ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર : ૧૮ / ખાખી સ્ટ�કર / ૨૦૧૮
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : િવિવધ પ્રકારના કવર, ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �ગે � ંુ
ટ� ન્ડર
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર દ્વારા ANNEXURE-1 માં દશાર્ વેલ �ુ દ�
�ુ દ� સાઇઝના કવરો / ફાઇલો તથા પેપર આઇટમો �વી સ્ટ� શનર� બોડર્ ની �ુચના �ુજબ તૈયાર કર� કાગળ િપ્રન્ટ�ગ,
મ�ુ ર�, તમામ વેરા (GST િસવાય) સ�હત બોડર્ જણાવે તે ગાંધીનગર અને વડોદરાના સ્થળોએ સમય મયાર્દામાં
�ુર�ક્ષત ર�તે પહ�ચાડવા માટ�ના ભાવો ટ� ન્ડરની શરતો �ુજબ ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવે છે .

ટ�ન્ડર ફ� : �. ૫૦૦૦/ઇ.એમ.ડ� : �.૪,૫૦,૦૦૦/૧ ટ� ન્ડર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ / અપલોડ

તા. ૨૫ /૭/ ૨૦૧૮

કરવાની તાર�ખ / સમય
૨ િપ્ર-બીડ મીટ�ગની તાર�ખ / સમય

તા.૧/૮/૨૦૧૮ સમય : ૧૧.૩૦=૦૦કલાક

૩ ઓનલાઇન ટ�ન્ડર ભરવાની છે લ્લી તાર�ખ /

તા. ૧૪/૮/૨૦૧૮ સમય : ૧૬ =૦૦કલાક

સમય
૪ ટ�કનીકલ બીડમાં ટ� ન્ડર ફ� અને બાનાની

તા.૧૬/૮/ ૨૦૧૮ સમય : ૧૬ =૦૦કલાક

રકમ (EMD) ફ�ઝીકલી ર�ુ કરવાની તાર�ખ
/ સમય
૫ ન� ૂનાની ચકાસણી તથા ટ� કનીકલ બીડ

તા. ૧૮/૮/ ૨૦૧૮ સમય : ૧૧=૩૦ કલાક

ખોલવાની તાર�ખ / સમય
બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી િવિવધ �હ�ર પર�ક્ષાઓના કામે આ સાથેના ANNEXURE-1
માં દશાર્ વેલ �ુદ� �ુદ� સાઇઝના કવર, ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �વી
સ્ટ�શનર� સામાન્ય ર�તે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે . તે ANNEXURE-1માં દશાર્ વેલ છે . �થી
ANNEXURE-1માં દશાર્ વેલ તમામ આઇટમોની વાિષ�ક જ�ર�યાત ચો�સ દશાર્ વેવામાં આવેલ
નથી. પરં � ુ �ુખ્યત્વે નીચે દશાર્ વ્યા �ુજબ આઇટમોની વાિષ�ક �દા�ત જ�ર�યાત રહ�વાનો
�દાજ છે . �માં � તે સમયે વધારો - ઘટાડો થવાની શ�તા રહ�લ છે . �નો બે વષર્નો
�દા�ત ખચર્ �.૩ (ત્રણ)કરોડ �ટલો થવાનો �દાજ છે .
સ્થળ : ગાંધીનગર.
તાર�ખ :

/

/ ૨૦૧૮

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર : ૧૮ / ખાખી સ્ટ�કર / ૨૦૧૮
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : િવિવધ પ્રકારના કવર, ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �ગે � ંુ
ટ� ન્ડર

ટ� ન્ડરની શરતો
1. આ ઇ-ટ�ન્ડરની ટ�ક્નીકલ બીડ સીલબંધ કવરમાં ઉપર “િવિવધ પ્રકારના કવર, ફાઇલો, ખાખી
સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �ગે� ુ ં ઇ-ટ�ન્ડર” પ્રિત, સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને
ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , (સ્ટોર શાખા) સેકટર-૧૦ બી, સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર
એમ લખી �બ� / RPADથી મોડામાં મોડા તા.૧૬/૮/૨૦૧૮ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં
અગર તો તે પહ�લાં કચેર�ના કામકાજના સમય દરિમયાન �ુપરત કરવા�ુ ં રહ�શે.
2. ટ�ન્ડરમાં ટ�ક્નીકલ બીડની સાથે તમામ દસ્તાવેજો તથા ટ�ન્ડર ફ� �.૫૦૦૦/- (�ક� �િપયા પાંચ
હ�ર �ુરા/-) તથા અન�સ્ટમનીની �ડપોઝીટ પેટ� �.૪,૫૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા ચાર લાખ
પચાસ હ�ર �ુરા/-) નો સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગરના નામનો �ડમાન્ડ ડ્રાફટ અસલમાં સામેલ કરવાનો રહ�શે.
3. ટ�ન્ડરર� પોતાના ભાવો બોડ� િનયત કર� લ ઓનલાઇન પ્રાઇસબીડમાં જ દશાર્ વવાના રહ�શે.
4. કોઇપણ ટ�ન્ડર સ્વીકાર�ુ ં ક� અસ્વીકાર કરવો ક� �શતઃ સ્વીકાર�ુ ં તે બાબતનો સં� ૂણર્ અબાિધત
અિધકાર બોડર્ નો રહ�શે.
5. �મ�ુ ં ભાવપત્રક મં�ૂર થશે તેમને ટ�ન્ડર મં�ૂર થયેથી ૨ વષર્ �ુધી બોડર્ ને માલ �ુરો પાડવાનો
રહ�શે. બોડર્ તરફથી ઓડર્ ર મળ્યેથી �દન-૧૫માં અગર બોડર્ ની આક�સ્મક જ��રયાતમાં તાત્કા�લક
માલ બોડર્ ની ગાંધીનગર ખાતેની તેમજ (પર�ક્ષા િવભાગ) વડોદરા ખાતેની કચેર�માં ઓડર્ રમાં
દશાર્ વેલ એક જ જથ્થામાં તમારા ખચ� �બ� પહ�ચતા કરવાનો રહ�શે અને ઓડર્ રમાં દશાર્ વેલ
જથ્થામાં � ૂટક-� ૂટક મોકલવામાં આવેલ માલ કોઇપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ
તેમજ ઓડર્ ર પ્રમાણે સં� ૂણર્ માલ મળ્યા બાદ જ િનયમો અ�ુસાર �બલની � ૂકવણી કરવામાં
આવશે.
6. �મ�ુ ં ટ�ન્ડર મં�ૂર કરવામાં આવશે તેમને બોડર્ ની કચેર�એથી િનયત સ્પેશીફ�ક�શન �ુજબ
ઓડર્ રમાં દશાર્ વેલ જ�ર� જથ્થો સમયમયાર્દામાં � ૂરો પાડવાનો રહ�શે. સ્પેશીફ�ક�શનથી સહ�જ
પણ �ુદો પડતો ક� અ� ૂરતો માલ અસ્વીકાયર્ રહ�શે અને બીલની �ુકવણી કરવામાં આવશે ન�હ.
આ બાબતે બોડર્ ની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. તેમજ તે �ુરો પાડ�લ માલ અસ્વીકાર થવાને
લઇને તેમજ સમય મયાર્ દામાં માલ નહ� મળવાને કારણે સદર�ુ માલ અન્ય પાટ� પાસેથી
મેળવી લેવામા આવશે આ �ગે વધારાનો � કાંઇ ખચર્ થશે તે તમામ ખચર્ ઇ�રદાર પાસેથી
વ�ુલ કરવામાં આવશે.
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7. ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ સામગ્રી અમાર� બોડર્ ની જ��રયાત પ્રમાણે ખર�દ કરવામાં આવશે. �ુદત
બહાર આવેલ અ� ૂર� િવગતવાળા તેમજ શરતી ભાવપત્રકો કોઇપણ સંજોગોમાં સ્વીકારવામાં
આવશે ન�હ.
8. સરકાર� ઓ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડશે ક� િનયત રકમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી થયેલ છે તો
તેવા પ્રસંગે ઓ�ડટની શરતોને આિધન રહ�ને તેવી રકમ ઇ�રદાર� બોડર્ ને

પરત કરવાની

રહ�શે.
9.

A. વકર્ ઓડર્ ર �ુજબ માલ�ુ ં �બલ બે નકલમાં ઓડર્ ર ફોમર્ની કોપી અને એડવાન્સ �રસીપ્ટ સાથે
સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરના નામે
મોકલવા�ુ ં રહ�શે.
B. � માલ બોડર્ ની (પર�ક્ષા િવભાગ) વડોદરાની કચેર�માં મોકલવામાં આવશે તે� ુ ં �બલ ત્રણ
નકલમાં માલની સાથે મોકલવા�ુ ં રહ�શે. બોડર્ ની વડોદરાની કચેર�એથી �બલ પ્રમા�ણત થઇ
આવ્યા બાદ જ �બલની �ુકવણી કરવામાં આવશે

10. ઇ�રદાર� દર� ક આઇટમમાં �ુચવ્યા �ુજબના GSMવાળા એગ્રીકલ્ચર વજ�ન પલ્પમાંથી બનેલો
કાગળ વાપરવાનો રહ�શે અને ટ�ક્નીકલ બીડમાં તેના પ્રત્યેક GSMના ન� ૂનાઓ ર�ુ કરવાના
રહ�શે. �યાર� ખાખી સ્ટ�કરની આઇટમમાં બ્રાઉન ક્રાફ્ટ પેપર ક� � A ગ્રેડનો એગ્રીકલ્ચર વજ�ન
પલ્પમાંથી બનેલો કાગળ ઇ�રદાર � મીલનો વાપરનાર હોય તે મીલના કાગળના સેમ્પલના
પ્રત્યેક ન� ૂનાઓ ઉપર ટ� ન્ડર નંબર, તાર�ખ, પેપર મીલ�ુ ં નામ �વી તમામ બાબતો
દશાર્ વવાની રહ�શે તેમજ કાગળના સેમ્પલોમાં ઇ�રદારને પ્રત્યેક ન� ૂનામાં પોતાની પેઢ�ના
સહ� / િસ�ા કરવાના રહ�શે. ન� ૂના ઉપર કોઇપણ �ત�ુ ં છાપકામ કયાર્ વગરના ર�ુ કરવાના
રહ�શે.
� ર� પત્રક તથા
11. ઇ�રદાર� �.૧૦૦/-ના નોન-��ુડ�શીયલ સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર ર�ુ કરવા�ુ ં બાંહધ
પ્રસ્�ુત ઇ-ટ�ન્ડરની તા.૫/૩/૨૦૧૮ પછ��ુ ં રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�ક�ુ ં બ�ક સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટ પણ
અસલમાં ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
12. ઉપરોક્ત શરતો િસવાય બોડર્ ની વખતો વખત � કંઇ શરતો રહ�શે તે પણ ઇ�રદાર�
સ્વીકારવાની રહ�શે. પાટ��ુ ં શરતી ભાવપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.
13. ઇ�રદાર� છે લ્લાં ત્રણ નાણાંક�ય વષર્ (૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮) ના ટનર્ઓવર�ુ ં CA
�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. � પૈક� કોઇ એક વષર્� ુ ં ટનર્ઓવર ટ�ન્ડરની �ુલ �દા�ત
�ક�મતના ઓછામાં ઓ�ં ૫૦% �ટલી રકમ�ુ ં હો�ુ ં જોઇશે.
14. ટ�ન્ડર ભરનાર પાટ�નો ટ�ન્ડર પત્રકમાં દશાર્વેલ સ્ટ� શનર� આઇટમના ખર�દ વેચાણ /
કામગીર�નો જો અ�ુભવ ધરાવતાં હશે. તેઓને અિધ�ૃત આધારની પસંદગી માટ� માપદં ડ
તર�ક� ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. આમ છતાં બીડર / ઠ�ક�દારનો આ ક્ષેત્રનો અ�ુભવ, આિથ�ક
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સધ્ધરતા, વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા િવગેર� ચકાસીને આ માટ� ની કમીટ� પ્રાધાન્યતા આપવા યોગ્ય
તે િનણર્ય કરશે.
15. ઓનલાઇન ભાવપત્રક ભરનાર પાટ�એ માંગેલ સાઇઝ, પ્રકાર અને સ્પેશીફ�ક�શનામાં જ ભાવો
આપવાના રહ�શે. અન્યથા તેવા ઇ�રદાર�ુ ં ટ�ન્ડર રદ થવાને પાત્ર રહ�શે.
16. ઓનલાઇન �મ�ુ ં ભાવપત્રક મં�ૂર થશે તેઓએ આવેલ L-1 આઇટમની �ક�મતના ૫% લેખે
સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટ તર�ક� રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કની બાંધી �ુદતની થાપણ અથવા બ�ક ગેરંટ� ટ�ન્ડર
મં�ૂર�ની તાર�ખથી ૩૦માસની �ુદત માટ� બોડર્ સમક્ષ ર�ૂ કરવાની રહ�શે. સી�ો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. િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ ટ�ન્ડરની �ુદ્દત � ૂણર્
થયે સંતોષકારક કામગીર� કર� લ હશે તો પરત કરવામાં આવશે.
17. ટ�ન્ડરની સમગ્ર �ુદત દરિમયાન કોઇપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે ન�હ.
18. ટ�ન્ડરની �ુદત દરિમયાન મં�ૂર કર� લ પેપરની મીલના ન� ૂના �ુજબ બોડર્ દ્વારા આપવામાં
આવેલ ઓડર્ રનો માલ � ૂરો પાડવાનો રહ�શે અને આમ કરવામાં ક� ૂર-� ૂક થશે તો કોઈપણ
પ્રકારની નોટ�સ આપ્યા િસવાય કોઈપણ સમયે બોડર્ દ્વારા ટ�ન્ડર રદ કરવામાં આવશે અને
સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. ઉપરાંત, બોડર્ દ્વારા �ુળ ઈ�રદારના ખચ�
અને જોખમે અન્ય ઇ�રદાર પાસેથી ખર�દ� કરવામાં આવશે અને આવી ર�તે વધાર� � ૂકવેલ
નાણાં � ૂળ પાટ� | ઈ�રદારશ્રી પાસેથી બોડર્ વ�ુલ કરશે.
19. �હ�ર પર�ક્ષાઓની તાક�દની બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને બોડર્ ને યોગ્ય જણાશે તો ટ�ન્ડરના મં�ૂર
થયેલા ભાવોએ અન્ય પાટ� | બોડર્ ના અ�ુભવી ઠ�ક�દારશ્રી સાથે બોડર્ સમાંતર ભાવ કરાર કર�
શકશે. તથા આ બાબતે બોડર્ ને િનણર્ય આખર� રહ�શે.
20. બોડર્ ને યોગ્ય જણાશે તો ઉભયપક્ષે સમ�ૂતીથી ટ�ન્ડરની �ુદ્તમાં વધારો પણ કર� શકાશે.
21. ભાવપત્રક | ટ�ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ટ�ન્ડરની શરતો અને બોલીઓ વાંચી લેવી
22. અ�ુર� અને અસ્પષ્ટ િવગતવા�ં, અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ િસવાય�ુ,ં જણાવેલ તાર�ખ પછ�
આવેલ ટ�કનીકલ બીડ રદ થવાને પાત્ર રહ�શે.
23. ખોટ� અને ગેરમાગ� દોરતી મા�હતી આપતાં ટ�ન્ડરરની અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ (EMD) બોડર્ જપ્ત
કર� શકાશે.
24. મં�ુર થયેલ ભાવપત્રકના કરારની �ુદ્દતમાં ઉભયપક્ષે સંમિતથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ન�� કર�
તેટલી �ુદત માટ� વધારો કર� શકાશે.
25. પેનલ્ટ�ની શરતમાં – �ુદ્રણની �ુલ, પે�ક�ગમાં �ુલ, ગોપનીયતાનો ભંગ, �ડલવર�માં િવલંબ,
કવર ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તથા પેપરની સાઇઝોમાં �ુદ્રણ કાયર્ની 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
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કાળ� અને તક�દાર� રાખવામાં આવેલ ન�હ� હોય તો �ુલ ઓડર્ રની �ુલ �ક�મતના ૨.૫ % થી
વ�ુમાં વ�ુ ૧૦.૦૦ % �ુધીની પેનલ્ટ� તેમજ લેટ સપ્લાય પેટ� પ્રિત વીક 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�.
26. આ કામગીર�ના ટ�ન્ડરમાં �ુ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.
27. બોડર્ દ્વારા � � કવર, ફાઇલો તથા પેપર આઇટમોના વકર્ ઓડર્ ર બોડર્ માં મં�ુર થયેલા ભાવોએ
ઇ�રદારશ્રીને આપવામાં આવે ત્યાર� જો તેમાં િપ્રન્ટ�ગને લગતી આઇટમ હોય તો � તે
આઇટમ�ુ ં આખર� િપ્રન્ટ�ગ કરતા પહ�લા બોડર્ ની સંબિં ધત કચેર� પાસેથી સંબધ
ં ીત અિધકાર�
દ્વારા ફાઇનલ �ુફ મં�ુર કરાવવા�ુ ં રહ�શે. તદ્દઉપરાંત કોઇપણ આઇટમ ઉપર ઇ�રદારશ્રી ક�
િપ્રન્ટર� પોતા�ુ ં નામ છાપવા�ુ ં રહ�શે ન�હ.
28. આ ટ�ન્ડરમાં જ�ર જણાયે માન.અધ્યક્ષશ્રી અથવા અધ્યક્ષશ્રી �ુચવે તે ટ�મના અિધકાર�શ્રીઓ
ઇ�રદારશ્રીની ઓ�ફસ, ફ�કટર�, ગોડાઉન ખાતે વકર્ ઓડર્ ર �ુજબના જથ્થા�ુ ં ઇન્સ્પેકશન કરાવી
શકશે. અને વકર્ ઓડર્ રની �ુલ રકમના ૧% લેખે ઇન્સ્પેકશન / પર�ક્ષણ ચા� � તે વકર્ ઓડર્ રની
�ુલ રકમમાંથી ઇ�રદારશ્રીએ ર�ુ કર� લા બીલમાંથી આ રકમ કાપી લેવામાં આવશે.
29. વકર્ ઓડર્ ર �ુજબનો માલ સ્પેશીફ�ક�શન અને �ુણવ�ાની દ્ર�ષ્ટએ યોગ્ય ચકાસણીના �તે
ક્ષિતર�હત મા�ુમ પડશે ત્યારબાદ બીલ ર�ુ કય�થી સામાન્ય સંજોગોમાં ૧૫ �દવસમાં ૭૫%
પેમેન્ટ અને બાક��ુ ૨૫% પેમેન્ટ સપ્લાય કર� લ માલની સં� ૂણર્ ખરાઇ બાદ ૧ માસમાં
�ુકવવામાં આવશે.
30. ટ�ન્ડરરોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક� ટ�ન્ડર નકક� કરવામાં તથા માલ �ુરો
પાડવામાં આવેલ માલના જથ્થાના પર�ક્ષણમાં એમ બંને ર�તે �ુણવ�ા એ �ુખ્ય પ�રબળ
રહ�શે. �ુરા પાડવામાં આવેલ માલના જથ્થામાંથી યાદ�ચ્છક ર�તે લેવામાં આવેલ ન� ૂનાની
સાવ સામાન્ય ટકાવાર�નો માલ પણ િનધાર્ ર�ત ધોરણો�ુસારનો ન�હ હોય તો સં� ૂણર્ �ુરવઠો રદ
કરવા પાત્ર ઠરશે અને માલની �ુણવ�ામાં ઉત્પાદન લક્ષી �ુશ્ક�લી, કાચો માલ િવગેર� �વા કોઇ
પણ કારણોસર ફ�રફાર છે તેવા કોઇપણ બહાના કોઇપણ �હસાબે ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે ન�હ.
� ટ�ન્ડરરો આ શરત�ુ ં પાલન કર� શક� તેમ ન હોય તેઓ ટ�ન્ડરનો પ્રિતભાવ આપવાથી �ૂ ર જ
રહ� તેવી સલાહ આપવામાં આવે છે . કારણ ક� જો ટ�ન્ડરર આ શરતમાં કોઇ ક�ુર કરશે તો ક�ુર
પેટ�નો દં ડ સખ્તાઇ� ૂવર્ક બોડર્ ના અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા વ�ુલ કરવામાં આવશે.
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31. ટ�ન્ડરર� ટ�ન્ડર ભરતાં અગાઉ બોડર્ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી આ આઈટમ / આઇટમોના ન� ૂના
બોડર્ ની સ્ટોસર્ શાખાની �બ� �ુલાકાત લઈને જોઈ શકશે. આ અથ� �યાર� બીડર ક� તેના
પ્રિતિનિધ સ્ટોર શાખાની �ુલાકાત લે ત્યાર� બીડર� ક� તેના પ્રિતિનિધએ આવા ન� ૂના જોયા
બદલ તેમની સહ� કર�ને તાર�ખ નાંખવાની રહ�શે. આ ટ�ન્ડર હ�ઠળની આઇટમ / આઇટમોના
માંગ્યા �ુજબ ન� ૂનાં � ૂરાં પાડવામાં િનષ્ફળ રહ�નાર ટ�ન્ડરર�ુ ં ટ�ન્ડર રદ થવાને પાત્ર રહ�શે
અને આ �ગે કોઇ તકરાર ચલાવવામાં આવશે નહ�. �ની ટ�ન્ડરર� સ્પષ્ટ ન�ધ લેવી.
32. આ ટ�ન્ડરમાં સમાવેશ થયેલ સેક્શન-૧ માં �ુલ ૧ થી ૯ તથા સેક્શન-૨માં ૧ થી ૨૫ આઇટમો
છે અને હાલમાં પર�ક્ષાલક્ષી કામગીર� સમયમયાર્દામાં કરવાની હોઇ ટ�ન્ડરમાં સમાવેશ થયેલ
તમામ આઇટમો � કોઇ બીડરને ટ�ક્નીકલ અને કોમશ�યલ બીડ ખોલ્યા બાદ ક્વૉલીફાઇડ
કરવામાં આવે તે બીડર� બોડર્ �ુચવે તેટલી જ સમયમયાર્દામાં વકર્ ઑડર્ ર �ુજબની આઇટમો
� ૂર� પાડવાની 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 સમયમયાર્દામાં માલ નહ� �ુરો પાડવા બદલ �
કોઇ વધારાનો ખચર્ થશે તે બીડર પાસેથી ર� વન્�ુ રાહ� પણ વ�ુલ કરવામાં આવશે.
33. ટ�ન્ડરમાં તમામ આઇટમના ભાવ તમામ વેરાઓ તથા અન્ય ખચર્ સાથે (GST િસવાય)
ઓનલાઇન ભરવાના રહ�શે. GST સરકારશ્રીના િનયમો�ુસાર �ુકવવામાં આવશે.
34. હાલમાં બોડર્ માં આ પ્રકાર�ુ ં કામ કરનાર ઇ�રદાર દ્વારા સંતોષકારક કામગીર� કરવામાં આવેલ
ન હોય તો તે� ુ ં ટ�ન્ડર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ�.
35. ટ�ન્ડરમાં સેક્શન – ૧ માં �ુલ ૧ થી ૯ અને સેક્શન – ૨ માં �ુલ ૧ થી ૨૫ આઇટમ પ્રાઇઝ
બીડમાં દશાર્ વેલ છે . ઇ�રદારશ્રીએ ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ સ્પેશીફ�ક્શન �ુજબ ન� ૂના આપેલ ન
હોય તો તે આઇટમ�ુ ં પ્રાઇઝબીડ ખોલવામાં આવશે નહ�.
36. આ સાથે સામેલ પ્રાઇઝ બીડના સેક્શન–૧ના આઈટમ નંબર – ૯માં ખાખી સ્ટ�કરમાં �
મીલોનો A ગ્રેડનો એગ્રીકલ્ચર વજ�ન પલ્પમાંથી બનેલો ક્રાફ્ટ પેપરનો ઉપયોગ કરનાર હોય તે
મીલ / મીલનો ઓથોરાઇઝ્ડ ડ�લર ઇ�રદારશ્રીને ઉદ્દે શીને લખેલા નીચેના પ્રમાણપત્રની સ્ક�ન
કર�ને સટ�ફાઇડ કર� લી નકલ ઓનલાઇન તેમજ ભૌિતક ર�તે પણ ર�ુ કરવાની રહ�શે. તેમજ
ખાખી સ્ટ�કર �ુરા પાડવાના વકર્ ઓડર્ ર તથા � કચેર�માં પર�ક્ષામાં ખાખી સ્ટ�કર �ુરા પાડવામાં
આવેલ હોય તે કચેર��ુ ં ખાખી સ્ટ�કર �ુરા પાડ�લ હોય તેની સંખ્યા અને કામગીર� સંતોષકારક
કર� લ છે તે� ુ પ્રમાણપત્ર ટ�ક્નીકલ બીડમાં સામેલ રાખવાના રહ�શે.
Certificate
We here by confirm to supply required quantum of agriculture virgin pulp craft paper of
60GSM in prescribed time as and when during the contract period for the work of your
client Gujarat secondary and higher secondary education board, Gandhinagar
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37. ટ�ન્ડર આઇટમ વાઇઝ L-1 ઇ�રદારશ્રીને વકર્ ઓડર્ ર આપવામાં આવશે તેમ છતાં બોડર્ ની
ૂ તા ખાતર � ઇ�રદાર સૌથી વધાર� આઇટમમાં L-1 હશે તો તે ઇ�રદારશ્રીને વકર્ ઑડર્ ર
અ�ુ�ળ
આપવા બોડર્ િનણર્ય કર� શકશે.
38. 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
39. કોઈપણ િવવાદ �ગે ન્યાય ક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ�ન્ડર : ૧૮ / ખાખી સ્ટ�કર / ૨૦૧૮
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : િવિવધ પ્રકારના કવર, ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �ગે � ંુ
ટ�ન્ડર
ઇ�રદાર� ટ�કિનકલ બીડમાં ર�ુ કરવાના કાગળો
ક્રમ

િવગત

૧

ટ�ન્ડર ફ� �.૫૦૦૦/- ના ડ્રાફ્ટની સટ�ફાઇડ નકલ

૨

ઇ.એમ.ડ�. �.૪,૫૦,૦૦૦/- ના ડ્રાફ્ટની સટ�ફાઇડ નકલ

૩

તા.૫/૩/૨૦૧૮ પછ�� ંુ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�ક� ંુ �.૩૦,૦૦,૦૦૦/- (ત્રીસ લાખ)� ંુ
આિથ�ક સધ્ધરતા દશાર્વ� ંુ બ�ક સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ

૪

ઇન્સ્પેકશન� ંુ સ્થળ, ��ુ સરના�,ંુ ફોન નંબર િવગે ર� િવગતો

૫

સરકાર� કચેર�ઓમાં આવા પ્રકાર (સ્ટ�શનર� અને સ્ટ�કર) ની કર� લ
સંતોષકારક કામગીર�ની િવગતોના વકર્ ઓડર્ ર તથા પ્રમાણપત્રો (છે લ્લાં ૩
ક�લેન્ડર વષર્માં)

૬

છે લ્લા ૩ વષર્ના આઇ.ટ�.ર�ટનર્ની સટ�ફાઇડ નકલો
વષર્ – ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮

૭

છે લ્લા ૩ વષર્ના ઑડ�ટ ર�પોટર્ ની સટ�ફાઇડ નકલ
વષર્ – ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮

૮

બીડર / ઠ�ક�દાર પોતાની પેઢ�ની િવગતો દશાર્ વ� ંુ પત્રક (As per
Annexure-A) ની સટ�ફાઇડ નકલ

૯

બીડર / ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �.૧૦૦/- ના નોનજ્�ડુ �શીયલ સ્ટ�મ્પ પેપર
ઉપર (“Non bond, black listed or disqualified declaration”)
(As per Annexure-B) � ંુ પ્રમાણપત્રની સટ�ફાઇડ નકલ

૧૦

છે લ્લા ૩ વષર્ના નાણાંક�ય ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્ વ� ંુ ચાટર્ ડ
એકાઉન્ટન્ટના સટ�ફ�ક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ (As per Annexure-C)

૧૧

ઇન્કમટ�ક્ષના પાન નંબરની નકલ

૧૨

GST ર�. સટ�ફ�ક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ

૧૩

છે લ્લે GST ર�ટનર્ ભયાર્ની / ચલનની નકલ
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પાન નં

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર : ૧૮ / ખાખી સ્ટ�કર / ૨૦૧૮
ટ�ન્ડર� ંુ નામ : િવિવધ પ્રકારના કવર, ફાઇલો, ખાખી સ્ટ�કર તેમજ પેપર આઇટમો �ગે � ંુ
ટ� ન્ડર
(ANNEXURE - 1) (સેક્શન -૧ થી ૨)
ક્રમ

આઇટમ | િવગત

વાિષ�ક �દા�ત
સ્ટ�શનર�નો જથ્થો

૧.

કોપીયર પેપર ૮.૧/૨" X ૧૧.૭૫"સાઇઝમાં (૭૫ GSM) A4

૭૦૦ ર�મ

૨.

કોપીયર પેપર ૮.૧૧" X ૧૩"સાઇઝમાં (૭૫ GSM) Legal Size

૩.

કાપડની થેલીઓ (માદરપાટની) ૧૪" X ૨૦"સાઇઝમાં

૧,૧૮,૦૦૦ નંગ

૪.

કાપડની થેલીઓ (માદરપાટની) ૨૪" X ૨૦"સાઇઝમાં

૮૪,૦૦૦ નંગ

૫.

�ુઠા
ં (�ુપ્લેક્ષ બોડર્ ) ૯" X ૧૨"

૬.

કો�ગેટ�ડ બોક્ષ ૧૫.૧/૨" X ૧૨.૧/૨" X ૧૪" સાઇઝમાં

૭.

ગમ ટ� પ રોલ ૨.૧/૨" ૬૦૦ �ટ

૨૦ ર�મ

૫,૬૮,૦૦૦ નંગ
૨૬,૦૦૦ નંગ
૧૩૮૦ રોલ

ક્રાફટ પેપર એગ્રીકલ્ચર વ��ન પલ્પ ૬૦GSM
૮.

આન્સર�ુક સીલ કરવાની સ્ટ�કર ૨૫mm X ૩૫mm

૯.

સેલ્ફ એડહ�ચીવ સ્ટ�કર (ક્રાફટ પેપર એગ્રીકલ્ચર વ��ન પલ્પ A ગ્રેડ

૧૦. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૫" X ૪" સાઇઝમાં ૮૦ GSM

૮૯,૫૦૦ નંગ
૨,૦૦,૦૦,૦૦૦ નંગ
૬,૦૦૦ નંગ

૧૧. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૫" X ૧૧" સાઇઝમાં ૮૦ GSM

૨૫,૫૦૦ નંગ

૧૨. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૦" X ૮" સાઇઝમાં ૮૦ GSM

૧૦,૦૦૦ નંગ

૧૩. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૨" X ૧૭" સાઇઝમાં ફ્લેપ સાઇઝ ૨" ૮૦ GSM

૨,૦૦,૦૦૦ નંગ

૧૪. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૯" X ૧૨" સાઇઝમાં ૮૦ GSM

૨,૦૦,૦૦૦ નંગ

૧૫. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૦" X ૧૨" સાઇઝમાં ૮૦ GSM

૨,૦૦,૦૦૦ નંગ

૧૬. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૨" X ૧૭" સાઇઝમાં ફ્લેપ સાઇઝ ૨.૫" ૮૦
GSM
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૧૦,૦૦૦ નંગ

૧૭. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૫" X ૧૮" સાઇઝમાં ૮૦ GSM
૧૮. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૫" X ૧૧" સાઇઝમાં િવન્ડો ટાઇપ ૮૦ GSM

૨૦,૦૦૦ નંગ
૧,૨૫,૦૦૦ નંગ

૧૯. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૦" X ૧૨" સાઇઝમાં િવન્ડો ટાઇપ ૮૦ GSM

૫૦,૦૦૦ નંગ

૨૦. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૫" X ૧૮" સાઇઝમાં કલોથ બાઉન્ડ ટાઇપ ૮૦

૩૦,૦૦૦ નંગ

GSM
૨૧. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૬" X ૧૨" સાઇઝમાં કલોથ બાઉન્ડ ટાઇપ ૮૦

૧૫,૦૦૦ નંગ

GSM
૨૨. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ A ગ્રેડ કવર ૧૫" X ૧૮" લેઝર પેપર કલોથ બાઉન્ડ ટાઇપ 9૦

૫૦,૦૦૦ નંગ

GSM Flap – 3”
૨૩. િપ્રન્ટ� ડ લેઝર પેપર પ્લાસ્ટ�ક કોટ�ડ ૧૬" X ૧૨" સા�ું

૬,૦૦૦ નંગ

૨૪. લેઝર પેપર પ્લાસ્ટ�ક કોટ�ડ ૧૬" X ૧૨" ગેઝેટ

૬,૦૦૦ નંગ

૨૫. લેઝર પેપર પ્લાસ્ટ�ક કોટ�ડ ૧૦" X ૧૨" સા�ું

૪,૯૦,૦૦૦ નંગ

૨૬. લેઝર પેપર પ્લાસ્ટ�ક કોટ�ડ ૧૦" X ૧૨" ગેઝેટ

૫૧,૦૦૦ નંગ

૨૭. િપ્રન્ટ� ડ િસન્થેટ�ક મટ�ર�યલમાં ૫.૧/૨" X ૧૧" સાઇઝમાં કવર ઇમ્પોટ�ડ

૧૨,૦૦૦ નંગ

પેપરમાં
૨૮. િપ્રન્ટ� ડ ક્રાફટ એગ્રીકલ્ચર વજ�ન પલ્પ ફાઇલ કવર ૧૦" X ૧૪"
૨૯. ઘોડા ફાઇલ ૧૦" X ૧૪"

૪,૦૦૦ નંગ
૨૦૦નંગ

૩૦. િપ્રન્ટ� ડ કલર ફાઇલ વીથ આઇસ લેટ ૩૧.૮kg વજનમાં ૧૦" X ૧૪"

૮,૦૦૦ નંગ

૩૧. િપ્રન્ટ� ડ કલર�ગ ફાઇલ વીથ કલોથ સ્ટ્ર�પ ૨૭.૨kg વજનમાં ૧૦" X ૧૪"

૫,૦૦૦ નંગ

૩૨. િપ્રન્ટ� ડ કલોથ બાઉન્ડ ફાઇલ કવર વીથ આઇસ લેટ ૧૦" X ૧૪" ૧૮.૪kg

૫,૦૦૦ નંગ

વજનમાં ૧૦" X ૧૪"
૩૩. ફાઇલ બોડર્ / ક�શ બોડર્ ૧૦" X ૧૪"

૫,૦૦૦ નંગ

૩૪. �ુઠ્ઠા ફાઇલ [લેસ ફાઇલ] ૧૦" X ૧૪"

૧૦૦૦ નંગ
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GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
(SECTION.1)
Department Name
Education Department
Office

Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board,
Sector – 10-B, Gandhinagar

IFB No.

E-Tender Notice No. 18 / Khakhi Sticker / 2018

Name of Work

Tender For Printing & Supply of various type
of Cover, Self adhesive Sticker, File &
Paper Item's etc.
Rs.3 Crore only

Estimated Contract Value (INR)
for Two year
Contract Validity of Tender

30 Months

(In Months)
Bidding Type

E-Tendering

Bid Call (Nos.)

1

Tender Currency Settings

Indian Rupees (INR)

Amount Details
Bid Document Fees

Rs. 5000/-

Bid Document Fee Payable to

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar

Bid Security – EMD

Rs.4,50,000/- [four Lacs fifty thousand only]

Bid Security / EMD in favors of

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar
Dt. 25/7/2018

Bid Document Downloading
Start Date
Bid Document Downloading
End Date
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Dt. 14 /8 /2018

16.00Hrs.

Last Date & Time for Receipt

Dt. 16 /8 /2018

16.00Hrs.

(Submission) of Bids
Bid Validity Period

120 Days

Remarks

Tender

Documents

for

Downloading

/

Uploading will be available as under on our
Website

www.gseb.nprocure.com

or

www.nprocure.com up to from dt.25 /7 /2018
to dt.14/8/2018 upto 16.00.P.M Demand Draft
for Tender Fee and EMD and all Documents
fulfilling the prequalification criteria shall be
submitted on electronic format only through
On-line by scanning while uploading the Bid.
The

documents

regarding

pre-qualifying

criteria shall be opened first, submission of
original Tender Fee, EMD, required documents
and Samples in Stores Branch of above
mention office address and taking Receipt.
Technical Bid will be opened those who has
submit original Tender Fee, EMD, required
document, Notarized and sample as per said
tender conditions. The Price Bid of the
Agencies fulfilling the pre-qualifying criteria /
Technical Bid criteria as per said tender
condition shall be opened. The submission
shall mean that EMD and Tender Fee are
received for purpose of opening of Bid.
Accordingly offer of those shall be opened
whose EMD and Tender Fee along with
required satisfactory notarized documents is
received electronically. However, for the
purpose of realization of DD Bidder shall send
the DD / Pay Order of Tender Fee and EMD in
original and Notarized attested copies of
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experience certificate and other documents
with signature and stamp shall be submitted
to Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No. 10/B,
Gandhinagar on dt. 16/8/2018 up to 16.00
Hours in Stores Branch of Gujarat Secondary
and Higher Secondary Education Board, Sector
No. 10/B, Gandhinagar. Penetrative action will
be take for not submitting the said documents.
For further details and only submission of
Tender. Please visit our Website mentioned
above. If possible the tender will be opened
online on Dt.18/8/2018 at 11.30 Noon in the
Office of the Secretary, Committee Room of
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Sector 10/B, Gandhinagar.
Other Details
Bid Opening Date

Dt. 18/ 8 /2018 at 11.30 Noon

Office Inviting Bids

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar

Bid Opening Authority

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar

Address

1st Floor, Committee Room, Gujarat Secondary
and Higher Secondary Education Board, Sector
No.10/B, Gandhinagar

Contact No.
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079 – 232-53830

GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
The following Documents are attached with Technical Bid

No.

Requirement

1

D.D. of Tender fee

2

D.D. of E.M.D.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

D.D. No
D.D. No

Bank Solvency Certificate of Rs. Thirty
Lacs issued by Nationalized Bank.
Place of Inspection, Full address with
Phone No

Experience Certificate or Work Order
from Government, Semi Government
Office / Organization.
Copy of Income Tax Return – Last 3
(three) years.

Copy of Audited Balance Sheet – Last 3
(three) years.
Bidder Details as per Annexure – (A)

Non Default Certificate / Declaration on
Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/- (As
per Annexure - B)
Turnover Certificate (Annexure – C)
Copy of Income Tax – PAN No.
GST Registration No

Copy of GST Challan / Return of Last Paid
Tax.
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Mark Tick &
Page No.

Details if No.

N.B. All Photocopies of documents must be self attested.
DECLARATION

We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned here
above and mentioned in the tender. We also under that Non-Compliance of any
documents will be treated as non respective tender and we will loss our claim two
participate in the tender enquiry automatically and our tender will be liable to reject.
Signature of Authorized Person

Name of Authorized Person

Stamp and Seal of the Company
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GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER
1

Name of the Bidder

3

Address of Working Place of the Office

2
4
5
6

Address of Registered Office
Year of Establishment

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

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.

7

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
(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
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8

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)

9

Total Annual Turnover for the Last Two
Years (Enclose C.A. Certificate copies)
(As per Annexure – C)
2015-16
2016-17

10
11

2017-18

Permanent Account No.(Income Tax)
GST Tax 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 & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
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 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 & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
ANNEXURE – C

Name of the Bidder :

PARTICULARS OF TURNOVER

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

Total Turnover
( in Rs.)

2015-16
2016-17
2017-18
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

Authorized Person

Place :
Date

Seal & Signature of

:
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GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
(SECTION.1)

PRICE BID

Name of Bidder………………………………………………

Submit online

Item
No.

Item Size

1

Item Description

Item Unit

Copier Paper which is made from
agriculture virgin pulp 75 GSM

8.1/2"xll.3/4""

Per Rim

2

Copier Paper which is made from
agriculture virgin pulp 75 GSM

8.1/2"x13.1/2""
(legal size)

Per Rim

3

Bag of coarse Cotton (Madarpat)
Cloth (good quality) weight 30 grams

14"x20"

Rate Per
Piece

4

Bag of coarse Cotton (Madarpat) Cloth
(good quality) weight 50 grams

24"x20"

Rate Per
Piece

5

Puntha (Duplex Board) Gray Back
(One Side White and other Side Gray)
500 G.S.M.

9.0" x 12.0"

Per Piece

6

Corrugated Box 5 Ply. (Khakhi size)
weight 400 grams

10. 1/2" x 12.1/2" x 8
1/2"

Per Piece

7

Gum Tape Roll
Deluxe craft Paper 60 Grams to weight
830 grams

2- 1/2" width (600
feet roll)

Per Roll

(A4 Size)

(23 cm. x 30 cm.)

Craft Paper of Agriculture Virgin Pulp
8

Stickers for sealing the Answerbook Maplitho paper : One sheet of 30
stickers. weight 70 gsm

Each Sticker size 25
mm x 35 mm (1
Sheet have 30
Stickers)

Per
One Sheet
(i.e. 30
Stickers)

9

The sticker shall be printed in one side
single color as mentioned by the GS &
HSEB. Self adhesive stickers made from
the non-transparent 60 GSM “A“ Grade
craft paper of agriculture virgin pulp
given below. Where in good quality
adhesive have to be used on all the four
side borders upto 1 cms and the entire

Each Sticker's size
have 80 mm x 100
mm.

Rate
1000
Stickers
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Printing size
60mmx80mm.
Packing - One Sheet
of three stickers shall

Item Rate

central portion will have to be kept dry
without gumming and good quality 40
GSM silicon paper will have to be used.
There will have to be 0.5 cm space
between the each stickers affixed on 40
GSM silicon paper, so that the sticker
can be taken out /drawn easily. Silicon
paper should not bear any type of
advisement, writing or no civilized uninterested advisement, each sticker
made from 60 GSM non transparent
craft paper have a size of 80 mm x 100
mm. Packing - One Sheet of three
stickers shall be kept. 1 bundle of 100
sheets containing 300 stickers packed in
plastic bag and 30 bundles of 100 sheets
containing 9000 stickers should be
packed in carton packing. The Craft
paper of agriculture virgin pulp

be kept. 1 bundle of
100 sheets
contains 300 stickers
packing in plastic bag
and 30 bundles of
100 sheets contain
9000 stickers in
carton packing.

Undertaking
The aforesaid rates include all types of taxes, (without GST), carting charges, labour
expense as well as providing the same at the office of the Board at Gandhinagar and Vadodara,
which means, no other expense except the rate mentioned in the tender will be liable to be
given. I have read all the conditions of the tender form; I have understood the same and the
same are admitted and binding to me. Moreover, I am bound to provide the goods at the
aforesaid rates till

/

/

or till the time as informed by the Board asks.

Place : Gandhinagar

Date:

/

/2018

Name and legible signature of the Bidder
(Signature must be done completely with rubber stamp)
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GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARD- GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 18 / KHAKHI STICKER / 2018
PRICE BID / COMMERCIAL BID FOR PRINTING & SUPPLY OF VARIOUS TYPE OF COVER, SELF
ADHESIVE STICKER, FILE & PAPER ITEM’S etc
(SECTION.2)

(PRICE BID)
Name of Bidder………………………………………………
Sr. No.
A

Flap Length

Size

Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

Printed Craft Cover 80 GSM Craft paper
Flap Length

Size

1

1-1/2"

5"x4"

2

1-1/2"

5"xll"

3

1-1/2"

10"x8"

4

2"

12"xl7"

5

2"

9"xl2"

6

2"

10"xl2"

7

2-1/2"

12"xl7"

8

3"

15"xl8"

B

Submit online

Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

Printed Window Covers of Craft Paper 80 GSM
Flap Length

Size

Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

9
10

1.1/2"
2"

5"xll"
10"xl2"

C

Cloth Bound printed craft paper Cover 80 GSM (Cloth bound of zini Jali)
Flap Length

Size

11

3"

15"xl8"

12

3"

16"xl2"

D

Cloth Bound Ledger paper Printed Cover 90 GSM (Cloth bound of zini Jali)
Flap Length

13
E

3"

Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

Size

Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

15"xl8"
Ledger Paper Plastic Coated/laminated Self Gumming printed Cover 90 GSM
Flap Length
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Size

Rate per 1000 pcs (in Rs.)

14

2.1/2"

16"xl2"(Sadu)

15

3.1/2"

16"xl2"(GazetType)

16

2"

10"xl2"[Sadu)

17

2.1/2"

10"xl2"(GazetType)

F

Printed Paper Cover (Self Gumming) made from non tarable synthetics
materials imported paper
Size
Rate per 1000 pcs. (in Rs.)

18

1-1/2"

G

Printed Craft paper File cover 80 GSM

5-1/2" x 11"
Size

19
H

10"xl4"
Lever Index File (Ghoda File)
Size

20
I

Single color in assorted paper Printed Colour File with Islet 31.8 kg.

21

Single color in assorted paper Printing Color File with cloth strip (in front or internal side 2"
constant cloth strip with Islet 27.2 kg. in weight

22

Single color in assorted paper Printing in Cloth bound File cover with Islet (Cloth bound of
zini Jali) 18.4kg.

23

Rate per 100 pcs. (in Rs.)

10"xl4"
File Board/ Cash Board (Folder)(Prepared from the board of 32°, with 10" left side & 10"
right side total 20" length and 4" breadth (i.e. both side ) of flap & dories with two sides.)
Size

24

Rate per 100 pcs. (in Rs.)

10"xl4"

Size

L

Rate per 100 pcs. (in Rs.)

10"xl4"

Size

K

Rate per 100 pcs. (in Rs.)

10"xl4"

Size

J

Rate per 100 pcs. (in Rs.)

1. Flap board

10"xl4"
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Rate per 100 pcs. (in Rs.)

25

2. Putha [les
10"xl4"
File, Two Hole
File with islet]

Note : 1 . All envelopes sizes consider without sizes of flap
2. Bidder shall have to provide all envelopes with printing "OIGS" and other matter
given by Gujarat Secondary & Higher Secondary Education board.

Undertaking
The offered rates include all types of taxes, (without GST), carting charges, labour
expense as well as providing the same at the office of the Board at Gandhinagar and
Vadodara, which means, no other expense except the rate mentioned in the tender will be
liable to be given. I have read all the conditions of the tender form; I have understood the
same and the same are admitted and binding to me. Moreover, I am bound to provide the
goods on the aforesaid rates till / / or till the Board asks.

Place: Gandhinagar
Date:

/

/2018
Name and legible signature of the Bidder
(Signature must be done completely with rubber stamp)
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