ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોડડ , ગાંધીનગર
ગજ
બોડડ ની કચેરીના કં મ્પાઉન્ડમાં પડે

રરકારી ટવેરા વાહન GJ 6 G 1793 જાહેર હરાજી માટે

બંધ કવરમાં ભાવો મંગાવવા અંગે ન ંુ ટે ન્ડર
ટે ન્ડર નંબર : ૧૭ / ૨૦૧૮
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર કચેરીના
કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ સરકારી ટવેરા વાહન GJ 6 G 1793 જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં ભાવો
માંગાવવા અંગેન ુ ાં ભાવો માંગાવવામાાં આવે છે .
૧
૨

િરતો બોર્ડ ની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી

તા.૧૫/૬/૨૦૧૮ થી તા.૬/૭/૨૦૧૮

ર્ાઉનલોર્ કરવાની તારીખ / સમય

સમય ૧૬.૦૦ કલાક સુધી

ફીઝીકલ ભાવપત્રક રજુ કરવાની છે લ્લી તારીખ

તા.૬/૭/૨૦૧૮ સમય ૧૬.૦૦ કલાક

/ સમય
૩

ભાવપત્રક ખોલવાની તારીખ / સમય
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તા.૭/૭/૨૦૧૮ સમય ૧૧.૩૦ કલાક

ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોડડ ,
ગજ
રેકટર-૧૦બી, જુના રચચવા ય પારે, ગાંધીનગર
બોડડ ની કચેરીના કં મ્પાઉન્ડમાં પડે

રરકારી ટવેરા વાહન GJ 6 G 1793 જાહેર હરાજી માટે બંધ

કવરમાં ભાવો મંગાવવા અંગે ન ંુ ટે ન્ડરમાં ભાગ

ુ ામાં રજુ કરવાન ંુ
ેનાર ઇજારદાર મનયત નમન

રજીસ્ટરે િન મોમડ

ટે ન્ડર નંબર : ૧૭ / ૨૦૧૮
પ્રમત
રચચવશ્રી
ગ.ુ મા.અનેઉ.મા મિ બોડડ
ગાંધીનગર
રહી..........................
હુ ાં / અમો ............................................................................. આ બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ 1
સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં ભાવ માંગાવવા અંગેન ુાં ટેર્રમાાં વ્યક્તિતગત રીતે ભાગ લઇ
છી . / અમો ભાગીદારી પેઢી / કાંપની /સાંસ્થા નુાં નામ .....................................................ના માલીક /
ભાગીદારી /કાંપની /સાંસ્થાના મેનેજર / જટની હેસીયતથી ઉપરોકત કામ માટેન ુાં આ રજીસ્રે િન ફોમડ ભરી રજ
કરી

છી . સદર કાંપની /સાંસ્થા/ ભાગીદારી પેઢી

આ અંગે અમોને સત્તાવાર રીતે પાવર આપેલા છે . (લાગુ ન

પર્ત ુાં હોય તે ચેકી નાખવુાં ) જેની કોપી આ સાથે બીર્ાણ કરે લ છે . અમારૂ / મારૂ પુરેપરુ ુ સરનામુાં નીચે મુજબ છે .
(૧) વ્યક્તિત / પેઢી/કાંપની /સાંસ્થાનુાં નામ ....................................................................
સરનામુાં .................................................................................................................
..................................................................................................................
ટેલીફોન (ઓ) નાં :-............................................ મોબાઇલ નાં..........................................
Email Address : ..................................
(૨) ટીન નાં ........................................ પાન નાં .................................................
(૩) રજીસ્રે િન ફી (નોટ રીફાંર્ેબલ) પુરેપરુ ી રકમ રૂ.૧૫૦૦/- (અંકે રૂમપયા

ક હજાર પાાંચસો પુરા) નો

રાષ્ટરીયબેત બેકનો ર્ીમાર્ ્ાફટ.
(બેંકનુાં / િાખાનુાં નામ :-....................................................................................)
ર્ીમાર્ ્ાફટ નાં .............................................. તા....................................
્ેસ પ્રુફ .............................................................
(ટીન નાંબરના પુરાવા ,

્ેસ પ્રુફ ની ઝેરોક્ષ કોપી બીર્ાણ કરવી.)

(૪) અનેસ્ટમની ર્ીપોઝીટની પુરેપરુ ી રકમ રૂ.૫૧૦૦/- (અંકે રૂમપયા પાાંચ હજાર સો પુરા)નો રાષ્ટરીયબેત
બેકનો ર્ીમાર્ ્ાફટ
(બેંકનુાં / િાખાનુાં નામ :-....................................................................................)
ર્ીમાર્ ્ાફટ નાં .............................................. તા....................................
આ બીન ઉપયોગી બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલા ૧ સરકારી વાહન ટવેરાની જાહેર હરાજી માટેના
ટેર્ર રજીસ્રે િન ફોમડ આ સાથે રજ કરી

છી . જેમાાં ર્ીમાર્ ્ાફટ સિચવ્ી ગુ.મા. અને ઉ.મા મિ બોર્ડ ,

ગાાંધીનગરની ફેવરમાાં સબમીટ કરવાનો રહેિે.( ર્ીમાર્ ્ાફટની પાછળ ટેર્ર ભરનારનુાં નામ, સરનામુાં પીન કોર્
સાથે તથા કોટે કટ નાંબર અવશ્ય દિાડવાનો રહેિે)

H:\ટવેરા વાહન હરાજી - 2018\ટવેરા ગાડી ટે ન્ડર નં-૧૭-૨૦૧૮-8-6-18.doc

ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોડડ ,
ગજ
રેકટર-૧૦બી, જુના રચચવા ય પારે, ગાંધીનગર
બોડડ ની કચેરીના કં મ્પાઉન્ડમાં પડે

રરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે બંધ

કવરમાં ભાવ મંગાવવા અંગે ન ંુ ટે ન્ડર
ટે ન્ડર નંબર : ૧૭ / ૨૦૧૮
બોડડ ની કચેરીના કં મ્પાઉન્ડમાં પડે

રરકારી વાહન ની જાહેર હરાજી માટે બંધ કવરમાં

ભાવ મંગાવવા અંગે ન ંુ ટે ન્ડરની િરતો : 1. બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં
ભાવો માંગાવવા અંગેના ટેર્રમાાં ભાગ લેનારા વેપારીઓ
બોર્ડ ની

સેકટર-૧૦-બી,

ગાાંધીનગર

ખાતેની

કચેરી કામકાજના દદવસોમાાં

કચેરીની

રૂબરૂ

મુલાકાત

લઇ

તા.૧૫/૬/૨૦૧૮ થી તા.૬/૭/૨૦૧૮ને ૧૬.૦૦ કલાક સુધીમાાં બોર્ડ ની કચેરીના
કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ ૧ સરકારી વાહન ટવેરા કારની જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં ભાવ
માંગાવવા અંગે દરે ક વેપારીઓ

જાતે કમ્પાઉર્માાં પર્ેલ ૧ વાહનની ચકાસણી કરી,

જોઇ તપાસી, લેવાની રહેિે અને ટે ર્ર ફોમડમાાં સચવ્યા મુજબના તમામ ર્ોક્યુમેટસની
સટીફાઈર્ નકલો ભૌમતક રીતે અલાયદ બાંધ કવરમાાં કે જે કવરની ઉપર મથાળે “બોર્ડ ની
કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં ટવેરા કારની જાહેર હરાજી” તેવ ુ ાં લખીને તા.૬/૭/૨૦૧૮ ને
૧૬.૦૦ કલાક સુધીમાાં રૂબરૂ / રજી.પો. ર્ી. થી મળે તે રીતે સ્ટોરિાખામાાં રજુ કરવાના
રહેિે. તા.૭/૭/૨૦૧૮ને બપોરના ૧૧.૩૦ કલાકે બોર્ડ ની કચેરીના કમીટી રૂમમાાં
ઉપક્તસ્થત ઈજારદાર્ીઓની હાજરીમાાં ખોલવામાાં આવિે.
2. ટેર્રમાાં ભાગ લેનારા બીર્રે / પેઢી

સૌ પ્રથમ બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલા ૧

સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં ભાવ માંગાવવા અંગેના ટે ર્રમાાં one
time registration ટે ર્ર ફી પેટે રૂ.૧૫૦૦/- (જે પરત મળવા પાત્ર નથી) નો તેમજ EMD
પેટે રૂ.૫૧૦૦/- નો ગાાંધીનગર ખાતે ચુકવણીને પાત્ર હોય તેવો ર્ી.ર્ી. / પે-ઓર્ડ ર
રાષ્ટરીયબેત બેંકનો "સિચવ્ી, ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ
ગાાંધીનગર" ના નામનો કઢાવી સીલબાંધ કવરમાાં રજુ કરવાનો રહેિે. અને આ સાથે
જોર્ેલ રજીસ્રે િન ફોમમાાં પોતાની પેઢીની સાંપણડ મવગતો દિાડ વવાની રહેિે.
3. બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલા ૧ સરકારી વાહન ટવેરા

કારની જાહેર હરાજી માટે

બાંધ કવરમાાં ભાવ માંગાવવા અંગેના ટેર્રમાાં ૧ વાહન “જે મસ્થતીમાાં છે તે મસ્થતી”માાં
વાહનની તિળયાની દકિંમત રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- (અંકે રૂમપયા
નક્કી કરવામાાં આવેલ છે .
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ક લાખ મસત્તેર હજાર પુરા/-)

4. જાહેર મનમવદા મુજબના બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ ૧ સરકારી વાહનની જાહેર
હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં માંગાવેલા ભાવોમાાં િરતી ઓફર સ્વીકારવામાાં આવિે નહી.
5. બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલા ૧ સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે બાંધ કવરમાાં
ભાવો માંગાવવા અંગેના ટે ર્રમાાં વાહનની તિળયાની દકિંમત રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- (અંકે
રૂમપયા

ક લાખ મસત્તેર હજાર પુરા/-) ભાવથી સૌથી વધુ હિે તે ઇજારદારની ઑફર

બોર્ડ માંજર કરિે. તેઓ

તુતડજ ૧૦૦% રકમ ભરે થી દદન-૭ માાં “જે ક્તસ્થમતમાાં છે તે

ક્તસ્થમતમાાં” બોર્ડ ની કચેરીના કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ ૧ સરકારી વાહન પોતાના સ્વખચે અને
જોખમે અત્રેની કચેરી થી ઉપાર્ી લેવાની રહેિે. જો સૌથી વધુ ભાવો ઓફર કરનાર
ઇજારદાર મનયત સમયમયાડદામાાં ૧ સરકારી વાહનની ૧૦૦% રકમ રોકર્માાં પે-ઓર્ડ ર /
ર્ીમાર્ ્ાફટથી જમા નહીં કરાવે તો તેમની બાનાની રકમ રૂ.૫૧૦૦/- જપ્ત કરવામાાં
આવિે અને (વાહનની તિળયાની દકિંમત રૂ.૧,૭૦,૦૦૦) થી વધુ મહત્તમ ભાવ ભરનાર
સેકર્ H2 ને બોર્ડ તરફથી ઓફર કરવામાાં આવિે અને જો H2 પણ મનષ્ટફળ મનવર્િે તો
તેમની પણ બાનાની રકમ જપ્ત કરવામાાં આવિે. જે બાબત બોર્ડ ની કચેરીના
કાંમ્પાઉર્માાં પર્ેલ ૧ સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી માટે ટે ર્રમાાં ભાગ લેનાર દરે ક
ઇજારદારે ધ્યાને રાખવાની રહેિે.
6. આ વાહનોની હરાજી પેટે મળે લી ઓફરો માંજુર કરવી કે નામાંજુર કરવી કે અંિતઃ માંજુર
કરવી, તે અંગેનો આખરી મનણડય લેવાનો બોર્ડ ને અબામધત હક્ક રહેિે.
7. આ વાહનની હરાજીમાાં ભાગ લેનાર પેઢીનો ઇકમટે ક્ષ PAN NO હોવો ફરજીયાત છે .
8. ટેકનીિલી ઉત્તીણડ ન થનાર કોઇ પણ પેઢીનુ ાં ટે ર્ર આપોઆપ રદ થિે તેમજ તેઓ
આ વાહનની જાહેર હરાજીમાાં ભાગ લઇ િકિે નહીં.
9. સાંજોગોવસાત આ વાહનની જાહેર હરાજી માટે કોઇ પ્રમતસાદ નહીં મળે તો લઘુત્તમ
બીર્ની રકમ કરતાાં ઓછા અથવા વધુ દરે ફરીથી પુન:હરાજી કરવાનો મનણડય બોર્ડ પાસે
અબામધત રહેિે.
10. આ વાહનની હરાજીમાાં રજીસ્રે િનની મનયત કરે લ છે લ્લી તારીખ પછી મળે લી બીર્ કોઇ
પણ સાંજોગોમાાં ગ્રાહય રાખવામાાં આવિે નદહ અને તે બીર્રોના બીર્ ખોલવામાાં આવિે
નહીં.
11. ટવેરા કાર GJ 6 G 1793નુ ાં (૨૦૧૨) છે તથા આ વાહન ર્ીઝલ છે .
12. વાહનની સાંપણડ રકમ જમા કરાવ્યા પછી સદરહુ ાં વાહન પોતાના નામે કરવા માટે જરૂરી
ટેક્ષ ભરવા તેમજ નવા રજીસ્રે િન નાંબર મેળવવા આર.ટી.ઓ / ઇસ્યોરસની સઘળી
કાયડવાહી કરાવાની રહેિે. જે માટે જરૂરી કાગળો અત્રેથી આપવામાાં આવિે. તે અવયે
જરૂરી કાયડવાહી પણડ કરીને તે અંગેના કાગળો અત્રેની કચેરીમાાં રજુ કયેથી વાહનનો
કબ્જો વેચાણના પ્રમાણપત્ર સાથે આપવામાાં આવિે. વાહનની હરાજીની માંજુર થયેલ
દકિંમત ઉપરાાંત મનયમોનુસાર GSTની રકમ અલગથી ભરવાની રહેિે.
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13. વાહનનો કબ્જો જે તે ક્તસ્થમતમાાં સૌથી વધુ બોલી બોલનાર વ્યક્તિત

ઉપર મુજબ

કાયડવાહી પણડ થયા પછી દસ (૧૦) દદવસમાાં લઇ જવાનો રહેિે. અયથા સમગ્ર
જવાબદારી જે તે વ્યક્તિતની રહેિે.
14. ઉિત વાહન તા.૧૫/૬/૨૦૧૮ થી તા.૬/૭/૨૦૧૮ સુધી (રજા મસવાય) કચેરી કામકાજ
દરમ્યાન બોર્ડ ની કચેરી

જોઇ િકાિે.

15. કોઇ પણ મવવાદ અંગે યાયક્ષેત્ર ગાાંધીનગર રહેિે. કોઇપણ બાબતમાાં માન.અધ્યક્ષ્ીનો
મનણડય આખરી ગણાિે.

હરાજીમાં ભાગ
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ેનાર કં પનીના રહી / મરક્કા

GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
Tender Notice No. 17 / 2018
The following Documents are attached with Technical Bid
Sr.

Requirement

Mark Tick With

No.

Details if 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.

N.B. All Photocopies of documents must be attested by a Government
Gazette Officer / any other authorized person i.e. Notary. or self-attested
DECLARATION
We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned
hereabove and mentioned in the Tender. We also understand that non-compliance of
any documents will be treated as non respecting tender and we will lose our claim to
participate in the tender process automatically and our tender will be liable to be
rejected.
(Signature of Authorized Person)
(Name of Authorized Person)
Stamp and Seal of the Company / Firm
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD,
SECTOR – 10-B, GANDHINAGAR - 382 010
Tender Notice No. 17 / 2018
PRICE BID
Name of the Bidder : __________________________________
Address of the Bidder : _________________________________________
_________________________________________
Item

Description for Government Vehicle

Offered cost

Code

TAVERA CAR : GJ 6 G 1793

for vehicle in
Rs.

A

On As is And Where is Condition 1 GOVERNMENT
VEHICAL at GS & HSEB Compound SECTOR – 10-B,
GANDHINAGAR - 382 010
TAVERA CAR (DISEL) : 2012

(Signature of Authorized Person)
(Name of Authorized Person)
Stamp and Seal of the Company / Firm
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
Tender Notice No. 17 / 2018
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)

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