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�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાધંીનગર 

ઇ-ટ�ન્ડર : ૪૬ / ૨૦૨૦ 

ટ�ન્ડર�ુ ંનામ : BAG FOR THE ANSWER SHEET 
�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાધંીનગર દ્વારા STATEMENT-1 

મા ં દશાર્વેલ BAG FOR THE ANSWER SHEET બોડર્ની �ચુના �જુબ તૈયાર કર� તમામ પ્રકારના 

કરવેરા સ�હત બોડર્ જણાવે તે ગાધંીનર ખાતે સમય મયાર્દામા ં�રુ�ક્ષત ર�તે પહ�ચાડવા માટ�ના ભાવો 

ટ�ન્ડરની શરતો �જુબ ઓનલાઇન મગંાવવામા ંઆવે છે.   
વાિષ�ક �દા�ત જ�ર�યાતનો જથ્થો ૯૦૦૦નગં  

ટ�ન્ડર ફ� : �.૧૫૦૦ + ૨૭૦ (GST) = ૧૭૭૦/- 

ઇ.એમ.ડ� : �. ૪૨,૦૦૦/- 
 

૧ ટ�ન્ડર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ / અપલોડ કરવાની 

તાર�ખ / સમય 

તા.૧૨/૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૮/૨/૨૦૨૦ 

સમય ૨૩=૫૯ કલાક �ધુી 

૨ ઓનલાઇન ટ�ન્ડર ભરવાની છેલ્લી તાર�ખ / 

સમય 

તા.૧૯//૨/૨૦૨૦  

સમય ૨૩=૫૯ કલાક �ધુી 

૩ ટ�કનીકલ બીડમા ંટ�ન્ડર ફ�, બાનાની રકમ 

(EMD) તથા BAGનો ન�નૂો ફ�ઝીકલી ર�ુ 

કરવાની તાર�ખ / સમય 

તા.૨૦/૨/૨૦૨૦  

સમય ૧૬=૦૦કલાક  

૪ ઓનલાઇન ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની  

તાર�ખ / સમય 

તા.૨૪/૨/૨૦૨૦  

સમય ૧૨=૦૦ કલાક 
       
 
 બોડર્ દ્વારા લેવામા ંઆવતી િવિવધ �હ�ર પર�ક્ષાઓના કામે ઉપર દશાર્વેલ BAG FOR THE 

ANSWER SHEET સામાન્ય ર�તે ઉપયોગમા ંલેવાતી હોય છે. વાિષ�ક જ�ર�યાત દશાર્વવામા ંઆવેલ 

છે. ઉપર દશાર્વ્યા �જુબ વાિષ�ક �દા�ત જ�ર�યાત રહ�વાનો �દાજ છે. �મા ં� તે સમયે વધારો - 

ઘટાડો થવાની શ�તા રહ�લ છે. �નો વાિષ�ક �દા�ત ખચર્ �.૧૪ લાખ �ટલો થવાનો �દાજ છે. 

 
સ્થળ : ગાધંીનગર.                

તાર�ખ :    /    /૨૦૨૦                           સ�ચવ 

            �જુરાત માધ્યિમક અને  

 ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , 

           ગાધંીનગર 
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�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાધંીનગર 

ઇ-ટ�ન્ડર : ૪૬ / ૨૦૨૦ 

  ટ�ન્ડર�ુ ંનામ : BAG FOR THE ANSWER SHEET  
 

 

ટ�ન્ડરની શરતો 
1. આ ઇ-ટ�ન્ડર�ુ ં ટ�ક્નીકલ બીડ સીલબધં કવરમા ં ઉપર ‘‘BAG FOR THE ANSWER SHEET’’ પ્રિત, 

સ�ચવશ્રી, �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, સેકટર-૧૦ બી, સ�ચવાલય પાસે, 

ગાધંીનગર એમ લખી �બ�/RPADથી મોડામા ંમોડા તા.૨૦/૨/૨૦૨૦ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક �ધુીમા ં

અગર તો તે પહ�લા ંકચેર�ના કામકાજના સમય દરિમયાન �પુરત કરવા�ુ ંરહ�શે. 

2. ટ�ન્ડરમા ંટ�ક્નીકલ બીડની સાથે ટ�ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦ + ૨૭૦ (GST) = ૧૭૭૦/- (�ક� �િપયા એક 

હ�ર સાતસો િસતેર �રુા/-) તથા અન�સ્ટમનીની �ડપોઝીટ પેટ� �.૪૨,૦૦૦/- (�ક� �િપયા બેતાલીસ 

હ�ર �રુા/-) નો સ�ચવશ્રી, �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાધંીનગરના 

નામજોગ �ડમાન્ડ ડ્રાફટ અસલમા ંસામેલ કરવાનો રહ�શે. 

3. ટ�ન્ડરર� પોતાના ભાવો બોડ� િનયત કર�લ ઓનલાઇન પ્રાઇસબીડમા ંજ દશાર્વવાના રહ�શે.  

4. કોઇપણ ટ�ન્ડર સ્વીકાર�ુ ંક� અસ્વીકાર કરવો ક� �શતઃ સ્વીકાર�ુ ંતે બાબતનો સ�ંણૂર્ અબાિધત અિધકાર 

બોડર્નો રહ�શે. 

5. ઓનલાઇન ટ�ન્ડરમા ંભાવ તમામ પ્રકારના વેરા, GST, ઓકટ્રોય ક� ટ્રાન્સપોટર્ ચા�, લેબર ચા�, પે�ક�ગ 

ચા�, સિવ�સ ટ�ક્ષ ક� અન્ય ખચર્ સ�હત બોડર્ની ગાધંીનગર અને (પર�ક્ષા િવભાગ) વડોદરા ખાતેની 

કચેર�એ �બ� પહ�ચાડવા સ�હતના ભાવ ભરવાના રહ�શે અને દશાર્વેલ ભાવ ઉપરાતં અલગથી 

વધારોનો કોઇ ચા� પાછળથી પણ આપવામા ંઆવશે ન�હ. 

6. �મ�ુ ંભાવપત્રક મ�ૂંર થશે તેમને ટ�ન્ડર મ�ૂંર થયેથી ૨વષર્ �ધુી અને વ�મુા ંવ� ુટ�ન્ડરની �દુત 

�ણૂર્ થયા પછ� ૬ માસ �ધુી મ�ુંર થયેલ ભાવે જ બોડર્ને માલ �રુો પાડવાનો રહ�શે. બોડર્ તરફથી 

ઓડર્ર મળ્યેથી અગર બોડર્ની આક�સ્મક જ��રયાતમા ં તાત્કા�લક માલ બોડર્ની ગાધંીનગર ખાતેની 

કચેર�મા ંઓડર્રમા ંદશાર્વેલ જથ્થામા ંતમારા ખચ� �બ� પહ�ચતા કરવાનો રહ�શે. ઓડર્ર પ્રમાણ ેસ�ંણૂર્ 

માલ મળ્યા બાદ જ િનયમો અ�સુાર  �બલની �કૂવણી કરવામા ંઆવશે. 

7. �મ�ુ ંટ�ન્ડર મ�ૂંર કરવામા ંઆવશે તેમને બોડર્ની કચરે�એથી િનયત સ્પેશીફ�ક�શન �જુબ ઓડર્રમા ં

દશાર્વેલ જ�ર� જથ્થો સમયમયાર્દામા ં�રૂો પાડવાનો રહ�શે. સ્પેશીફ�ક�શનથી સહ�જ પણ �ુદો પડતો ક� 

અ�રૂતો માલ અસ્વીકાયર્ રહ�શે અને બીલની �કુવણી કરવામા ંઆવશે ન�હ. આ બાબતે બોડર્ની કોઇ 

જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. તેમજ તે �રુો પાડ�લ માલ અસ્વીકાર થવાને લઇને તેમજ સમય મયાર્દામા ં

માલ નહ� મળવાને કારણે સદર� ુમાલ અન્ય પાટ� પાસેથી મેળવી લેવામા આવશે આ �ગે વધારાનો 

� કાઇં ખચર્ થશે તે તમામ ખચર્ ઇ�રદાર પાસેથી વ�લુ કરવામા ંઆવશે. 
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8. ટ�ન્ડરમા ં દશાર્વેલ BAG FOR THE ANSWER SHEET અમાર� બોડર્ની જ��રયાત પ્રમાણે ખર�દ 

કરવામા ંઆવશે. �દુત બહાર આવેલ અ�રૂ� િવગતવાળા તેમજ શરતી ભાવપત્રકો કોઇપણ સજંોગોમા ં

સ્વીકારવામા ંઆવશે ન�હ. 

9. સરકાર� ઓ�ડટ વખતે એમ મા�મૂ પડશે ક� િનયત રકમથી વ� ુરકમની �કુવણી થયેલ છે તો તેવા 

પ્રસગંે ઓ�ડટની શરતોને આિધન રહ�ને તેવી રકમ ઇ�રદાર� બોડર્ને પરત કરવાની રહ�શે. 

10. વકર્ઓડર્ર �જુબ માલ�ુ ં�બલ બે નકલમા ંઓડર્ર ફોમર્ની કોપી અને એડવાન્સ �રસીપ્ટ સાથે સ�ચવશ્રી, 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાધંીનગરના નામજોગ મોકલવા�ુ ંરહ�શે. 

11. ઇ�રદાર� BAG FOR THE ANSWER SHEET Annexure-Dમા ં �ચુવ્યા �જુબના 

સ્પેશીફ�કશનવાળા કાપડમા ંબોડર્ દ્વારા �ચુવવામા ંઆવે તે કલરમા ંબનાવવાના રહ�શે  

12. ઇ�રદાર� �.3૦૦/-ના નોન-��ડુ�શીયલ સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર ર�ુ કરવા�ુ ંબાહં�ધર� પત્રક તથા પ્રસ્�તુ 

ઇ-ટ�ન્ડરમા ં નાણા ં િવભાગના ઠરાવમા ં જણાવેલ બ�ક�ુ ં �.૨૫લાખ�ુ ં બ�ક સોલવશંી સટ�ફ�ક�ટ પણ 

અસલમા ંર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

13. ઉપરોક્ત શરતો િસવાય બોડર્ની વખતો વખત � કંઇ શરતો રહ�શે તે પણ ઇ�રદાર� સ્વીકારવાની રહ�શે. 

14. ટ�ન્ડર ભરનાર પાટ�નો ટ�ન્ડર પત્રકમા ંદશાર્વેલ BAG FOR THE ANSWER SHEET આઇટમના ખર�દ 

વેચાણ / કામગીર�નો જો અ�ભુવ ધરાવતા ં હશે તો તેઓને અિધ�ૃત આધારની પસદંગીના માટ� 

માપદંડ તર�ક� ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. આમ છતા ંબીડર / ઠ�ક�દારનો આ ક્ષેત્રનો અ�ભુવ, આિથ�ક 

સધ્ધરતા, વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા િવગેર� ચકાસીને આ માટ�ની ટ�ન્ડર ઓપન�ગ કમ ઇવેલ્�એુશન કમીટ�મા ં

�કુ� �ણુદોષ �જુબ પ્રાધાન્યતા આપી યોગ્ય તે િનણર્ય કરવામા ંઆવશે.     

15. ઓનલાઇન ભાવપત્રક ભરનાર પાટ�એ BAG FOR THE ANSWER SHEET મા ંમાગંેલ સાઇઝ, પ્રકાર 

અને સ્પેશીફ�ક�શનામા ંજ ભાવો આપવાના રહ�શે. અન્યથા તેવા ઇ�રદાર�ુ ંટ�ન્ડર રદ થવાને પાત્ર 

રહ�શે. 

16. ઓનલાઇન �મ�ુ ંભાવપત્રક મ�ૂંર થશે તેઓએ �દન-૧૦મા ંિસ�રુ�ટ� �ડપોઝીટ તર�ક� �.૭૦,૦૦૦/-

ની રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કની બાધંી �દુતની થાપણ અથવા નાણા િવભાગના તા.૧/૧૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ 

ન.ંEMD/10/2019/50/DMOથી િનયત કર�લ બેન્ક દ્વારા ઇશ્� ુકરવામા ંઆવેલ બેન્ક ગરંેટ� સ�ચવશ્રી, 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાધંીનગરની તરફ�ણમા ંટ�ન્ડર મ�ૂંર�ની 

તાર�ખથી ૧૦�દવસની �દુત માટ� બોડર્ સમક્ષ ર�ૂ કરવાની રહ�શે. સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ જમા 

નહ� કરનાર�ુ ંમ�ૂંર થયે�ુ ંટ�ન્ડર પણ રદ થવાને પાત્ર બનશે અને તેની અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ પણ 

જપ્ત કરવામા ંઆવશે. 

17. ટ�ન્ડરની સમગ્ર �દુત દરિમયાન કોઇપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે ન�હ. 

18. ટ�ન્ડરની �દુત દરિમયાન મ�ૂંર કર�લ મટ�ર�યલના સ્પેશીફ�ક�શનના ન�નૂા �જુબ બોડર્ દ્વારા આપવામા ં

આવેલ ઓડર્રનો માલ �રૂો પાડવાનો રહ�શે અને આમ કરવામા ંક�રૂ-�કૂ થશે તો કોઈપણ પ્રકારની 

નોટ�સ આપ્યા િસવાય કોઈપણ સમયે બોડર્ દ્વારા ટ�ન્ડર રદ કરવામા ંઆવશે અને સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટની 

રકમ જપ્ત કરવામા ંઆવશે. ઉપરાતં, બોડર્ દ્વારા �ળુ ઈ�રદારના ખચ� અને જોખમે અન્ય ઇ�રદાર 
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પાસેથી ખર�દ� કરવામા ંઆવશે અને આવી ર�તે વધાર� �કૂવેલ નાણા ં �ળૂ પાટ� | ઈ�રદારશ્રી  

પાસેથી બોડર્ વ�લુ કરશે. 

19. �હ�ર પર�ક્ષાઓની તાક�દની બાબતો ધ્યાનમા ંરાખીને બોડર્ને યોગ્ય જણાશે તો ટ�ન્ડરના મ�ૂંર થયેલા 

ભાવોએ અન્ય પાટ� | ઠ�ક�દારશ્રી સાથે બોડર્ સમાતંર ભાવ કરાર કર� શકશે. તથા આ બાબતે બોડર્ને 

િનણર્ય આખર� રહ�શે. 

20. બોડર્ને યોગ્ય જણાશે તો ઉભયપક્ષ ેસમ�ૂતીથી ટ�ન્ડરની �દુ્તમા ંવ�મુા ંવ� ુ૬માસ �ધુી વધારો પણ 

કર� શકાશે. 

21. ભાવપત્રક | ટ�ન્ડર ભરતા ંપહ�લા ંટ�ન્ડરની શરતો અને બોલીઓ વાચંી લેવી  

22. અ�રુ� 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 આપતા ંટ�ન્ડરરની અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ (EMD) બોડર્ જપ્ત કર� 

શકાશે. 

24. પેનલ્ટ�ની શરતમા ં – �દુ્રણની �લુ, પે�ક�ગમા ં �લુ, BAG FOR THE ANSWER SHEETના 

સ્પેશીફ�ક�શનમા ં�લુ, ગોપનીયતાનો ભગં, �ડલવર�મા ં િવલબં, તથા કોઇપણ કાયર્મા ંક્ષિત ક� ખામી 

જણાશે અથવા ઇ�રદાર દ્વારા બોડર્ની ગોપનીયતાનો ભગં કરાશે અને ડ�લવર� િશડ�અુલ �જુબ 

�રુ�ક્ષત ડ�લવર� કરવામા ંઠ�ક�દાર દ્વારા બેકાળ�, િવલબં થશે અથવા તો �રુતી કાળ� અને તક�દાર� 

રાખવામા ંઆવેલ ન�હ� હોય તો �ુલ ઓડર્રની �ુલ �ક�મતના ૨.૫ % થી લઇ વ�મુા ંવ� ુ૧૦.૦૦ % 

�ધુીની પેનલ્ટ� તેમજ લેટ સપ્લાય પેટ� પ્રિત વીક ૦.૫૦ % થી લઇ વ�મુા ંવ� ુ૧૦ % �ધુી લેટ 

પેનલ્ટ� અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા કાપવામા ંઆવશે. આ સદંભ� ઇ�રદારની કોઇપણ ર�ૂઆત �સ્વકારવામા ં

આવશે નહ�. 

25. ટ�કનીકલ બીડમા ંટ�ન્ડરની શરતો �જુબના માગંલે દસ્તાવેજની સટ�ફાઇડ નકલો પૈક� ફક્ત ટ�ન્ડર ફ� 

અને EMDના ડ�.ડ� અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ�શે. તે િસવાયના તમામ ડો�મેુન્ટ ઓનલાઇન જ ર�ુ 

કરવાના રહ�શે. BAG FOR THE ANSWER SHEET �ગનેા કામ �ગેની યોગ્યતા અને ક્ષમતા બાબતે 

ટ�કનીકલ બીડમા ંઓનલાઇન ર�ુ કર�લ િવગતો અન્વયે બોડર્ દ્વારા � િનણર્ય કરવામા ંઆવશે તે સવ� 

ઇ�રદારશ્રીઓને આખર� અને બધંનકતાર્ રહ�શે. 

26. આ કામગીર�ના ટ�ન્ડરમા ં�લુ ક� િવલબં �ગનેી સઘળ� જવાબદાર� � તે ઇ�રદારશ્રીની રહ�શે અને 

પર�ક્ષાની ગભંીરતાના અ�સુધંાનમા ંકોઇપણ શરત�કૂ અથવા જવાબદાર� �રુ� ન કરવાના પ�રણામે 

બોડર્ને થયેલ �કુ્શાન, અવ્યવસ્થા �ગે સ�ણૂર્ જવાબદાર� ઓડર્ર મેળવનાર કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે અને 

આ બાબતે બોડર્ને આપવામા ંઆવેલ સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ બોડર્ જપ્ત કર� શકશે તથા બ�ક 

ગેર�ટ�માથંી બોડર્ને થયેલ �કુશાન વ�લુ લેવામા ંઆવશે તે �ગેનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો િનણર્ય 

છેવટનો રહ�શે.  

27. બોડર્ દ્વારા � � BAG FOR THE ANSWER SHEETનો વકર્ઓડર્રમા ં બોડર્ના મ�ુંર થયેલા ભાવોએ 

ઇ�રદારશ્રીને આપવામા ંઆવે ત્યાર� જો તેમા ં િપ્રન્ટ�ગને લગતી આઇટમ હોય તો � તે આઇટમ�ુ ં

આખર� િપ્રન્ટ�ગ કરતા પહ�લા બોડર્ની સબંિંધત કચેર� પાસેથી સબંધંીત અિધકાર� દ્વારા ફાઇનલ �ફુ 
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મ�ુંર કરાવવા�ુ ંરહ�શે. તદ્દઉપરાતં BAG FOR THE ANSWER SHEET ઉપર ઇ�રદારશ્રી પોતા�ુ ંનામ 

છાપવા�ુ ંરહ�શે ન�હ.  

28. આ ટ�ન્ડરમા ં જ�ર જણાયે માન.અધ્યક્ષશ્રી અથવા અધ્યક્ષશ્રી �ચુવે તે ટ�મના અિધકાર�શ્રીઓ 

ઇ�રદારશ્રીની ઓ�ફસ, ફ�કટર�, ગોડાઉન ખાતે વકર્ ઓડર્ર �જુબના જથ્થા�ુ ંઇન્સ્પેકશન કરાવી શકશે. 

અને વકર્ ઓડર્રની �ુલ રકમના વ�મુા ંવ� ુ૧% લેખે ઇન્સ્પેકશન / પર�ક્ષણ ચા� � તે વકર્ઓડર્રની 

�ુલ રકમમાથંી ઇ�રદારશ્રીએ ર�ુ કર�લા બીલમાથંી આ રકમ કાપી લેવામા ંઆવશે.  

29. વકર્ઓડર્ર �જુબનો માલ સ્પેશીફ�ક�શન અને �ણુવ�ાની દ્ર�ષ્ટએ યોગ્ય ચકાસણીના �તે ક્ષિતર�હત 

મા�મુ પડશે ત્યારબાદ બીલ ર�ુ કય�થી સામાન્ય સજંોગોમા ં૧૦ �દવસમા ં૭૫% પેમેન્ટ અને બાક�� ુ

૨૫% પેમેન્ટ સપ્લાય કર�લ માલની સ�ંણૂર્ ખરાઇ બાદ ૧ માસમા ં�કુવવામા ંઆવશે.  

30. ટ�ન્ડરરોને આથી ચતેવણી આપવામા ંઆવે છે ક� ટ�ન્ડર નકક� કરવામા ંતથા માલ �રુો પાડવામા ંઆવેલ 

માલના જથ્થાના પર�ક્ષણમા ંએમ બનેં ર�તે �ણુવ�ા એ �ખુ્ય પ�રબળ રહ�શે. �રુા પાડવામા ંઆવેલ 

માલના જથ્થામાથંી યાદ�ચ્છક ર�તે લેવામા ંઆવેલ ન�નૂાની સાવ સામાન્ય ટકાવાર�નો માલ પણ 

િનધાર્ર�ત ધોરણો�સુારનો ન�હ હોય તો સ�ંણૂર્ �રુવઠો રદ કરવા પાત્ર ઠરશે અને માલની �ણુવ�ામા ં

ઉત્પાદન લક્ષી �શુ્ક�લી, કાચો માલ િવગેર� �વા કોઇ પણ કારણોસર ફ�રફાર છે તેવા કોઇપણ બહાના 

કોઇપણ �હસાબે ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે ન�હ. � ટ�ન્ડરરો આ શરત�ુ ંપાલન કર� શક� તેમ ન હોય તેઓ 

ટ�ન્ડરનો પ્રિતભાવ આપવાથી �ૂર જ રહ� તેવી સલાહ આપવામા ંઆવે છે. કારણ ક� જો ટ�ન્ડરર આ 

શરતમા ંકોઇ ક�રુ કરશે તો ક�રુ પેટ�નો દંડ સખ્તાઇ�વૂર્ક બોડર્ના અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા વ�લુ કરવામા ં

આવશે.  

31. આ ઇ-ટ�ન્ડરમા ંબોડર્ દ્વારા �ચુવવામા ંઆવે તે કલરમા ં�ચુવ્યા �જુબના સ્પેશીફ�ક�શનોમા ંBAG FOR 

THE ANSWER SHEET બનાવવાની છે. � આઈટમ માટ� િનધાર્�રત કર�લા ંગ્રામેજવાળા, કાપડમાથંી 

બનાવેલા ંઅને � તે આઈટમ માટ� ન�� કરવામા ંઆવેલી સાઈઝ અને વણર્ન અ�સુારના ંખર�ખરા 

ન�નૂા ંફ�ઝીકલી ર�ુ કરવાના ંરહ�શે. આવા પ્રત્યેક ન�નૂા ઉપર ટ�ન્ડર નબંરમા ં� તે આઈટમનો ક્રમાકં 

નબંર લખી તેની નીચ ેટ�ન્ડરર� તે�ુ ંનામ અને સરના�ુ ંદશાર્વતો િસ�ો માર� તેના પર સહ� કરવાની 

રહ�શે. ટ�ન્ડરર ટ�ન્ડર ભરતા ંઅગાઉ બોડર્ દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતી આ આઈટમ ન�નૂા બોડર્ની સ્ટોસર્ 

શાખાની �બ� �લુાકાત લઈને જોઈ શકશે. આ અથ� �યાર� બીડર ક� તેના પ્રિતિનિધ સ્ટોર શાખાની 

�લુાકાત લ ેત્યાર� બીડર� ક� તેના પ્રિતિનિધએ આવા ન�નૂા જોયા બદલ તેમની સહ� કર�ને તાર�ખ 

નાખંવાની રહ�શે. આ ટ�ન્ડર હ�ઠળની આઇટમ / આઇટમોના માગં્યા �જુબ ન�નૂા ં�રૂા ંપાડવામા ંિનષ્ફળ 

રહ�નાર ટ�ન્ડરર�ુ ંટ�ન્ડર રદ થવાને પાત્ર રહ�શે અને આ �ગ ેકોઇ તકરાર ચલાવવામા ંઆવશે નહ�. 

�ની ટ�ન્ડરર� સ્પષ્ટ ન�ધ લવેી. 

32. BAG FOR THE ANSWER SHEETમા ંથેલાની સાઇઝમા ં�નો વપરાશ કરવામા ંઆવેલ છે તે�ુ ંમાપ 

ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

33. હાલમા ંપર�ક્ષાની કામગીર� સમયમયાર્દામા ંકરવાની હોઇ ટ�ન્ડરમા ંસમાવેશ થયેલ BAG FOR THE 

ANSWER SHEETમા ં Specification પ્રમાણે થેલા�ુ ં સેમ્પલ તથા ટ�ક્નીકલ બીડમા ં � ઇ�રદારશ્રી 

ક્વૉલીફાઇ થાય તેઓ�ુ ં કોમશ�યલ બીડ ખોલવામા ં આવશે. તે બીડર� બોડર્ �ચુવે તેટલી જ 
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સમયમયાર્દામા ંવકર્ઑડર્ર �જુબની BAG FOR THE ANSWER SHEET �રૂ� પાડવાની રહ�શે. જો તેમ 

કરવામા ંબીડર તરફથી �કૂ થશે તો ક�રુ પેટ�નો દંડ સખ્તાઇ�વૂર્ક બોડર્ના અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા વ�લુ 

કરવામા ં આવશે અને ટ�ન્ડરરને બ્લેક �લસ્ટ કરવા માટ� કાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ં આવશે. તેમજ 

સમયમયાર્દામા ંમાલ નહ� �રુો પાડવા બદલ � કોઇ વધારાનો ખચર્ થશે તે બીડર પાસેથી ર�વન્� ુરાહ� 

પણ વ�લુ કરવામા ંઆવશે. 

34. BAG FOR THE ANSWER SHEET ઉપર GSHSEB લખ�ે ુલખાણ િપ્રન્ટ કરવા� ુરહ�શે. તેમજ બોડર્ � 

કલરમા ંBAG FOR THE ANSWER SHEET બનાવવા વકર્ઑડર્ર આપે તે જ કલરમા ંતેટલા જ જથ્થામા ં

બનાવવાની રહ�શે.  

35. BAG FOR THE ANSWER SHEETમા ંકાપડના થેલા�ુ ંિસલાઇ કામ ૨ વષર્ �ધુી િવના�લૂ્યે કર� આપવા� ુ

રહ�શે. ગાધંીનગર / વડોદરા કચેર� ખાતેથી ર�પેર�ગ માટ� BAG FOR THE ANSWER SHEET સ્વખચ� 

સફળ થનાર ઇ�રદાર� મેળવવાની અને ર�પેર�ગ કયાર્ બાદ પરત કરવાની કામગીર� પણ કર� 

આપવાની રહ�શે. આ �ગ ેવધારાનો કોઇ જ ખચર્ બોડર્ દ્વારા �કુવવામા ંઆવશે નહ�.  

36. ટ�ન્ડરના ટ�ક્નીકલ બીડમા ંમાગં્યા �જુબના દસ્તાવેજો ઇ�રદારશ્રી દ્વારા સહ� કર� ર�ુ કરવાના રહ�શે 

તેમજ ટ�ન્ડર ભરતા ંપહ�લા ંટ�ન્ડરની તમામ શરતો અને બોલીઓ વાચંી લેવાની રહ�શે.  

37. કોઈપણ િવવાદ �ગે ન્યાય ક્ષેતે્ર ગાધંીનગર રહ�શે. 

 
 
 
 
સ્થળ : ગાધંીનગર.               

તાર�ખ :      /   /૨૦૨૦                            સ�ચવ 

           �જુરાત માધ્યિમક અને  

ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, 

                    ગાધંીનગર
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પ�રિશષ્ઠ-૧૪ 

ટ�કિનકલ બીડમા ંઓનલાઈન ર�ુ કરવાના કાગળો 

ઇ - ટ�ન્ડર નબંર : ૪૬ – ૨૦૨૦ 

ઇ - ટ�ન્ડર�ુ ંનામ : BAG FOR THE ANSWER SHEET  

ક્રમ િવગત 

૧ ટ�ન્ડર ફ� �.૧૭૭૦/- ના ડ્રાફ્ટની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત] 

૨ ઇ.એમ.ડ� : �. ૪૨,૦૦૦/- ના ડ્રાફ્ટની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત] 

૩ �હ�રાત પ્રિસધ્ધ થયા પછ�ની તાર�ખ�ુ ં બ�ક�ુ ં�.૨૫ લાખ�ુ ંઆિથ�ક સધ્ધરતા દશાર્વ� ુ ં

બ�ક સોલવશંી સટ�ફ�ક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત]  

૪ ઇન્સ્પેકશન�ુ ંસ્થળ, સરના�ુ ંફોન નબંર િવગેર� િવગતો [ફર�યાત] 

૫ સરકાર� / કોપ�ર�ટ કચેર�ઓમા ંગમે તે ૧ વષર્ દરમ્યાન આવા સમાન પ્રકારની કર�લ 

કામગીર�ની િવગતોના વકર્ઓડર્ર / પ્રમાણપત્રો [ફર�યાત] 

૬ �.એસ.ટ�. ન�ધણીની સ�ટ��ફક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત]  

૭ છેલ્લા ૩ વષર્ના આઇ.ટ�.ર�ટનર્ની સટ�ફાઇડ નકલો [ફર�યાત] 

૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ 

૮ છેલ્લા બે વષર્ના ઑડ�ટ ર�પોટર્ની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત] 

૯ જો ભાગીદાર પેઢ� હોય તો મા�લકોના ંનામ સરનામા ં[મર�યાત] 

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

સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત] 

૧૧ બીડર / ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �.૧૦૦/- ના નોનજ્ �ડુ�શીયલ સ્ ટ�મ્ પ પેપર ઉપર (“Non 

bond, black listed or disqualified declaration”)  
(As per Annexure-B) �ુ ંપ્રમાણપત્રની સટ�ફાઇડ નકલ [ફર�યાત] 

૧૨ છેલ્લા ત્રણ વષર્ના નાણાકં�ય ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્વ� ુ ંચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટ�ુ ં

સટ�ફ�ક�ટની સટ�ફાઇડ નકલ (As per Annexure-C) [ફર�યાત] 

૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯ 
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Details Notice Inviting On-Line  
E-Tender Notice No. 46  - 2020 

TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  
 

Department Name Education Department 

Office Gujarat Secondary and Higher Secondary 
Education Board,  

Sector – 10-B, Gandhinagar 

IFB No. E-Tender Notice No. 46  - 2020 

Name of Work TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

Estimated Contract Value (INR) 
per Year 

Rs. 14 Lacs  

Contract Validity of Tender 

(In Months) 

12 Months 

Bidding Type E-Tendering 

Bid Call (Nos.) 1 

Tender Currency Settings Indian Rupees (INR) 

Amount Details 

Bid Document Fees Rs. 1770 [ one thousand seven hundred 

seventy only] 

Bid Document Fee Payable to  Secretary,                                                              
Gujarat Secondary and Higher Secondary 
Education Board, Gandhinagar 

Bid Security – EMD Rs.42000/- [forty two  thousand only] 

Bid Security / EMD in favors of Secretary, Gujarat Secondary and Higher 
Secondary Education Board, Gandhinagar  

Bid Document Downloading 
Start Date 

Dt.  12/2/ 2020 to Dt. 18 /2/ 2020 

23.59 Hrs. 

Bid Document Downloading  

End Date 

Dt. 19/2/ 2020 23.59 Hrs. 

Last Date & Time for Receipt 

(Submission) of Bids 

Dt. 20/2/ 2020 16.00 Hrs. 

Bid Validity Period 120 Days 
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Remarks Tender Documents for Downloading / 
Uploading will be available as under on our 
Website or www.nprocure.com up to Dt. Dt.      
12/2/2020 to Dt.18/2/2020 up to 23.59 Hrs. 
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 
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.20/2/2020 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. 24/2/ 2020 at 16.00 Noon in the 
Office of the Secretary, Committee Room of 
Gujarat Secondary and Higher Secondary 
Education Board, Sector 10/B, Gandhinagar.  

 

http://www.nprocure.com/
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Other Details  

Bid Opening Date  Dt.24/2/ 2020 at 12.00 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. 079 – 23253830  
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-Tender Notice No. 46 – 2020 
 

TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  
 

The following Documents are attached with Technical Bid 

Sr. 

No. 

Requirement Mark Tick & 

Page No. 

Details 
if No. 

1 D.D. of Tender fee   

2 D.D. of E.M.D.   

3 Bidder Details as per  

Annexure – (A) 

  

4 Bank Solvency Certificate of 
Rs.25Lacs insured by Nationalized 
Bank. 

  

5 Copy of GST Registration No.   

6 Copy of Income Tax – PAN No.   

7 Copy of Income Tax Return – Last 3 
(three) years. 

  

8 Copy of Audited Balance Sheet – 
Last 2 (Two) years. 

  

9 Non Default Certificate / 
Declaration on Non Judicial Stamp 
Paper of Rs.100/-  

(As per Annexure  - B) 

  

10 Turnover Certificate 

(Annexure – C) 

 

  

11 Experience Certificate or Work 
Order from Government, Semi 
Government Office / Organization. 

  

  

N.B. All Photocopies of documents must be attested by Government  
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        Notary. 

 

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 SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

                   E-Tender Notice No.  46 / 2020 
TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

 
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 / Regd. 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  

 I Name of Bank and Branch 
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 Earnest Money Deposit (EMD)  

 (A) Amount in Rs.  

 (B) Demand Draft No. & Date  

 I Name of Bank and Branch  

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 
Three Years (Enclose C.A. Certificate 
copies)  

(As per Annexure – C) 

 

 2016-2017  

 2017-2018  

 2018-2019  

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 SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 
SECTOR 10-B, GANDHINAGAR 

E-Tender Notice No. 46 / 2020 
TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

 
 

ANNEXURE – B 

On Rs.300/- 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 SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-Tender Notice No.  46 / 2020 
TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

 

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 Rs.) 

2016-2017  

2017-2018  

2018-2019  

 

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 

Place :  

Date  :   
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-Tender Notice No. 46 – 2020 
TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

 
Specification  

 

ANNEXURE – D 

Details of Measurement & particulars Measurement in Inches 
Height of the Bag - 15” 
Width & Length of the Bag - 18 X 13” 

- P.P Woven Fabric Laminated with Non woven and LDPE Fabric ના સાર� �ણુવ�ાવાળા  

        કાળ� સાઇડ પટ્ટી  

- થેલા ઉપર ફ્લેપ 17” X 19” 

- હ�ન્ડલ ૩૬” લબંાઇ, સપોટર્  તર�ક� હ�ન્ડલ પર તથા પાછળ સળંગ પટ્ટા  

- ઉપરની સાઇડ 4 X 4” �ુ ંપ્લાસ્ટ�ક પોક�ટ કવર  

- થેલા ઉપર ચાર બક્ક્લ પટ્ટા (Width 1.25”) 

- થેલા�ુ ંવજન ૩૭૫ ગ્રામ  

- ડ� કડ� ૧.૨૫” 

- થેલાની તમામ સાઇડની પાઇપ�ગ પર ડબલ િસલાઇ  

- પટ્ટા જોઇન્ટ થાય તે જગ્યાએ આગળ પાછળ ચોકડ� કર�ને િસલાઇ કરવી  
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-Tender Notice No. 46 - 2020 
TENDER FOR BAG FOR THE ANSWER SHEET  

 

ANNEXURE 

FINANCIAL BID (TO BE SUBMITTED ON-LINE ONLY) 

 

E-TENDER FOR 

“BAG FOR THE ANSWER SHEET QUANTITY 9,000 NOS.  

 

Sr. No. Specifications Item 
Rate 

GST Total Price 

Per NOS 

In Rupees 

SGST CGST IGST 

1 BAG FOR THE ANSWER 
SHEET AS PER THE 
SPECIFICATION IN                        
E - TENDER NO – 46 IN 
ANNEXURE - D 

     

    In word 

 


