ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : CCTV ક�મેરાની કામગીર� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�ન્ડર નંબર - ૨૪ / CCTV ક�મેરા /૨૦૧૮
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર દ્વારા STATEMENT 1 માં દશાર્ વેલ CCTV ક�મેરાની કામગીર� �ગે બોડર્ ની �ુચના �ુજબ ઓન કોલ બેઝીઝ ઉપર
વાિષ�ક ધોરણે મેઇટ� નન્સ, ઇન્સ્ટોલેશન તથા િવડ�યો સવ�લન્સની કામગીર� બોડર્ ની કચેર� તથા
સેક્ટર-૨૨ પર�ક્ષા ભવનમાં �ુલ ૬૦ ક�મેરા તથા ૫ DVR લગાવવામાં આવેલ છે . તેની િપ્રવેન્ટ�ગ
મેઇનટ�નન્સની કામગીર� કરવા તમામ પ્રકારના વેરા ચા��સ (GST અલગથી �ુકવવામાં આવશે)
સ�હત �ુ બીડ ટ� ન્ડર પધ્ધતીએ અમદાવાદ / ગાંધીનગર �સ્થત અ�ુભવી અને પ્રિત�ષ્ઠત
એજન્સીઓ પાસેથી ભાવ મંગાવવામાં આવે છે .
ટ� ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/EMD �.૧૨,૦૦૦/ટ� ન્ડરની વેલ્� ુ �. ૪લાખ
૧
૨

ટ�ન્ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી

તા.૩/૧૧/૨૦૧૮ થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮

ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની તાર�ખ / સમય

સમય ૧૬.૦૦ કલાક �ુધી

ફ�ઝીકલ ટ� ન્ડર ર�ુ કરવાની છે લ્લી તાર�ખ /

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ સમય ૧૬.૦૦ કલાક

સમય
૩

ટ�ન્ડર ખોલવાની તાર�ખ / સમય
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તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ સમય ૧૨.૦૦ કલાક

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : CCTV ક�મેરાની કામગીર� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�ન્ડર નંબર - ૨૪/ CCTV ક�મેરા /૨૦૧૮
ટ� ન્ડરની શરતો : 1. ટ� ક્નીકલ બીડની સાથે ટ� ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર પાંચસો �ુરા/-) તથા

EMD �.૧૨,૦૦૦/-નો સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગરના હોદ્દાજોગ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત અથવા રા�ય સરકારએ અિધ�ૃત કર� લ ખાનગી,
િસડ�ુલ ક� સહકાર� બેન્કનો, ગાંધીનગર ખાતે �ુકવવાપાત્ર, �ડમાન્ડ ડ્રાફટ અસલમાં સામેલ
કરવાના રહ�શે. ટ�ન્ડર ભરનાર� બે અલગ અલગ કવર એક કવરમાં પર�િશષ્ટ-૧, Annexure

– A, EMD, ટ� ન્ડર ફ�, Annexure – B અને Annexure – C �ુક� કવર ઉપર “ટ�ક્નીકલ બીડ�ુ ં

કવર” એમ લખવા�ું રહ�શે તથા બી� કવરમાં કોમશ�યલ બીડ (ભાવપત્રક) પ્રાઇસ બીડ –
૧ અને ૨ �ુકવા�ુ ં રહ�શે. �ના પર કોમશ�યલ બીડ�ુ ં કવર તેમ દશાર્ વવા�ુ રહ�શે. આ બં�ે
કવર એક મોટા કવરમાં �ુકવા�ુ રહ�શે.
2. કવર ઉપર “CCTV ક�મેરાની કામગીર� �ગે� ુ ં ટ� ન્ડર’’ પ્રિતશ્રી, સ�ચવશ્રી, �ુજરાત

માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેકટર-૧૦ બી, સ�ચવાલય પાસે,
ગાંધીનગર એમ લખી �બ� / RPADથી મોડામાં મોડા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ
૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં બોડર્ ની કચેર�ની સ્ટૉર શાખામાં �ુપરત કરવા�ુ ં રહ�શે.
3. િનયત કર� લ સમયમયાર્ દામાં મળે લ ટ� ન્ડરો તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ને ૧૨.૦૦કલાક� હાજર

રહ�લા ટ� ન્ડરરો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધઓની હાજર�માં ખોલવામાં આવશે. રસ
ધરાવતાં ટ� ન્ડરરો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર રહ� શકશે. જો કોઇપણ
ટ�ન્ડરર અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ હાજર રહ�શે નહ� તો બોડર્ ના અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રી
તે �ગે રોજકામમાં યોગ્ય ન�ધ લઇ તેમના ટ� ન્ડરો ખોલશે અને ભાવોની ન�ધ લેશે �
ટ�ન્ડરરોને બંધનકતાર્ રહ�શે. આ બાબતે પાછળથી ર�ુઆતો ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ�.
4. બીડર� પોતા�ુ ં ટ� ન્ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉન લોડ કર�ને િપ્રન્ટ

મેળવી તેમાં જ ભાવ દશાર્ વવાના રહ�શે. ટ� ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ટ� ન્ડરની શરતો અને બોલીઓ
વાંચી લેવાની રહ�શે તથા ટ�ન્ડરના દર� ક પાના ઉપર બીડરના સહ�-િસ�ા કરવાના રહ�શે.
5. બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� લ ટ� ન્ડરમાં ભાવો � બોડર્ તરફથી

�ુરા પાડવામાં આવે તે (GST િસવાય) બોડર્ ની ગાંધીનગર / અમદાવાદ અથવા બોડર્
�ુચવે તે શાખામાં ઇન્સટોલેશન ખોલવાના, વાયર�ગ તથા નવા �ુરા પાડવાના સ�હતના
ભાવ ભરવાના રહ�શે દશાર્ વેલ ભાવ ઉપરાંત બોડર્ અલગથી વધારાનો કોઇ ચા� �ુકવશે
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ન�હ. PRICE BID-1માં બોડર્ દ્વારા જ�ર�યાત ઉભી થાય ત્યાર� ક�મેરા નવા ખર�દવાના થાય
તેના ભાવ ભરવાના રહ�શે. �યાર� PRICE-2માં ક�મેરા બોડર્ દ્વારા �ુરા પાડવામાં આવશે
અને બોડર્ જણાવે તે પ્રમાણે લગાવવાના રહ�શે અને તેના ભાવ આ PRICEમાં ભરવાના
રહ�શે. GST અલગથી સરકારશ્રીના િનયમો�ુસાર �ુકવવામાં આવશે.
6. કોઇપણ ટ� ન્ડર સં� ૂણર્ ક� �શતઃ �સ્વકાર�ુ ં ક� એક થી વ�ુ ટ� ન્ડરરના ભાવો માન્ય રાખવાનો

તેમજ તમામ અથવા કોઇપણ ટ� ન્ડરો કોઇપણ કારણો આપ્યા િસવાય રદ કરવાનો બોડર્ ના
અધ્યક્ષશ્રીને અબાિધત હ� રહ�શે. આમાં સૌથી ઓછા ભાવ�ુ ં ટ� ન્ડર �સ્વકાર�ુ ં ક� નહ� તેનો
પણ સમાવેશ થાય છે . ટ� ન્ડરમાં દશાર્ વેલ તમામ શરતો પ�ર� ૂણર્ કરતાં હશે તથા તમા
ડો�ુમેન્ટ હશે તે બીડરને ટ� ક્નીકલ બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ ગણવામાં આવશે. િનયત કર� લ
ટ�ન્ડર ફ� તથા EMDની રકમ વગર�ું ટ� ન્ડર આપોઆપ રદ થશે ટ� ક્નીકલ બીડમાં સફર
થનાર બીડર�ું કોમશ�યલ બીડ (ભાવપત્રક) ખોલવામાં આવશે.
7. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર થશે તેમને સને ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ અથાર્ ત કરારખત થયેથી ૨ વષર્

�ુધી સફળ બીડરના ભાવો અમલમાં રહ�શે.
8. બોડર્ તરફથી ઓડર્ ર મળ્યેથી બોડર્ ની આક�સ્મક જ��રયાતના પ્રસંગે ત્વર�ત CCTV ક�મેરાના

ઇન્સટોલેશનની કામગીર� કરવાની રહ�શે. CCTV ક�મેરાની ઇન્સટોલેશન તથા ખોલવાની
કામગીર� � ૂણર્ કયાર્ �ગે� ું કચેર�ની સંબિં ધત શાખાના અિધકાર�શ્રીના સહ� િસ�ા સાથે� ુ ં
પ્રમાણપત્ર બીલ સાથે ર�ુ કય�થી �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે તથા બીલની �ુકવણી માંથી
િનયમ �ુજબ TDS પણ કપાત કરવામાં આવશે.
9. ટ� ન્ડરર� દર ત્રણ માસે િપ્રવેન્ટ�ગ મેઇન્ટ� નન્સની કામગીર� કરવાની રહ�શે. બોડર્ ની કચેર�

તથા સેક્ટર-૨૨ પર�ક્ષા ભવનમાં �ુલ ૬૦ ક�મેરા તથા ૫ DVR લગાવવામાં આવેલ છે .
તેની િપ્રવેન્ટ�ગ મેઇનટ�નન્સની કામગીર� કરવા, CCTV ક�મેરાની મરામત માટ� � પા�્ર્ સ
બદલવાની જ�ર હોય તેનો એસ્ટ�મેટ આપવાનો રહ�શે. એસ્ટ�મેટ મં�ુર થયેથી પાટર્ સ
બદલવાની કામગીર� કરવાની રહ�શે. ર�પેર�ગની કામગીર� � ૂણર્ કયાર્ �ગે� ુ ં કચેર�ની
સંબિં ધત શાખાના કમર્ચાર� / અિધકાર�શ્રીના સહ� િસ�ા સાથે� ુ ં પ્રમાણપત્ર બીલ સાથે ર�ુ
કય�થી �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે તથા બીલની �ુકવણીમાંથી િનયમ �ુજબ TDSની કપાત
કરવામાં આવશે.
10. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર કરવામાં આવશે તેમને બોડર્ ની કચેર�ના વકર્ ઓડર્ રમાં દશાર્ વેલ કામગીર�

સમયમયાર્ દામાં � ૂર� કરવાની રહ�શે. કામગીર� સંતોષકારક નહ� જણાય તો બીલની
�ુકવણી કરવામાં આવશે ન�હ. આ બાબતે બોડર્ ની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. CCTV
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ક�મેરાની કામગીર� કરવા જણાવવા છતાં તે ન�હ કરવામાં આવે તો અન્ય પાટ� પાસે
કામગીર� કરાવી લેવામાં આવશે. આ �ગે વધારાનો � કાંઇ ખચર્ થશે તે તમામ ખચર્
સફળ ઇ�રદાર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે.
11. એ�મ્પયરના પ્લગ તથા CCTV ક�મેરા બોડર્ ની �ુચના �ુજબ �યાં-�યાં લગાવવાના થાય.

તે �ગે િવસ્� ૃત જ્ઞાન ધરાવતાં અ�ુભવી એન્�નીયર હોવા જ�ર� છે . CCTV ક�મેરા સેટનો
વકર્ ઑડર્ ર મળ્યેથી અવલોકન �ગેની કામગીર�માં, સંગણક ક� ન્દ્રો ઉપર અને પાલાક�ન્દ્રો
ઉપર કામગીર� શ� થયા અગાઉ લગાવવાના રહ�શે તેમજ CCTV ક�મેરા સેટ ચાલે છે ક�
ક�મ? તે� ું ટ�સ્ટ�ગ કરવા�ું રહ�શે. તદ્દઉપરાંત વકર્ ઑડર્ ર �ુજબ CCTV ક�મેરા સેટ�ુ ં કામ �
તે ક�ન્દ્ર ખાતે � ૂણર્ થયે� ુ �હ�ર થાય ત્યાર પછ�ના ૧૨.૦૦કલાકમાં CCTV ક�મેરા સેટ
સં� ૂણર્ ખોલીને સ્ટૉર શાખામાં જમા કરાવવાના રહ�શે. "CCTV ક�મેરા સેટ" ને લગતો માલસામાન કોન્ટ્ર� ક્ટર� પોતાના ખચ� અને જોખમે બોડર્ જણાવે તે સ્થળે લાવવાનો રહ�શે. આ
�ગે વધારાનો કોઇ જ ખચર્ બોડર્ આપશે ન�હ.
12. �ુદત બહાર આવેલ, અ� ૂર� િવગત / ડો�ુમેન્ટ, છે કછાક / ઓવર રાઇટ�ગવાળા તેમજ

શરતી ટ� ન્ડર રદ્દ કરવામાં આવશે. એજન્સી કામગીર� સંબધ
ં ે બ્લેક લીસ્ટ� ડ થયેલ ન હોવી
જોઇએ.
13. � ઇ�રદાર�ુ ટ� ન્ડર મં�ુર થશે તેમણે �.૧૦૦/- ના નોન-��ુડ�શીયલ સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર

કરારખત ર�ુ કરવા�ું રહ�શે. ઉપરોક્ત શરતો િસવાય બોડર્ ની વખતોવખત � કંઇ શરતો
રહ�શે. તે પણ ઇ�રદાર� સ્વીકારવાની રહ�શે.
14. છે લ્લા ત્રણ 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.
15. � સફળ બીડર�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર થશે તેઓએ સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટ તર�ક� �.૨૦,૦૦૦/- (�ક�

�િપયા વીસ હ�ર �ુરા/-) ની રાષ્ટ્ર�ય�ૃત અથવા રા�ય સરકારએ અિધ�ૃત કર� લ ખાનગી,
િસડ�ુલ ક� સહકાર� બેન્કનો ગાંધીનગર ખાતે �ુકવવા પાત્ર બાંધી �ુદતની થાપણ અથવા
બ�ક ગેરંટ� ટ� ન્ડર મં�ૂર�ની તાર�ખથી ૩૦ માસની �ુદત માટ� બોડર્ સમક્ષ ર�ૂ કરવાની
રહ�શે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ જમા નહ� કરનાર�ુ ં મં�ૂર થયે� ું ટ� ન્ડર પણ રદ થવાને
પાત્ર બનશે અને તેની અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ પણ જપ્ત કરવામાં આવશે.
16. બોડર્ ને ઇ�રદારની કામગીર� સંતોષકારક જણાશે તો ઉભયપક્ષે સમ�ૂતીથી ટ� ન્ડરની

�ુદ્તમાં વ�ુમાં વ�ુ ૬ માસ �ુધીનો વધારો કર� શકાશે.
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17. ટ� ન્ડરમાં ખોટ� અને ગેરમાગ� દોરતી મા�હતી આપ્યા�ુ ં જણાશે તો ટ� ન્ડરરની સી�ોર�ટ�

�ડપોઝીટ બોડર્ જપ્ત કર� શકશે.
18. આ કામગીર�માં �ુલ ક� િવલંબ �ગેની સઘળ� જવાબદાર� � તે ઇ�રદારશ્રીની રહ�શે અને

પર�ક્ષાની ગંભીરતાના અ�ુસધ
ં ાનમાં કોઇપણ શરત� ૂક અથવા જવાબદાર� �ુર� ન
કરવાના પ�રણામે બોડર્ ને થયેલ �ુક્શાન, અવ્યવસ્થા �ગે સ� ૂણર્ જવાબદાર� ઓડર્ ર
મેળવનાર કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે અને આ બાબતે બોડર્ ને આપવામાં આવેલ સી�ોર�ટ�
ડ�પોઝીટની રકમ બોડર્ જપ્ત કર� શકશે તથા બ�ક ગેર�ટ�માંથી બોડર્ ને થયેલ �ુકશાન વ�ુલ
લેવામાં આવશે. તે �ગેનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો િનણર્ય છે વટનો રહ�શે.
19. CCTV ક�મેરાની કામગીર� બોડર્ ની �ુચના �ુજબ સમયમયાર્ દામાં કરવાની રહ�શે. જો તેમ

કરવામાં બીડર તરફથી � ૂક થશે તો ક�ુર પેટ�નો દં ડ સખ્તાઇ� ૂવર્ક બોડર્ ના અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા
વ�ુલ કરવામાં આવશે અને ટ� ન્ડરરને બ્લેક �લસ્ટ કરવા માટ� કાયર્વાહ� હાથ ધરવામાં
આવશે. તેમજ સમયમયાર્ દામાં CCTV ક�મેરાની કામગીર� કરવામાં નહ� આવે અને તે
બદલ બોડર્ ની કામગીર�માં િવક્ષેપ પડશે તો તે �ગે બોડર્ ને �ુલ્લા બ�રમાંથી કામગીર�
કરવવાની ફરજ પડશે અને તે પેટ� � કોઇ વધારાનો ખચર્ થશે તે બીડર પાસેથી તેમણે ર�ુ
કર� લ SD / બીલ / ર� વન્�ુ રાહ� પણ બોડર્ દ્વારા વ�ુલાત કરવામાં આવશે.
20. સરકાર� ઑ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડ� ક� િનયમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી કોન્ટ્રાક્ટરને

થયેલ હશે તો તેવા પ્રસંગે ઑ�ડટની શરતોને આધીન રહ�ને તેવી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર� બોડર્ ને
પરત કરવાની રહ�શે.
21. CCTV ક�મેરા સેટ લગાવતી વખતે / છોડતી વખતે ક� બોડર્ બીલ્ડ�ગ અને કમ્પાઉન્ડમાં

કોન્ટ્રાક્ટરના કોઇપણ કમર્ચાર� / કામદારને વાગવા / પડવાથી / આગ અકસ્માતથી ક�
કોઇપણ પ્રકારના Unidentified અકસ્માતથી કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં �ુકશાન થશે તો તેમા બોડર્
જવાબદાર રહ�શે નહ� અને આ �ગેની સં� ૂણર્ જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્ટરની પોતાની રહ�શે માટ�
દર� ક ઇ�રદાર / કોન્ટ્રાક્ટરને આથી સલાહ આપવામાં આવે છે ક� CCTV ક�મેરાના કામ
સાથે સંકળાયેલા પેઢ�ના તમામ કામદારોને િવમાથી �ુર�ક્ષત રાખો.
22. CCTV ક�મેરાની રા�ય સરકાર, બોડર્ , કોપ�ર� શન ક� �ુિનવિસ�ટ� કક્ષાએ કામગીર� કયાર્ નો

ઓછામાં ઓછા ૩ વષર્નો અ�ુભવ હોવો જ�ર છે અને આ કામગીર� માટ� � ુ ં વ્યવસ્થા તંત્ર
પેઢ�એ જણાવવા�ુ ં રહ�શે. છે લ્લા ૩ વષર્ દરમ્યાન CCTV ક�મેરાની કામગીર� કર� હોય તેવા
ગ્રાહકોના, નામ સરનામા | વકર્ ઓડર્ ર સાથેની યાદ� બીડવાની રહ�શે. ટ� ન્ડરર� ગ્રાહકોની
યાદ�માંના કોઇપણ બે ગ્રાહકોના લેટરપેડ પર સંતોષકારક કાયર્ કયાર્ � ુ ં લે�ખત પ્રમાણપત્ર
બીડ�ુ.ં
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23. CCTV ક�મેરાની કામગીર� બોડર્ �ુચના �ુજબ કરવામાં નહ� આવે અથવા ટ� ન્ડરની શરતોનો

ભંગ કરવામાં આવશે તો કોન્ટ્રાક્ટરને ૩ વષર્ માટ� કાળ� યાદ�માં �ુકવાની ફરજ પડશે અને
બોડર્ એકતરફ� કોન્ટ્રાક્ટર સાથે થયેલ કરારનો �ત લાવી શકશે તથા કોઇપણ પ્રકારની
સરકારશ્રીના િનયત થયેલ કાયર્ક્રમોમાં જો CCTV ક�મેરા સેટના લીધે ડ�લે થશે તો પ્રત્યેક
�દવસ માટ� �ૂલ રકમના ૨% લેખે અને વ�ુમાં વ�ુ ૧૦% લેખે પેનલ્ટ� વ�ુલ કરવામાં
આવશે.
24. બોડર્ દ્વારા નવા ક�મેરા તથા અન્ય વસ્�ુઓ ખર�દવાની થાય તો એજન્સીએ PANASONIC,

SAMSUNG, DAHUA, HIKVISION �વી ઉચ્ચ કંપનીઓના �ુણવ�ા ધરાવતાં ક�મેરા તથા
અન્ય વસ્�ુઓ �ુરા પાડવાના રહ�શે.
25. CCTV ક�મેરાની કામગીર� દરમ્યાન સાધનોના � ૂળ� ૂત (ઓર�જનલ) પા�્ર્ સમાં ફ�રફાર થશે

તો બીડરની �ગત જવાબદાર� ન�� કર� સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ બોડર્ જપ્ત કર�
શકશે.
26. ટ� ન્ડર ખોલ્યા બાદ કોઇ બીડર તેમના ભાવો પાછા ખ�ચી શકશે નહ�. તેમ છતાં જો બીડર

તેમ કરશે તો અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
� ર� પત્ર ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
27. ટ� ન્ડરના એનેક્ષર-બી �ુજબ�ુ ં “Non Default” બાંહધ
28. એજન્સીએ � કંપનીના ક�મેરા તથા DVR આપવાના હશે. તે કંપની�ુ ં Authorization

Certificate ર�ુ કરવા�ુ રહ�શે.
29. કોઈપણ િવવાદ �ગે ન્યાય ક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
સ્થળ : ગાંધીનગર

ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : CCTV ક�મેરાની કામગીર� �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ� ન્ડર નંબર - ૨૪ / CCTV ક�મેરા /૨૦૧૮

પ�રિશષ્ઠ-૧
ક્રમ

િવગત

પેજ નં.

૧

ટ� ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/- તથા ઇ.એમ.ડ�. �.૧૨,૦૦૦/- ના ડ્રાફટ

૨

સરકાર� / ખાનગી કચેર�ઓમાં આવા પ્રકારની કર� લ
કામગીર�ની િવગતોના વકર્ ઓડર્ ર / પ્રમાણપત્રો

૩

છે લ્લા ૩ વષર્ના ભર� લ આઇ.ટ�.ર�ટનર્ની નકલો

૪

GST ર�સ્ટ્ર�શન નંબર

૫

બીડર / ઠ�ક�દાર પોતાની પેઢ�ની િવગતો દશાર્વ�ુ ં પત્રક
(As per Annexure-A)

૬

બીડર / ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �િપયા ૧૦૦-૦૦ના નોન
જ્�ુડ�શીયલ સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર (“Non bond, black listed or
disqualified declaration”) (As per Annexure-B) �ુ ં પ્રમાણપત્ર

૭

છે લ્લા ત્રણ વષર્ના નાણાક�ય ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્વ�ુ ં ચાટર્ ડ
એકાઉન્ટન્ટ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ
(As per Annexure-C) 2015-2016, 2016-17, 2017-18

૮

મેન્�ુફ�ક્ચર�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ

ટ�ન્ડરરનો સહ� િસ�ો
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO.24 / CCTV CAMERA SET / 2018

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

H:\CCTV ક� મેરા ટ� ન્ડર.doc

Organization? (Yes or No)
If No submit the Self Declaration in given format
(Annexure – B)
9

Total Annual Turnover for the Last Three Years
(Enclose C.A. Certificate copies)
(As per Annexure – C)
2015-2016
2016-2017
2017-2018

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 AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO. 24 / CCTV CAMERA SET / 2018

ANNEXURE – B
On Rs.100/- Stamp Paper
DECLARATION
I _________________ do hereby declare that our firm is not debarred
or disqualified or Black Listed by any Government or 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. 24 / CCTV CAMERA / 2018

ANNEXURE – C
PARTICULARS OF TURNOVER
Name of the Bidder

:

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

Total Turnover in the same business
( in Rs.)

2015-2016
2016-2017
2017-2018

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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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO. 24 / CCTV CAMERA / 2018
PRICE BID - 1
No
1.

Product
4 CH DVR

Unit
1

Tribrid : each channel supports
HDCVI / ANALOG / IP video input
HDMI / VGA / TV / Spot simultaneous video output
2.

8 CH DVR

1

Tribrid : each channel supports
HDCVI / ANALOG / IP video input
HDMI / VGA / TV / Spot simultaneous video output
3.

16 CH DVR

1

Tribrid : each channel supports
HDCVI / ANALOG / IP video input
HDMI / VGA / TV / Spot simultaneous video output
4.

2 TB HDD SURVEILANCE.

1

5.

Bnc pins (STD)

1

6.

Dc pins (STD)

1

7.

HD IR DOME. (INDOOR)

1

IR DOME. 3.6MM LENS 2MP & MORE.
30-40 MTR IR RANGE
8.

HD IR BULLET CAMERA (OUTDOOR AS WELL AS

1

INDOOR)
IR BULLET. 3.6MM / LENS 2MP & MORE.
20-30 MTR IR RANGE
9.

Supply of CCTV 3 + 1 CABLE
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Per Miter

Rate Per Unit

10.

Laying of CCTV 3 + 1 CABLE

Per Miter

11.

SMPS 12 V 10 A

1

12.

Power strip:

1

5+1 port. Any standard.
13.

WALL MOUNT RACK – Size 6U – 600W x 450D WITH

1

FRONT GLASS DOOR, SIDE OPENABLE, VENTILATED
TOP & BOTTOM, 2 PAIRS OF FRONT & BACK
1 ADJUSTABLE MO
5 CABLE MANAGER 1U
14.

1 kv Ups

1

Output Frequency – 50Hz or 60Hz
Output

Socket

–

3

with

Surge

Protection

RoHS

Compliance
15.

Screen

1

IPS display TCS certificate Display 17.5” screen & More
With better Resolution
16.

4 TB HDD Surveillance

1

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. 24 / CCTV CAMERA / 2018
PRICE BID – 2
No

Product

1.

DVR INSTALLATION CHARGES.

Unit

Rate Per Unit

1

INC : - START RECORDING, VIEW SETTING, MAKE
ALL CAMERA WORKING AS PER REQUIREMENT.
2.

Camera Installation Charges

1

3.

CCTV 3 + 1 Cabling (Including Labour, Accessories)

4.

Recording Backup charge Per GB

5.

Maintenance Per camera

6.

Maintenance Per DVR

Per Miter
Per GB
Per camera
Per DVR

Seal and Signature of Authorized Person
Place:
Date:
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