ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
જ
ટ ડર નં–૩૦/૨૦૧૯
ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર ખાતેની કચેર માં
જ
કામગીર

ુદ - ુદ

દા ત .૪,૦૦,૦૦૦/- કરવા માટના ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .
ટ ડર ફ : . ૧૦૦૦/-

૧
૨

ટે ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.orgઉપરથી

તા.૧૫/૭/૨૦૧૯ થી તા.૨૨/૭/૨૦૧૯

ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ / સમય

સમય ૧૨.૦૦ કલાક સુધી

ફીઝીકલ ભાવપત્રક રજુ કરવાની છે લી તારીખ

તા.૨૨/૭/૨૦૧૯ સમય ૧૬.૦૦ કલાક

/ સમય
૩

ભાવપત્રક ખોલવાની તારીખ / સમય

તા.૨૩/૭/૨૦૧૯ સમય ૧૧.૦૦ કલાક

ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
જ
ટ ડર નં – ૩૦ / ૨૦૧૯
ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર ખાતેની કચેર માં તથા
જ
સે ટર-૨૨ ની દ નદયાલ પર

ા ભવનમાં કામગીર કરવા માટભાવો મંગાવવામાં

ગે ંુ ભાવપ ક

શરતો
ુ ણ કામગીર
1. એજ સીએ કવર ઉપર“ પર ર

કરવા ંુ ટ ડર” પ્રિત ી, સિચવ ી, ગુજરાત

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેકટર-૧૦ બી, સિચવાલય પાસે, ગાંધીનગર
એમ લખી

બ /RPADથી મોડામાં મોડા તા.૨૨/૭/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક સુધીમાં

બોડર્ ની કચેરીની ટૉર શાખામાં સુપરત કરવાનુ ં રહેશે.
2. ટે ડરમાં ટે ક્નીકલ બીડની સાથે ટે ડર ફી

.૧૦૦૦/- (અંકે

િપયા એક હજાર પુરા/-) નો

સિચવ ી, ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરના નામજોગ
િડમા ડ ડ્રાફટ અસલમાં સામેલ કરવાનો રહેશે.ટે ડર ફી િસવાયનુ ં ટે ડર મા ય રાખવામાં
આવશે નહી.
3. િનયત કરે લ સમયમયાર્ દામાં મળે લ ભાવપત્રકો તા.૨૩/૭/૨૦૧૯ ને ૧૧.૦૦કલાકે હાજર

રહેલ એજ સીઓ અગર તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધઓની હાજરીમાં ખોલવામાં આવશે. રસ
ધરાવતી એજ સીઓ અગર તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર રહી શકશે. જો કોઇપણ
એજ સી અગર તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધ હાજર રહેશે નહી તો બોડર્ ના અિધકૃત અિધકારી ી
તે અંગે રોજકામમાં યોગ્ય ન ધ લઇ તેમના ભાવપત્રકો ખોલશે અને ભાવોની ન ધ લેશે
એજ સીને બંધનકતાર્ રહેશે. આ બાબતે પાછળથી રજુઆતો યાને લેવામાં આવશે નહી.
4. એજ સી પોતાનુ ં ભાવપત્રક બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.orgઉપરથી ડાઉન લોડ કરીને િપ્ર ટ

મેળવી તેમાં જ ભાવ દશાર્ વવાના રહેશે.ભાવપત્રક ભરતાં પહેલાં ભાવપત્રકની શરતો અને
બોલીઓ વાંચી લેવાની રહેશે તથાભાવપત્રકના દરે ક પાના ઉપર બીડરના સહી-િસક્કા
કરવાના રહેશે.
5. બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.orgઉપરથી ડાઉનલોડ કરે લ ભાવપત્રકમાં ભાવો તમામ

પ્રકારના વેરા, ટ્રા સપોટર્ ચા

લેબર કે અ ય કોઇપણ ખચર્ સિહત બોડર્ ની ગાંધીનગર ખાતેની

કચેરીએ બ પહ ચાડવા તથા આઇટમ

તે થળે લગાવી આપવાની મજુરી સિહતના ભાવ

ભરવાના રહેશે અને દશાર્ વેલ ભાવ ઉપરાંત બોડર્ અલગથી વધારાનો કોઇ ચા
GST અલગથી આપવામાં આવશે.

ચુકવશે નિહ.

6. એજ સીએ આ ભાવપત્રક ભરતાં પહેલાં બોડર્ ની

ટોર શાખા / કંટ્રોલર ઓફ એકાઉ ટ એ ડ

ટોર પાસેથી કામગીરીની તમામ િવગતો મેળવી તથા

થળ ઉપર કામગીરી કરવાની છે તે

કામગીરીની ચકાસણી કરીને ભાવ ભરવાના રહેશે. ભાવપત્રક ખો યા બાદ કામગીરી બાબતે
કોઇ પણ ફરીયાદ યાને લેવામાં આવશે નહી.
7. ભાવપત્રકમાં અંદાજીત આઇટમ દશાર્વેલ છે . પરં ત ુ કામગીરી પ ૂણર્ થયે માપ પ્રમાણે ચુકવણુ

કરવામાં આવશે.
8. એજ સીએ તમામ આઇટમ ISI ગુણવ ાવાળી વાપરવાની રહેશે તથા ભાવપત્રકમાં તે

પ્રમાણેનો ભાવ ભરવાનો રહેશે.
9. કોઇપણ ભાવપત્રક સંપ ૂણર્ કે અંશતઃ િ વકારવું કે એક થી વધુ ભાવપત્રકના ભાવો મા ય

રાખવાનો તેમજ તમામ અથવા કોઇપણ એજ સી

ારા ભરે લ ભાવપત્રકો કોઇપણ કારણો

આ યા િસવાય રદ કરવાનો બોડર્ ના સિચવ ીને અબાિધત હક્ક રહેશે. આમાં સૌથી ઓછા
ભાવનુ ં ભાવપત્રક િ વકારવુ ં કે નહીં તેનો પણ સમાવેશ થાય છે .
10. કચેરી

ારા આપવામાં આવેલ ઓડર્ ર મુજબ કામગીરી કરવાની રહેશે. કામગીરી પ ૂણર્ થયેથી

કામગીરી સંતોષકારક કયાર્ અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર બીલ સાથે રજુ કયેર્થી ચુકવણુ ં કરવામાં આવશે.
11.

મનુ ં ભાવપત્રક મંજૂર કરવામાં આવશે તેમને બોડર્ ની કચેરીના વકર્ ઓડર્ રમાં દશાર્ વેલ
કામગીરી સમયમયાર્ દામાં પ ૂરીકરવાની રહેશે. કામગીરી સંતોષકારક નહી જણાય તો બીલની
ચુકવણી કરવામાં આવશે નિહ. આ બાબતે બોડર્ ની કોઇ જવાબદારી રહેશે નિહ.

12. મુદત બહાર આવેલ, અધ ૂરી િવગત/ડો

ુ ે ટ,છે કછાક / ઓવર રાઇટીંગવાળા તેમજ શરતી
મ

ભાવપત્રક આપોઆપ ર કરવા પાત્ર રહેશે.
13. ભાવપત્રકમાં ખોટી અને ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આ યાનુ ં જણાશે તોભાવપત્રક ર

કરવામાં

આવશે.
14. આ કામગીરીમાં ભુલ કે િવલંબ અંગેની સઘળી જવાબદારી

તે એજ સીની રહેશે અને

કામગીરીના અનુસધ
ં ાનમાં કોઇપણ શરતચ ૂક અથવા જવાબદારી પુરી ન કરવાના પિરણામે
બોડર્ ને થયેલ નુક્શાન, અ યવ થા અંગે સપ ૂણર્ જવાબદારી ઓડર્ ર મેળવનાર એજ સીની રહેશે.
કામગીરી ઑડર્ ર મ યેથી ૨૦ િદવસમાં પ ૂણર્ કરવાની રહેશે.
15. ભાવપત્રક ખો યા બાદ કોઇ એજ સી તેમના ભાવો પાછા ખેંચી શકશે નહીં.
16. એજ સી

ારા આ સાથે સામેલ આઇટમમાં દરે કના કામગીરીના અનુભવ પ્રમાણે ભાવ ભરી

શકશે એક જ કામકરવા માગતા હોય તો તે પ્રમાણે ભાવપત્રક ભરી શકશે.

17. ઠેકેદારે ટે ડરમાં દશાર્ વેલ આઇટમની કુલ રકમના ૧૦% િડપોિઝટ જમા કરાવવાની રહશે.

સંતોષકારક કામગીરી પ ૂણર્ થયે પરત કરવામાં આવશે.
18. ઠેકેદારને બીલની રકમમાંથી િનયમોનુસાર ટી.ડી.એસ કપાત કરવામાં આવશે.
19. કોઈપણ િવવાદ અંગે યાય ક્ષેત્રે ગાંધીનગર રહેશે.
સ ચવ
થળ : ગાંધીનગર
તા.

/

/૨૦૧૯

ુ રાત મા યિમક અને
જ
ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ,
ગાંધીનગર

GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E-Tender Notice No. 30 / 2019
Tender For GSHSEB Building & Premisisannual 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 :

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 :

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board , Gandhinagar
G.S & H.S.E Board , Sector 22, Demolation Room work
Tender No : 30 /2019

Price Bid
Sr
No

1

2

3

Item
No

Description

Unit

Estimate
Qty

1

Demolition including stacking of
serviceable materilas and disposal of
unserviceable materials with all lead and
lift. (i) R.C.C. work

Cmt

11.5

2

Demolition of Brick work and stone
masonry including stacking of
serviceable materilas and disposal of
unserviceable materials with all lead and
lift. (i) In Lime Mortar.

Cmt

49.30

3

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.(i)
Not exceeding 3 Sq.M. in area.

Nos

10

Rate

Amount

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

Contractor Name & Signature ( With Stamp)

Date :
Place :

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board , Gandhinagar
G.S & H.S.E Board , Sector 22, Gate & Fenching work
Tender No : 30 /2019
Price Bid
Sr
No

1

2

3

4

5

Item
No

Description

Unit

Estimate
Qty

1

Structural steel work ( Confirming
to IS 4923- 997) 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

2652

2

Providing And fixin of Chain link
fenchingjali .the size of chain link
jaili 50mm x 50mm , fixed in 2.m x
1.m side welded with frame the jali
shall be welded / revited with
vertical &horizantal as per
instruction of engineer in charge,
chail link jali painted with 1 coat of
promer and two coat of oil paint
etc. completed

smt

82

3

Providing and laying cement
concrete 1:2:4 (1- Cement : 2Coarse sand : 4- graded stone
aggregates 20 mm nominal size)
and curing complete,

Cmt

5.9

4

Providing Fixing concentrino razor
blad fencing of 45 cm to 60 cm dia
or as directed by engineer incharge
on the top of Y Angle for satety of
campus including cost of material
and labour

Rmt

16

5

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 (1Cement : 6 -fine sand)

Cmt

4.86

Rate

Amount

6

7

6

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:3-sand)

Smt

45

7

Excavation For Tree Planet area
and require to depth for tree round
shape excavation, line arrangement
Complete to excavation , filling and
fixing tree require area by
department in charge

Nos

100

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

Contractor Name & Signature ( With Stamp)

Date :
Place :

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board , Gandhinagar
G.S & H.S.E Board building Premises Shed work
Tender No : 30 /2019
Price Bid
Sr
No

Item
No

Unit

Estimate
Qty

Cmt

24.93

Cmt

6.23

Cmt

4.47

4

Providing and fixing pre-cast Rubber
Dye inter locking concrete block
60mm thick with grade of concrete
M200 pnumatic compressed by
mechanically pressed and as per
approved design including 75mm
Sand layer for levelling and filling the
joint with sand in proper line and
level etc complete.

Smt

41.54

5

Structural steel work ( Confirming to
IS 4923- 1997) 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

1438

1

1

2

2

3

3

4

5

Description
Excavation for foundation upto 1.5 m
depth including sorting out and
stacking of useful materials and
disposing off the excavated stuff upto
50 Meter lead.(A) Loose or soft soil
Providing and laying cement concrete
1:2:4 (1- Cement : 2- Coarse sand : 4graded stone aggregates 20 mm
nominal size) and curing complete
excluding cost of formwork.
Providing and laying controlled
cement concrete M.200 and curing
complete excluding the cost of
formwork and reinforcement for
reinforced concrete work in (A)
Foundations, footings,

Rate

Amount

6

7

8

6

Providing corrugated G.I. sheet of
class-3 roofing fixed with glavanished
iron J or L Hooks, Bolts and nuts
8mm diameter with bitumen and G.I.
limpet washer or G.I. limpet washer.
filled with white lead complete
excluding the cost of purlins, Rafters
and Trusses.(1) 0.80 mm thick
sheet.

Smt

51.75

7

Providing and laying polished Kota
stone slab flooring over 20mm
(Average) thick base of cement mortar
1:6 (1-cement : 6-coarse sand) or
L.M. 1.1.5 (1-Lime putty :1.5 - coarse
sand) laid over and jointed with grey
cement slurry mixed with pigment to
match the shade of slab including
rubbing and polishing etc. complete.
(A) 25mm thick

Smt

8.28

8

Repairing Gully Trap And Chamber
Cover to floor leveling complete to all
by department incharge.

Nos

4

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

Contractor Name & Signature ( With Stamp)

Date :
Place

