for the Last Two
Years (Enclose C.A. Certificate copies)
(As per Annexure – C)
2015 – 2016
2016 – 2017
Permanent Account No.(Income Tax)
(Enclose certified PAN Card)
GST Registration No

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

Seal and Signature of Authorized Person
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO.12 / 2018
On Rs.100/- 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.12 / 2018
PARTICULARS OF TURNOVER
ANNEXURE – C
Name of the Bidder

:

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

Financial Year

Total Turnover
( in Rs.)

2015 – 2016
2016 – 2017

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
With Stamp
Place

:

Date

:
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Seal & Signature of
Authorized Person

ટ� ન્ડર ક્રમાંક : ૧૨ / બાઇન્ડ�ગ / ૨૦૧૮

ભાવપત્રક
(૧) ભાવ ભરનાર એજન્સી� ંુ � ૂર� � ૂ�ુ નામ :
(૨) સરના� ંુ :

(૧) કચેર�� ંુ :
(૨) રહ�ઠાણ� ંુ :

(૩) ટ��લફોન નંબર : (૧) કચેર�નો :
(૩) મોબાઇલ નંબર :

(૨)

રહ�ઠાણનો :

(૪)

ફ�ક્સ નંબર

ઇ-મેઇલ :

ુ બ છે
કામની િવગતો નીચે �જ
ક્રમ

િવગત

કામનો પ્રકાર

દર� ક
૧નંગના
ભાવ

૧

૨

૩

ઑફ�સ ર�સ્ટરને લેધર બાઇન્ડ�ગ અથવા ઑફ�સ

ુ માં
દર� ક વોલ્�મ

ર�જસ્ટરને �દરની બા�ુએ કાપડની પટ્ટી સાથે પા�ું

૧૫૦ થી ૨૦૦ પાના

બાઇન્ડ�ગ

૧૫ "X ૧૨"ના માપની રહ�શ"

ઑફ�સ ર�સ્ટરને લેધર બાઇન્ડ�ગ કૉનર્ર લેધર સાઇડ

ુ માં
દર� ક વોલ્�મ

પર ઓપન બાઇન્ડ�ગ કાડર્ બોડર્ ઉપર ક્લોથ ઓપન

૧૫૦ થી ૨૦૦ પાના

બાઇન્ડ�ગ

૧૫ "X ૧૨ના માપની રહ�શે"

�ૂના ઑફ�સ ર�સ્ટરને લેધર બાઇન્ડ�ગ કૉનર્ર મોડલમાં

૧૫ "X ૧૨" સાઇઝમાં

કાડર્ બોડર્ પર ક્લોથ ઓપન બાઇન્ડ�ગ
૪

�ૂના ઑફ�સ ર�સ્ટરને ફર�થી �દરની બા�ુએ કાપડની

૧૫ "X ૧૨" સાઇઝમાં

પટ્ટી સાથે પા�ું બાઇન્ડ�ગ
૫

ુ પત્રક� ંુ પા�ું બાઇન્ડ�ગ
૦૧ પત્રક અને પ્રાયો�ગક �ણ

૧૦ "X ૧૨" સાઇઝમાં

૬

ુ પત્રકમાં ઑફ�સ ર�સ્ટરને દર� ક
� તે સ્થળ ઉપર �ણ

ુ
મોડર� ટર �ક

ુ ક� �ના પેજ ૨૪૦ થી ૨૬૦ હોય તે� ંુ કા� ંુ
વૉલ્�મ

૧૫ “ X “૧૩ ૧/૨” સાઇઝમાં

બાઇન્ડ�ગ ટાઇટલ ઉપર વાઇટ કાપડ લગાડ�ને
૭

પ્ર�પત્રના સેટની મેળવણી કર�ને બે બા�ુ સ્ટ�ચ�ગ

૮ “૧/૨ X ૧૩.૧/૨”

કરવા� ંુ કામ સમગ્ર પ્ર�પત્રોની સંખ્યા �દા� ૧૦ થી
૧૫ની રહ�શે તો તે ગે ધર�ગ અને કટ�ગ કર�ને સ્ટ�ચ
કરવા� ંુ કામ.
૮

કચેર�ની �ૂની ઉ�રવહ�માંથી ર�જસ્ટર બનાવવાનો ચા�

૮ “૧/૨ X ૧૩.૧/૨”

ુ બ)
પા�ું બાઇન્ડ�ગ(ન� ૂના �જ
૯

સંગણક ક�ન્દ્ર ખાતે રોલ ચેક�ગના ચોપડા� ંુ કા� ુ

૧૦” X ૧૨”

બાઇન્ડ�ગ એક સાઇડ ��ુ લગાવીને
૧૦

સંગણક ક�ન્દ્ર ખાતે રોલ ચેક�ગના ચોપડા� ંુ કા� ુ
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૧૫“ X ૧૨”

બાઇન્ડ�ગ એક સાઇડ ��ુ લગાવીને
૧૧

ક–૫ શાખાના પર�ણામ બાદના SR� ંુ કા� ુ બાઇન્ડ�ગ

૧૫” X ૧૨”

એક સાઇડ ��ુ લગાવી દોરા િસલાઇ સાથે
૧૨

૦૦૧ પત્રક બાઇન્ડ�ગ

૧૩” X ૧૫”

૧૩

ુ ો� ંુ બાઇન્ડ�ગ �લ
�ુદા-�ુદા ર�સ્ટરો� ંુ �ક
ૂ ક્લોથ

૧૨ X ૧૫”

બાઇન્ડ�ગ લેધર બાઇન્ડ�ગ બોડર્ પટ્ટી સાથે.
ુ ો� ંુ બાઇન્ડ�ગ �લ
�ુદા-�ુદા ર�સ્ટરો� ંુ �ક
ૂ ક્લોથ

૨૦ "X ૧૦"

બાઇન્ડ�ગ લેધર બાઇન્ડ�ગ બોડર્ પટ્ટી સાથે.
ુ ો� ંુ બાઇન્ડ�ગ �લ
�ુદા-�ુદા ર�સ્ટરો� ંુ �ક
ૂ ક્લોથ

૧૭ "X ૨૭"

બાઇન્ડ�ગ લેધર બાઇન્ડ�ગ બોડર્ પટ્ટી સાથે.

ઉપરોક્ત ભાવ મારા એક નંગના તમામ ટ�ક્ષ, વેરા, GST, ઑક્ટ્રોય અને બાઇન્ડ�ગ કામ માટ�
જ�ર� માલસામાનના ખચર્ સ�હતના છે . ટ�ન્ડરમાં જણાવેલ તમામ શરતો મને ક� ૂલ મં�ૂર છે .

સરના� ંુ :

ભાવ ભરનાર� ંુ નામ અને સહ� (િસ�ા સાથે)
(સહ� � ૂર� કરવી)
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