ુ જરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
ટ ડર નં – ૨૬ / ૨૦૧૮
ુ જરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર ખાતેની કચેર માં પર ુ રણ
ર પેર ગની કામગીર

દા ત .૨,૫૦,૦૦૦/- કરવા માટના ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .
ટ ડર ફ : . ૬૦૦/-

૧
૨

ટ ડર બોડની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી

તા.૩/૧૧/૨૦૧૮ થી તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮

ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની તાર ખ / સમય

સમય ૧૬.૦૦ કલાક

ફ ઝીકલ ભાવપ ક ર ુ કરવાની છે લી તાર ખ

તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ સમય ૧૬.૦૦ કલાક

ુ ધી

/ સમય
૩

ભાવપ ક ખોલવાની તાર ખ / સમય
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તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ સમય ૧૩.૦૦ કલાક

ુ જરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
ટ ડર નં – ૨૬ / ૨૦૧૮
ુ જરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર ખાતેની કચેર માં પર ુ રણ
ર પેર ગની કામગીર કરવા માટ ભાવો મં ગાવવામાં

ગે ુ ં ભાવપ ક

શરતો
1. એજ સીએ કવર ઉપર “કચેર માં પર ુ રણ ર પેર ગની કામગીર કરવા

એમ દશાવવા ુ રહશે”

િત ી, સ ચવ ી,

ગે ુ ં ભાવપ ક

ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક

િશ ણ બોડ, સેકટર-૧૦ બી, સ ચવાલય પાસે , ગાં ધીનગર એમ લખી બ / RPADથી
મોડામાં મોડા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક
શાખામાં

ુ ધીમાં બોડની કચેર ની ટૉર

ુ પરત કરવા ું રહશે .

2. ટ ડરમાં ટ નીકલ બીડની સાથે ટ ડર ફ

સ ચવ ી,

.૬૦૦/- ( ક

િપયા છસો

ુ રા/-) નો

ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાં ધીનગરના

નામજોગ ડમા ડ

ાફટ અસલમાં સામેલ કરવાનો રહશે. ટ ડર ફ િસવાય ું ટ ડર મા ય

રાખવામાં આવશે નહ .
3. િનયત કરલ સમયમયાદામાં મળે લ ભાવપ કો તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ને ૧૩.૦૦કલાક હાજર

રહલ એજ સીઓ અગર તેમના અિધ ૃ ત

િતિનિધઓની હાજર માં ખોલવામાં આવશે. રસ

ધરાવતી એજ સીઓ અગર તેમના અિધ ૃ ત
કોઇપણ એજ સી અગર તેમના અિધ ૃ ત
અિધકાર

ી તે

ન ધ લેશે

િતિનિધ તે સમયે હાજર રહ શકશે. જો

િતિનિધ હાજર રહશે નહ તો બોડના અિધ ૃ ત

ગે રોજકામમાં યો ય ન ધ લઇ તેમના ભાવપ કો ખોલશે અને ભાવોની

એજ સીને બં ધનકતા રહશે . આ બાબતે પાછળથી ર ુ આતો યાને લેવામાં

આવશે નહ .
4. એજ સી પોતા ુ ં ભાવપ ક બોડની વેબસાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉન લોડ કર ને

િ

ટ મેળવી તેમાં જ ભાવ દશાવવાના રહશે. ભાવપ ક ભરતાં પહલાં ભાવપ કની

શરતો અને બોલીઓ વાંચી લેવાની રહશે તથા ભાવપ કના દરક પાના ઉપર બીડરના
સહ -િસ ા કરવાના રહશે.
5. બોડની વેબ સાઇટ www.gseb.org ઉપરથી ડાઉનલોડ કરલ ભાવપ કમાં ભાવો તમામ

કારના વેરા,

ા સપોટ ચા

લેબર ક અ ય કોઇપણ ખચ સ હત બોડની ગાંધીનગર

ખાતેની કચેર એ બ પહ ચાડવા તથા આઇટમ
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તે થળે લગાવી

આપવાની મ ુ ર

સ હતના ભાવ ભરવાના રહ શે અને દશાવેલ ભાવ ઉપરાંત બોડ

અલગથી વધારાનો કોઇ ચા

ુ કવશે ન હ. GST અલગથી આપવામાં આવશે.

6. એજ સીએ આ ભાવપ ક ભરતાં પહલાં બોડની ટોર શાખા / કં ોલર ઓફ એકાઉ ટ એ ડ

ટોર પાસેથી કામગીર ની તમામ િવગતો મેળવી તથા

થળ ઉપર કામગીર કરવાની

છે તે કામગીર ની ચકાસણી કર ને ભાવ ભરવાના રહશે. ભાવપ ક ખો યા બાદ કામગીર
બાબતે કોઇ પણ ફર યાદ યાને લેવામાં આવશે નહ .
7. ભાવપ કમાં

માણે

દા ત આઇટમ દશાવેલ છે. પરં ુ કામગીર

ૂ ણ થયે કામગીર માપ

ુ કવ ુ કરવામાં આવશે.

8. એજ સીએ તમામ આઇટમ ISI

ુ ણવ ાવાળ વાપરવાની રહશે તથા ભાવપ કમાં તે

માણેનો ભાવ ભરવાનો રહશે.
9. કોઇપણ ભાવપ ક સં

ૂણ ક

શતઃ

વકાર ું ક એક થી વ ભાવપ
ુ
ક ના ભાવો મા ય

રાખવાનો તેમજ તમામ અથવા કોઇપણ એજ સી

ારા ભરલ ભાવપ કો કોઇપણ કારણો

આ યા િસવાય રદ કરવાનો બોડના સ ચવ ીને અબાિધત હ
ભાવ ું ભાવપ ક
10. કચેર

રહશે. આમાં સૌથી ઓછા

વકાર ું ક નહ તેનો પણ સમાવે શ થાય છે.

ારા આપવામાં આવેલ ઓડર

થયેથી કામગીર સં તોષકારક કયા

ુ જબ કામગીર કરવાની રહશે. કામગીર
ગે ું

માણપ

બીલ સાથે ર ુ કયથી

ૂણ
ુ કવ ુ ં

કરવામાં આવશે.
11.

મ ું ભાવપ ક મં ૂ ર કરવામાં આવશે તેમને બોડની કચેર ના વકઓડરમાં દશાવેલ
કામગીર સમયમયાદામાં
બીલની

12.

રૂ કરવાની રહશે. કામગીર સં તોષકારક નહ જણાય તો

ુ કવણી કરવામાં આવશે ન હ. આ બાબતે બોડની કોઇ જવાબદાર રહશે ન હ.

ુ દત બહાર આવેલ, અ ૂ ર િવગત / ડો
શરતી ભાવપ ક આપોઆપ ર કરવા પા

13. ભાવપ કમાં ખોટ

ુ મે ટ, છે કછાક / ઓવર રાઇટ ગવાળા તેમજ
રહશે .

અને ગેરમાગ દોરતી મા હતી આ યા ું જણાશે તો ભાવપ ક ર

કરવામાં આવશે.
14. આ કામગીર માં

ુ લ ક િવલં બ

ગેની સઘળ જવાબદાર

તે એજ સીની રહશે અને

કામગીર ના અ ુ સ ં ધાનમાં કોઇપણ શરત ૂ ક અથવા જવાબદાર
પ રણામે બોડને થયેલ

ુ શાન, અ યવ થા
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ન કરવાના

ગે સ ૂ ણ જવાબદાર ઓડર મેળવનાર

એજ સીની રહશે. કામગીર ઑડર મ યેથી ૨૦ દવસમાં
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ુર

ૂ ણ કરવાની રહશે.

15. ભાવપ ક ખો યા બાદ કોઇ એજ સી તેમના ભાવો પાછા ખચી શકશે નહ .
16. એજ સી

ારા આ સાથે સામેલ આઇટમમાં દરકના કામગીર ના અ ુ ભવ

માણે ભાવ ભર

શકશે અથવા પોતે એક જ આઇટમ સ લાય / કામગીર કરવા માગતા હોય તો તે
ભાવપ ક ભર શકશે.
17. કોઈપણ િવવાદ

ગે યાય

ે ે ગાંધીનગર રહશે .
સ ચવ

થળ : ગાંધીનગર
તા.

/

ુ જરાત મા યિમક અને

/૨૦૧૮

ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ,
ગાંધીનગર
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માણે

GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E-Tender Notice No. 26 / 2018 - 2019
Tender For GSHSEB Building Premisis work
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

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

5

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 / Regd. Office Address
Residence Address
Mobile No.
E-mail Address and or Website Address
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6

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

7

Whether the bidder has been Black Listed by any
Govt.,

or

Semi

Govt.,

organization

or

any

Educational Organization? (Yes or No)
8

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

9

GST Registration No.

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 , Gandhinagar
G.S & H.S.E Board building Premisis work
Tender No :
Sr
No

1

2

3

Item
No

26 /2018

Unit

Qty

SOR
Rate

Amount

1

Dismentling doors, windows,
ventilators etc.(wood or steel)
shutters including chowkhats
architraves, holdfasts and other
attachment etc.complete and
stacking them within all lead and
lift.(ii) Exceeding 3 Sq.M. in area.

Each

2.00

158

316.00

2

Dismentaling tiled of stone floors
laid in mortar including stacking of
serviceable materilas and disposal of
unserviceable materials with all lead
and lift.

smt

60.00

30

1800.00

3

selected soil in layers of 20cm.
Thickness including watering,
ramming and consolidating etc.
complete. (Above10 Ton)

cmt

20.00

251.64

5032.80

cmt

17.23

3488.28

60103.06

Smt

70.00

1009.42

70659.40

4

4

5

5

Description

Providing and laying cement
concrete pavement(25mm to 50mm
thick) with 1:2:4 (1-cement : 2coarse sand : 4-stone aggregate
20mm nominal size) including
finishing with floating coat of neat
cement complete.
P & L 24" x 24" vitrified 8 mm thick
tile flooring over 20 mm (average)
base of cement mortar 1:6 ( 1
cement: 6 coarse sand) on new
surface or fixing on existing flooring
by adhesive material including
dismentaling of existing flooring and
jointed with color cement slurry
including finised with flush pointing
& cleaning the surface etc. complete
.
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6

6

Smt

7.00

797

5579.00

cmt

3.00

2529

7587.00

Smt

50.00

137

6850.00

9

Structural steel work riveted, bolted
or welded in builtup for all type
sections, in framed work, including
cutting hoisting, fixing in position
and applying a priming coat of
approved steel primer all complete
as per the structural designs and
directions of Engineer in charge.

Kg

600.00

109

65400.00

10

Distempeing (Two coats) with oil
bound washable distemper of
approved brand and manufacture
and of required shade on wall
surfaces to give an even shade, over
and including a priming coat with
alkali resistance primer of approved
brand after thoroughly brushing the
surface and other foreign matter and
also including preparing the surface
even and sand parpered smooth.

Smt

523.00

48.29

25255.67

7

7

8

8

9

10

Providing and laying light shade
vitrified tiles 8 mm to 10 mm thick
in skirting , risers of steps and dedo
on 10 mm thick cement plaster 1:3
(1 Cement : 3 Coarse Sand) &
jointed with white cement Slurry.
Brick work using common burnt
clay building bricks having crushing
strength not less than 35
kg./Sq.Cm. in foundation and plinth
in Cement Mortar 1:6 (1- Cement : 6
-fine sand)(B) Conventional
Providing 20mm thick cement
plaster in single coat on single or
half brick walls for interior
plastering upto floor two level and
finished even and smooth in (i)
Cement mortar 1:3 (1- cement:3sand)
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11

12

13

11

Mains with 1.1 KV grade FRLS PVC
insulated ISI marked stranded
Copper conductor wire in following
type of pipe to be erected in / on
wall / ceiling with 2.5 sq. mm
copper conductor FRLS PVC
insulated stranded wire of green
colour for earth continuity of
following size (e) in existing pipe (a)
2 wire 4 sq. mm

Rmt

128.50

85.85

11031.73

12

Point wiring for FAN with 2-1.5
sq.mm & earthwire of 1.5 sq.mm
(Green) both are of .ISI marked 1.1
KV Grade FRLS PVC insulated
multistrand copper wires, in
following type of pipe to be erected
concealed in / flushed on
wall/ceiling complete with 6A
Modular type switch and hum free
EME four or more step type
electronic fan regulator with
separately mounted and accessories
with earth continuity of following
type erected on PVC / Metallic box,
single mounting base frame covered
with textured/metallic front plate
modules erected on / in wall /
ceiling as per pipe erected. with
necessary ceiling rose /
H.D.Connector as directed.(e) in
existing pipe Cat. III

Nos

10.00

494.9

4949.00

13

Providing and erecting Approved
make Ceiling fan with double ball
bearing ISI mark with condenser
A.C. 230V.50 c/s.1200 mm. sweep
complete, canopy and 30 cms. down
rod erected on existing hook or
clamp with 24/0.2 , 3 core flexible
wire with earthing. [Make shall be
approved by Engineer in charge]

Nos

2.00

1717

3434.00

Total
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Credit
Sr
No

Item
No

1

1

Description
Recovery of item no 1.Rooling
shutter

Unit

Qty

Rate

Amount

Eac
h

2.00

1000.00

2000.00

I/We am/are willing to carry out the work at ______________________% above/below
__________ percent (should be written in figures and words) above/ below the estimated
rates mentioned above. Amount of my/ our tender work out as under.
Estimated Amount

Estimated Amount

Put to tender
Deduct ………...% Below

RS 267997.00
RS

Put to tender
Add ……... % Above

RS 267997.00
RS

Total

RS

Total

RS

Above Rate including All Tax (GST will be given separately )

Contractor Name & Signature (
With Stamp)
Address :

Contact No :

Date :
Place :
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