ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
�જ
ગાંધીનગર
ઇ-ટ�ન્ડર નં-૩૮ / ૨૦૧૯
�ુ �રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા �ગે ના
ટ�ન્ડર વેલ્� ુ �.૧૫ લાખ

૧
૨
૩

ટ�ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/-

EMD �.૪૫૦૦૦/-

ટ�ન્ડર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ / અપલોડ

તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૯ સમય : ૧૧.૦૦કલાક

કરવાની તાર�ખ

થી તા.૨૦/૧/૨૦૨૦ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક

ઓનલાઇન ટ� ન્ડર ભરવાની છે લ્લી તાર�ખ /

તા.૨૦/૧/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાક

સમય

ુ ી
�ધ

ટ� કનીકલ બીડ સાથે ટ� ન્ડર ફ� ,બાનાની રકમ

તા.૨૧/૧/૨૦૨૦

(EMD), દસ્તાવેજો િવગેર� ફ�ઝીકલી ર�ુ

ુ ી
સમય : ૧૬.૦૦ કલાક �ધ

કરવાની તાર�ખ / સમય
૪

ઓનલાઇન ટ� ન્ડર� ંુ ટ�ક્નીકલ બીડ ખોલવાની

તા.૨૨/૧/ ૨૦૨૦

તાર�ખ/ સમય

સમય : ૧૨.૦૦ કલાક
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SD �.૭૫,૦૦૦/-

1

ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર નં - ૩૮ / ૨૦૧૯
�ુ �રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા �ગે � ંુ ઇ-ટ� ન્ડર
સ્કોપ ઓફ વકર્
-

�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર દ્વારા િવદ્યાથ�ઓને
�ુપ્લીક�ટ માકર્ શીટ, સટ�ફ�ક�ટ, માઇગ્રેશન સટ�ફ�ક�ટ અને અન્ય ટપાલો મોકલવાની થાય છે .

-

બોડર્ ની કચેર�માંથી કચેર�ના કામકાજના �દવસો દરમ્યાન ૪ થી ૪.૩૦ વચ્ચે ટપાલ / પાસર્લ
કલેક્ટ કરવાના રહ�શે.

-

ટપાલ / પાસર્લ પર લગાડવામાં આવતા બારકોડ સ્ટ�કર કચેર�ને પણ આપવાના રહ�શે.

-

ટપાલ / પાસર્લ પર સ્ટ�કર લગાવ્યા બાદ ટ્ર� ક�ગ િસસ્ટમથી ટ્ર� ક�ગ નંબર બોડર્ તથા
િવદ્યાથ�ને SMSથી આપવાનો રહ�શે. � નંબરથી િવદ્યાથ� તથા બોડર્ ટપાલ �ાં પહ�ચી તે
મા�હતી મેળવી શક�.

-

ટપાલ / પાસર્લ બોડર્ ની કચેર�માંથી � તે �જલ્લા / તા�ુકા / ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં િવદ્યાથ�ના
સરનામે પહ�ચાડવાની રહ�શે. �માં �જલ્લા તથા તા�ુકા કક્ષાએ ૨ થી ૩ �દવસ અને
�ત�રયાળ ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં ૨ થી ૫ �દવસમાં પહ�ચાડવાની રહ�શે.

-

� ટપાલ / પાસર્લ ડ�લીવર ન થાય તેની મા�હતીએ ટ્ર� ક�ગ નંબર તથા વ્યાજબી કારણ સાથે
બોડર્ ની કચેર�ને ટપાલ આપ્યાના �દન-૩ માં આપવાની રહ�શે.
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર નં - ૩૮ / ૨૦૧૯
�ુ �રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા �ગે � ંુ ઇ-ટ� ન્ડર
શરતો
1. ઇ-ટ�ન્ડરમાં જણાવેલ કામગીર� સામે સેવા આપવા ઇચ્�ક સંબિં ધત ટ્ર� ડમાં કાયદ� સર ર�તે
ન�ધાયેલ એજન્સી, કંપની, સંસ્થા, મલ્ટ� સ્ટોસર્ એક્ટ હ�ઠળ ન�ધાયેલ એજન્સી ક� સહકાર�
મંડળ� ક� ભાગીદાર� પેઢ� હોવી ફર�યાત છે .
2. ટ�ન્ડર કંપની / સંસ્થાની ઓફ�સ/ શાખા અમદાવાદ/ગાંધીનગર ખાતે હોવી જોઇએ.
3. ટ�ન્ડરર સંસ્થા પાસે �ુમાસ્તા ધારા હ�ઠળ સ્થાિનક સ�ા મંડળ દ્વારા આપવામાં આવતા ન�ધણી
(�ુ�રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા) પ્રમાણપત્ર, આવકવેરા િવભાગ દ્વારા આપવામાં આવતાં કાયમી
ખાતા નંબર, GST No, વ્યવસાયવેરા નંબર તથા લા�ુ પડતા લાયસન્સ, માન્યતા ધરાવતાં
હોવા જોઇએ. તેમજ તે તમામની સ્વ-પ્રમાણીત નકલ જોડવાની રહ�શે. આ તમામ
ન�ધણી/નંબર ટ� ન્ડર ભરતા સમયે કાયર્રત / ર�ન્�ુ થયેલ હોવા જોઇએ.
4. ટ�ન્ડરર જો ભાગીદાર� પેઢ� હોય તો ભાગીદાર� દસ્તાવેજ કર� લા હોવા જોઇએ તથા પાવર
ઓફ એટન�ના નોટરાઇઝ દસ્તાવેજ હોવા આવશ્યક છે . તે ર�તે ટ� ન્ડરર જોકંપની કાયદા હ�ઠળ
ક� સહકાર� મંડળ�ના કાયદા હ�ઠળ ન�ધાયેલ હોય તો તેના ન�ધણી નંબર, બંધારણ અને પાવર
ઓફ એટન�ના નોટરાઇઝ દસ્તાવેદસ્તાવેજ હોવા આવશ્યક છે .
5. સોસાયટ� ર�સ્ટ્ર�શન એક્ટ ૧૯૫૬ અથવા ચેર�ટ� બલ ટ્રસ્ટ એક્ટ ૧૯૨૦ અન્વયે ર�સ્ટડર્
થયેલ સંસ્થા / પેઢ� / ટ્રસ્ટ / સહકાર� મંડળ� / મલ્ટ� સ્ટોસર્ સોસાયટ� એક્ટ હ�ઠળ ન�ધાયેલ
એજન્સી તથા કાયદ� સરની ભાગીદાર� / પ્રોપરાઇટર� કંપની પાસે �ુ�રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા
માટ� કાયદ� સરના જ�ર� ન�ધણી લાયસન્સ હોવા આવશ્યક છે .
6. દર� ક ટ�ન્ડરર� અત્રેના ઇ- ટ�ન્ડર સામે સામેલ થયાની તાર�ખ � ૂવ�નો ઇિતહાસ સ્વચ્છ છે , તેઓ
નાણાંક�ય ર�તે �ડફોલ્ડર નથી, બ્લેક લીસ્ટ થયેલ નથી, સેવાઓ સંબિં ધત કોઇ પોલીસ
� ર� પત્રક �.૧૦૦/-ના નોન ��ુ�ડિશયલ
ફર�યાદ ક� કોટર્ ર� કડર્ ઉપર ક�સ નથી તે �ગેના બાંહધ
સ્ટ�મ્પ પેપર અ�ુક આપવાના રહ�શે.
7. ટ�ન્ડરર� તેઓના નામ તથા કચેર�ના સરનામાં, સંપકર્ � ૂત્ર મોબાઇલ, લેન્ડ લાઇન નંબર અને
ઇ-મેઇલ એડ્ર�સની િવગત લેટરહ�ડ ઉપર અ� ૂક આપવાની રહ�શે. તેમાં જો ફ�રફાર થાય તેવા
સંજોગોમાં બોડર્ ને તાત્કા�લક લે�ખતમાં �ણ કરવાની રહ�શે.
8. ટ�ન્ડર કાયર્વાહ� દરમ્યાન ટ�ન્ડરરના નામ કોઇપણ સંજોગોમાં બદલી શકાશે ન�હ.
9. ટ�ન્ડર ભરનાર એજન્સીને �ુર�યર સેવાઓ � ૂર� પાડવા ઓછામાં ઓછા પાંચ વષર્નો અ�ુભવ
હોવો ફર�યાત છે .
10. એજન્સીએ � ૂણર્ થયેલ છે લ્લા ત્રણ નાણાંક�ય વષર્ પૈક� કોઇપણ એક વષર્માં સરકાર�,
અધર્સરકાર�, ક�ન્દ્ર સરકારની સંસ્થાઓ, િનગમ, બોડર્ , કોપ�ર� શન, િવિવધ �ુિનવિસ�ટ�ઓ,
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રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કો, ખાનગી બ�કો, પ્રિત�ષ્ઠત કોપ�ર� ટ ઓ�ફસ વગેર� પૈક� કોઇપણ એક સંસ્થામાં
�ુર�યર સેવાઓ �ુર� પાડવા એક કામ �.૫ લાખ ક� તે ઉપરાંત�ુ ફર�યાત કર� લ હો�ુ
જોઇએ. �માં � તે સંસ્થાના વકર્ ઓડર્ ર અને કામગીર� સંતોષકારક � ૂણર્ કર� લ હોવાના
પ્રમાણપત્ર અવશ્ય �બડાણ કરવાના રહ�શે.
11. ટ� ન્ડરર� ૩ વષર્ દરમ્યાન ઉપરોક્ત શરતમાં જણાવેલ ઓછામાં ઓછ� ૨ સંસ્થાઓમાં તેમજ
ક�ટલી રકમ સાથે �ુ�રયરની સેવાઓ �ુર� પાડવાની કામગીર� કર� લ હોય તેવી સંસ્થાઓના
વકર્ ઑડર્ ર, ઓડર્ રની રકમ અને કામગીર� સંતોષકારક ર�તે � ૂણર્ કર� લ છે તે �ુજબના � તે
સંસ્થા તરફથી પ્રમાણપત્ર મેળવી અવશ્ય ર�ૂ કરવાના રહ�શે.
12. ટ� ન્ડરર એજન્સી�ુ છે લ્લાં ૨ નાણાંક�ય વષર્ દરમ્યાન�ુ ં ટનર્ઓવર �.૧૦ લાખ ઉપરાંત�ુ અને
દર એક નાણાંક�ય વષર્� ું લ�ુ�મ ટનર્ ઓવર �.૫ લાખ�ુ ં હો�ુ ં જોઇએ. � માટ� ટનર્ઑવર ના
પ્રમાણપત્ર અને બંને વષર્ના �હસાબોની ચાટર્ ડ એકાઉટન્ટ દ્વારા પ્રમા�ણત કર� લ નકલ એમ
બં�ે િવગતો અ� ૂક જોડવાના રહ�શે. અન્યથા ટ� ન્ડરર ટ� ન્ડર ભરવા માટ� લાયક રહ�શે ન�હ.
13. ટ� ન્ડરર એજન્સીએ ટ� ન્ડર મં�ૂર થયાના �દન-૧૦માં જ�ર� િસ�ુર�ટ� �ડપોઝીટ �.૭૫,૦૦૦/ની રાષ્ટ્ર�ય �ૃત બ�કની બ�ક ગેરંટ� / બ�ક FD બોડર્ ની તરફ�ણમાં કર� આપવાની રહ�શે. આ બ�ક
ગેરંટ�ની �ુદત ટ� ન્ડર મં�ુર�ની તાર�ખથી ૩૬ (છત્રીસ) માસની રહ�શે.
14. ટ�ન્ડરર પાસે આ પ્રકારની સેવાઓ � ૂર� પાડવા�ુ વ્યવસ્થાતંત્ર અને સામગ્રી પહોચાડવા
માટ�ના આવશ્યક વાહનો અને � ૂરતો સ્ટાફ હોવા જોઇએ. � માટ� ટ� ન્ડરર� સમગ્ર �ુજરાતના
કાયર્ક્ષેત્ર માટ� વ્યવસ્થાતંત્ર �પર� ખા આપવાની રહ�શે.
15. બોડર્ દ્વારા ટ�ન્ડરર પાસેથી ટપાલ / પાસર્લ �ુર�યર કરવાની સેવાઓ આવશ્યકતા �ુજબ
મેળવવામાં આવશે. આ સેવાઓ દ� િનક ધોરણ માટ� નથી.
16. બોડર્ ખાતેથી ટ�ન્ડરર દ્વારા ટપાલ / પાસર્લ �ુર�યર મેળવી લેવાનો સામાન્યત: સમય બપોર�
૧૨.૦૦ થી ૫.૩૦ કલાક �ુધીનો રહ�શે. તેમ છતાં જ�ર�યાત અ�ુસાર કચેર� કામકાજના સમય
દરમ્યાન ગમે ત્યાર� સેવાઓ માટ� બોલાવી શકાશે. � �ુજબ ટ� ન્ડર સેવાઓ આપવા બંધાયેલ
રહ�શે.
17. બોડર્ તરફથી �ણ કરવામાં આવે એટલે ક� તે જ �દવસે કચેર� ખાતેથી સંબિં ધત અિધકાર�નો
સંપકર્ કર� ટપાલ / પાસર્લ મેળવી લેવાના રહ�શે. �ની સામે પહ�ચ અ� ૂક આપવાની રહ�શે.
18. બોડર્ � ૂચના �ુજબ ન�� કર� લ તાર�ખે ટપાલ / પાસર્લ પહ�ચાડવાની જવાબદાર� ટ� ન્ડરરની
રહ�શે.
19. અમદાવાદ શહ�ર અને ગાંધીનગર ની ટપાલ

/ પાસર્લ ૧૨ કલાકમાં અ� ૂક મળ� �ય તે

�ુજબ વ્યવસ્થા ગોઠવવાની રહ�શે.
20. બોડર્ ના િવદ્યાથ�ઓ સમગ્ર �ુજરાત ખાતે વસતા હોઇ ગ્રામ્ય, તા�ુકા, �જલ્લા તેમજ શહ�ર
�ુધીના તમામ સરનામાંના સ્થળે ટપાલ / પાસર્લ અ� ૂક પહ�ચાડવાના રહ�શે.
21. અત્રેથી મેળવવામાં આવેલ ટપાલ / પાસર્લના કલેક્શનથી લઇ �ડલેવર� �ુધી ઓનલાઇન ટ્ર� ક
વ્યવસ્થા � િવદ્યાથ�ને ટપાલ / પાસર્લ મોકલવા�ુ છે તેને અ� ૂક આપવાની રહ�શે. � માટ�
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ટ�ન્ડરર� બોડર્ માટ� અલગ લોગઇન �ુઝર આઇડ� અને પાસવડર્ આપવાનો રહ�શે.
22. દશાર્ વેલ સરનામે પહ�ચાડવા માટ� આપવામાં આવેલ પાસર્લ / ટપાલ સંબિં ધત અિધ�ૃત
વ્ય�ક્તને મળે લ હોવાના આધારો ર�ૂ કરવાના રહ�શે. પરત થયેલ ટપાલ ક� પાસર્લ કચેર�માં
અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રીને પરત કરવાના રહ�શે. ફક્ત પહોચાડ�લ પાસર્લ / ટપાલ માટ� િનયત
થયેલ દર� �ુકવણી કરવામાં આવશે.
23. ટપાલ ક� પાસર્લ �ડલીવર� કયાર્ ની પહ�ચ ર�ૂ નહ� કરવામાં આવે તો બોડર્ ન�� કર� તે
પેનલ્ટ� ભરવાની રહ�શે. આ રકમ � ૂકવવા પાત્ર ઇ�રદારના બીલની રકમમાંથી અગર જ�ર
જણાય તો િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટમાંથી વ� ૂલ કરવામાં આવશે.
24. બોડર્ તરફથી �ડલીવર� માટ� આપવામાં આવેલ પત્રો, પાસર્લ િવદ્યાથ�ઓના પ્રમાણપત્રો,
મટ�ર�યલ ક� દસ્તાવેજો ગેરવલ્લે થશે ક� �ુમ થશે તો તે સં� ૂણર્ જવાબદાર� ટ� ન્ડરરની રહ�શ.ે
� માટ� જ�ર પડ� કાયદાક�ય તેમજ ફોજદાર� રાહ� કાયર્વાહ� પણ કરવામાં આવશે. આવા
�કસ્સામાં � તે મ�હનાના �ુલ બીલમાંથી ૨૦% રકમ અથવા તો �.૧૦,૦૦૦/- બંને માંથી વ�ુ
હોય તે પેનલ્ટ� �પે ટ�ન્ડરર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે અથવા � તે બીલમાંથી કપાત
કરવામાં આવશે અથવા િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટમાંથી

તેટલી રકમ વ�ુલ કરવામાં આવશે.

ટ�ન્ડરર� ટપાલ / પાસર્લની ડ�લીવર� � તે આટ�કલ ઉપર છાપવામાં આવેલ કચેર� ક� ઘરના
સરનામે જ કરવાની રહ� છે .
25. ટ� ન્ડર ટપાલ / પાસર્લના આટ�કલ્સ ગ્રામ્ય, તા�ુકા,�જલ્લા ક� શહ�રની શાખાઓ �ુધી પહોચાડ�
ટપાલ / પાસર્લ મેળવનારનો સંપકર્ કર� તેઓની શાખાની ઓફ�સથી લઇ જવા માટ� બોલાવી
શકાશે ન�હ. આવી કોઇપણ ગેરર�તી બોડર્ ના ધ્યાન ઉપર આવશે તો ડ�પો�ઝટ જપ્ત લઇ
કંપનીને બ્લેક લીસ્ટ કરવાની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે.
26. ટ�ન્ડરર એજન્સીના �ડલીવર� સ્ટાફની બેદરકાર�, બેકાળ�ના લીધે ક� ઇરાદા� ૂવર્ક �ૃત્યથી
ટપાલ / પાસર્લને � ૂટ, �ટ �ુકશાની ક� નાશ થશે તો તેની જવાબદાર� ટ� ન્ડરરની રહ�શે. �ના
માટ� � તે મ�હનાના બીલમાંથી ૨૦% રકમ પેનલ્ટ� અથવા તો �.૧૦,૦૦૦/- બંનેમાંથી વ�ુ
હોય તે પેનલ્ટ� �પે ટ�ન્ડરર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે અથવા � તે બીલમાંથી કપાત
કરવામાં આવશે અથવા તો િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટમાંથી તેટલી રકમ વ�ુલ કરવામાં આવશે.
27. ઉપરોક્ત ૨૪ થી ૨૬ માટ� પ્રથમ વખત મ�હનાના બીલમાંથી ૨૦% રકમ પેનલ્ટ� અથવા તો
�.૧૦,૦૦૦/- બંને માંથી વ�ુ હોય તે પેનલ્ટ� �પે ટ� ન્ડરર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે.
બી� વખત ૨૦% રકમ પેનલ્ટ� અથવા તો �.૨૦,૦૦૦/- બં�ેમાંથી � વ�ુ હશે તે ટ� ન્ડરર
પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે અને ત્રી� વખત બનશે તો ટ� ન્ડરર પાટ�ને બ્લેક લીસ્ટ
કરવામાં આવશે તથા િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ જપ્ત લેવામાં આવશે. આવા �કસ્સામાં �ુિનવિસ�ટ�
તરફથી વૈક�લ્પક

કામગીર� કરાવવા માટ� � તે વૈક�લ્પક વ્યવસ્થા માટ� નો ખચર્ ટ� ન્ડરરના

િશર� રહ�શે.
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ટ�ન્ડર પ્રોસેસ ફ� EMD અને િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ અને બ�ક સોલવંશી �ગે આવશ્યક શરતો
1.

ટ� ન્ડરર� ટ� ન્ડર પ્રોસેસ ફ� પેટ� �.૧૫૦૦/- તથા EMD રકમ પેટ� �.૪૫,૦૦૦/- ની
રકમનો નેશનલાઇઝ / િશડ�ુલ બ�કનો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ / બ�કસર્ ચેક સ�ચવશ્રી, �ુજરાત
માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરના નામનો �બડાણ
કરવાનો રહ�શે.

2.

� ટ� ન્ડરરના ભાવ સ્વીકાર કરવામાં આવશે તે પછ�ના ક્રમમાં આવતા બે ટ� ન્ડરર
િસવાય અન્ય ટ� ન્ડરરોની EMD ટ� ન્ડર પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ થયા બાદ પરત કરવામાં આવશે.
�મના ભાવો સ્વીકારવામાં આવ્યા છે તેવા અને તે પછ�ના બે ટ� ન્ડરરોની EMD
�મના ભાવ સ્વીકારાયા છે તે ટ� ન્ડરર જ�ર� િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ જમા કરાવી
કરારના�ુ ં કર� આપે ત્યારબાદ પરત કરવામાં આવશે.

3.

� ટ� ન્ડર સામેની ટ� ક્નીકલ અને કોમશ�યલ બીડ સ્પધાર્ બાદ � પાટ�ના ભાવ માન્ય
થઇ કામગીર� સ�પવા�ુ િનયત કરવામાં આવશે તેઓએ �ુજરાત સરકારશ્રીની ખર�દ
નીતીના િનયમા�ુસાર િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ/ િશડ�ુલ બ�કનો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ / બ�કસર્ ચેક
સ્વ�પે આપવાની રહ�શે. િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટની રકમ કરારની �ુદ્દત અથવા ટ� ન્ડર
સામેની કામગીર� � ૂણર્ થયાના છે લ્�ુ �ુકવ�ુ કરવામાં આવ્યા બાદ એક માસ પછ�
કામગીર� સંતોષકારક જણાયે અને વ�હવટ� વડાના નો ડ�ુ પ્રમાણપત્ર ર�ૂ થયે પરત
કરવામાં આવશે. િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટની રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં વ્યાજ
મળવાપાત્ર થશે ન�હ.
ટ�ન્ડરર દ્વારા રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કની �.૨ લાખના સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટ હોવા જોઇએ ક� �
ટ�ન્ડર �હ�ર થયા પછ�ની તાર�ખની હોવી જોઇએ. અન્યથા ટ� ન્ડર રદ્દ ગણવામાં
આવશે.
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•
1.

ટ� ન્ડર ભરવા, ટ� ન્ડર, દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવા અને ઓપન કરવા �ગે ની શરતો
ટ�ન્ડરર� ટ�ન્ડરની તમામ શરતો કાળ� � ૂવર્ક વાંચી, સમ�ને ટ�ન્ડર ભરવાના રહ�શે. કોઇપણ
�તના શરતી ટ�ન્ડરો સ્વીકારવામાં આવશે નહ�.

2.

ટ�ન્ડરર તરફથી ર�ૂ કરવામાં આવે તે ફોમર્ના દર� ક પેજ ઉપર ટ�ન્ડરરના સહ�-િસ�ા સાથે ર�ૂ
કરવાના રહ�શે અન્યથા ટ�ન્ડર રદ્દ ગણવામાં આવશે.

3.

ટ�ન્ડર સામે માંગવામાં આવેલ િવગતોના તમામ દસ્તાવેજો, આધાર� ૂત કાગળો સ્વપ્રમા�ણત
કયાર્ના સહ�-િસ�ા સાથેની પ્રમા�ણત નકલો �બડાણ કરવાની રહ�શે. ટ�ક્નીકલ બીડ ઓપન કયાર્
બાદ ટ�ન્ડરરના કોઇપણ દસ્તાવેજ ક� ર�ૂઆત સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.

4.

ટ�ન્ડર સાથે � કોઇ �ુરાવા/દસ્તાવેજોની નકલો માંગવામાં આવેલ છે તે તમામ દસ્તાવેજોની
ુ ર ર�ુ કરવાની રહ�શે.
� ૂળ નકલ ટ�ન્ડર ઓપન�ગ સમયે ચકાસણીના હ��સ

5.

ટ�ન્ડર કાયર્વાહ�ના િશડ�ુલ �ુજબ િનયત તાર�ખ-સમય બાદ મળે લ ટ�ન્ડર ધ્યાને લેવામાં
આવશે ન�હ.

6.

ટ�ન્ડર િનયત કરવામાં આવેલ ટ�ક્નીકલ બીડમાં માંગેલ િવગતો ભર�ને સંબિં ધત દસ્તાવેજો
સાથે ટ�ન્ડર ફોમર્ ર�ૂ કરવાના રહ�શે. ફક્ત ઓનલાઇન ટ�ન્ડર ફોમર્ ભર� લ હશે અને દસ્તાવેજો
ર�ૂ ન�હ હોય તો તે ટ�ન્ડર ગેરલાયક ઠરશે.

7.

ટ�ન્ડરર� નીચે �ુજબ સમગ્ર ટ�ન્ડર ર�ૂ કરવાના રહ�શે. ફક્ત ટ�ન્ડર ફોમર્ ભર� લ હશે અને
દસ્તાવેજો ર�ૂ કર� લ ન�હ હોય તો તે ટ�ન્ડર ગેરલાયક ઠરશે.

8.

ટ�ન્ડર ફ��ુ અલગ કવર અને EMD�ુ અલગ કવર તૈયાર કર� બં�ે કવર એક જ કવરમાં � ૂક�
તથા અન્ય કવરમાં જ�ર� ડો�ુમેન્ટ સાથે તા.૨૧/૧/૨૦૨૦ના રોજ ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં
સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી,
ગાંધીનગરને �બ�માં અથવા RPADથી પહ�ચ�ુ કરવા�ુ રહ�શે. કવર ઉપર લાલ શાહ�થી
“�ુર�યર સેવાઓ �ુર� પાડવા �ગે� ુ ટ�ન્ડર” એમ સ્પષ્ટ વંચાય તે ર�તે લખવા�ુ રહ�શે.

9.

કોઇપણ ટ�ન્ડરર� તેઓ�ુ ટ�ન્ડર િનયત સમયમાં ર�ૂ કયાર્ પછ� તેઓના ટ�ન્ડર ના ખોલવા ક�
પરત લઇ લેવા માટ�ની લે�ખત ક� મૌ�ખક ર�ૂઆત કરશે તો તે માન્ય રહ�શે ન�હ. જો ટ�ન્ડરર
તેમ કરવા માંગશે તેઓની EMD રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.

10.

ભર� લા ટ�ન્ડર સ્વીકારવા ક� ન સ્વીકારવાનો િનણર્ય લેવાનો બોડર્ ને અબાિધત અિધકાર રહ�શે.

11.

આ કામની િપ્ર-બીડ બેઠક સમયે ટ�ન્ડર સબંિધત કામકાજની �ણકાર� આપવામાં આવશે. �માં
ટ�ન્ડર ભરવા માંગનાર ટ�ન્ડર િશડ�ુલની તાર�ખ અને સમયે ઉપ�સ્થત રહ� શક� છે . તેમજ �
સેવાઓ � ૂર� પાડવાની છે તે કામગીર�નો પ્રકાર, જ�ર�યાત વગેર�થી �ુ-મા�હતગાર થઇ શકશે.

12.

મળે લા ટ�ન્ડર, ઠ�ક�દારો અગર તેમના પ્રિતિનિધઓની હાજર�માં િનયત કર� લ સમયે બોડર્ અથવા
બોડર્ ના અિધ�ૃત અિધકાર� જણાવે તે સ્થળે અિધ�ૃત અિધકાર�ની હાજર�માં ખોલવામાં આવશે.
રસ ધરાવતાં ઠ�ક�દારો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર રહ�વાની ઇચ્છા
ધરાવતાં હોય તો તેઓ હાજર રહ� શકશે અને તે �ગેની ઓથોર�ટ� આપવાની રહ�શે. ટ�ક્નીકલ
બીડમાં ક્વૉલીફાઇડ થયેલા બીડરના જ ફાયનાન્સીયલ બીડ ખોલવામાં આવશે.

13.

જો ઠ�ક�દાર અગર તેમના પ્રિતિનિધ હાજર હશે નહ� તો બોડર્ અિધ�ૃત અિધકાર� તે �ગે
રોજકામમાં યોગ્ય ન�ધ લઇ તેમના ટ�ન્ડરો ખોલવા અને ભાવોની ન�ધ લેશ,ે � તે ઠ�ક�દારને

H:\8 - �ુ �રયર સિવ�સ - 38 - 2019\�ુ �રયર ટ�ન્ડર - 38 - 2019.docx
H:\8 - �ુ �રયર સિવ�સ - 38 - 2 019\ �ુ �રયર ટ� ન્ડર - 38 - 20 19.d ocx

7

બંધનકતાર્ રહ�શે

•
1.

ટ� ન્ડરના ભાવો, �સ્વ�ૃત, ટ�ન્ડર રદ્દ ગણવા અને સેવાઓના બીલ ર�ૂ કરવા �ગે
ટ�ન્ડર સામે આપવામાં આવે તે ભાવો ટ�ન્ડર ઓપન થયા તાર�ખ થી ૧૮૦ �દવસ �ુધી
અમલમાં રહ�શે. આ સમય દરમ્યાન ટ�ન્ડરર તેઓના ભાવ પાછા ખ�ચી શકશે ન�હ.

2.

ટ� ન્ડરર દ્વારા � તે િવગત સામે ભરવામાં આવે તે ભાવ તમામ ટ� ક્ષનો સમાવેશ,
પાસર્લ ક્લેક્શન કરવા, ડ�લીવર� કરવી, પાસર્લના ટ્રાન્સપોટ� શન, ટ્રાન્સપોટ� શન િવમો,
મ�ૂર�, મ�ુર ખચર્ લોડ�ગ અને લોડ�ગ સાથેના તથા લા�ુ પડતા અન્ય તમામ
પ્રકારના ખચર્ના સમાવેશ સાથેના ભરવાના રહ�શ.ે GST અલગથી �ુકવવામાં આવશે.

3.

ટ� ન્ડરર� સમગ્ર �ુજરાત �તર�યાળ ગ્રામ્યથી લઇ શહ�રમાં રહ�તાં િવદ્યાથ�ઓને ટપાલ ક�
પાસર્લ તેઓના ઘર �ુધી પહ�ચાડવાના છે તે િવગત ધ્યાને લઇ ભાવ આપવાના
રહ�શે. �માં કોઇ બાંધછોડ કરવામાં આવશે ન�હ.

4.

� કોઇ ટ� ન્ડરરના ભાવ મં�ૂર થાય તે ભાવ વન-ટાઇમના રહ�શે ક� � કરારમાં ન��
થયા તાર�ખથી એક વષર્ �ુધી અમલમાં રહ�શે. તેમ છતાં જ�ર જણાયે આ કરારનો
સમયગાળો સરકારશ્રીના િનયમો�ુસાર લંબાવી શકાશે. આ સમગ્ર સમયગાળા દરમ્યાન
િન�ુ�ક્ત સમયે િનયત થયેલ ભાવ ઉપરાંતનો કોઇપણ વધારો આપવામાં આવશે ન�હ.

5.

� તે િવગત સામે સૌથી નીચા ભાવ ભર� લ હશે તેને અગ્રતાક્રમ આપવામાં આવશે.
પરં � ુ સૌથી નીચા ભાવ જો કાયર્ક્ષમ ન�હ જણાય તો સેકન્ડ ક� થડર્ લોએસ્ટના ભાવો
ધ્યાનમાં લઇ આગળની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે.

6.

ટ� ન્ડર સામેની િવગતોમાં એક જ સરખી રકમના �ુ��મ/લ�ુ�મ પ્રીમીયમ ઓફર થયા
હોય તેવા પ્રસંગે બોડર્ સંબિં ધત ટ�ન્ડરરોના તે ક્ષેત્રનો અ�ુભવ, સાધનોની સજ્જતા,
સેવાઓ માટ� નો સ્ટાફ વગેર� ધ્યાને લઇને આખર� િનણર્ય કરશે. તેમ છતાં જો કોઇ
બાબતે િનણર્ય કરવામાં �દ્વધા જણાશે તો � તે િનધાર્ �રત સેવાઓ �ુર� પાડનાર કરતાં
વ�ુ સવલત આપતી સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� તૈયાર હોઇ તેવા ટ� ન્ડરરને અગ્રતા
આપવામાં આવશે.
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ટ� ન્ડરની �સ્વ�ૃિત
1.

ટ�ન્ડરમાં ભરાઇને આવેલ ભાવ બોડર્ દ્વારા મં�ૂર કયાર્ ની અને આ સેવાઓ � ૂર� પાડવા
માટ�ની ટ� ન્ડરર સંમત છે તે �ુજબના લેખીત સંમિતપત્ર મેળવવા અત્રેથી લે�ખતમાં
�ણ કરવામાં આવશે.

2.

ટ�ન્ડર �ુર���ુ ક� �શત: �સ્વકારવાનો બોડર્ ને અબાિધત હ� રહ�શે. શ� હશે ત્યાં �ુધી
એક જ ટ�ન્ડરરના ભાવો મં�ૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. તેમ છતાં કામગીર�ને
ધ્યાને લઇને એકથી વ�ુ ટ� ન્ડરરના ભાવો માન્ય રાખવાનો પણ બોડર્ ને અબાિધત હ�
રહ�શે.

3.

પેઢ��ુ ં ટ� ન્ડર માન્ય રાખ�ુ ક� ન�હ તે �ગેની સં� ૂણર્ સ�ા બોડર્ ને રહ�શે.

4.

ટ�ન્ડરની તમામ બાબતો, કોઇપણ ટ� ન્ડર મં�ૂર / નામં�ૂર કરવા માટ� બોડર્ નો િનણર્ય
આખર� રહ�શે. આમાં નીચા ભાવ�ુ ટ� ન્ડર સ્વીકાર કરવો ક� ન�હ તેનો પણ સમાવેશ
થાય છે .

5.

ટ� ન્ડર / કરારની કોઇપણ શરતોમાં �ુધારા-વધારા કરવા, રદ્દ કરવી, ઉમેરો કરવો ક�
કોઇપણ શરતોના અથર્ઘટન કરવાનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થાય તો તેની આખર� સ�ા
બોડર્ ની રહ�શે.

6.

ટ�ન્ડર �ગે કોઇપણ પત્ર વ્યવહાર ક� ટ� લીફોન ક� �બ� મળ�ને ક� અન્ય કોઇપણ ર�તે
ટ�ન્ડરની પ્ર�ક્રયાને પ્રભાિવત કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર પાટ�ઓ�ુ ટ� ન્ડર રદ્દ કરવામાં
આવશે. તેમજ ટ� ન્ડરર તર�ક� બ્લેક લીસ્ટ કરવામાં આવશે.

7.

�સ્વ�ૃત થયેલા ટ� ન્ડરર� સ્વખચ� બોડર્ સાથે �.૩૦૦/-ના નોન-��ુ�ડશીયલ સ્ટ� મ્પ પેપર
ઉપર કરારના�ુ ં કરવા�ુ રહ�શે અને આ કરારના�ુ નોટરાઇઝ્ડ કરવા�ુ રહ�શ.ે

8.

ટ� ન્ડર સામે � ૂર� પાડવાની સેવાઓ માટ� િન�ુક્ત થાય તે પાટ� સાથેના કરારના સમય
દરમ્યાન ગમે ત્યાર� વ્યાજબી કારણોસર એક માસની નોટ�સ આપીને આ કરાર રદ્દ
કરવાના �કસ્સામાં પાટ�ને � કોઇપણ આિથ�ક ક� અન્ય કોઇપણ �ુકશાની માટ� બોડર્
જવાબદાર ગણાશે ન�હ તેમજ તે માટ� ટ� ન્ડરર કોઇ કા� ૂની દાવો કર� શકશે ન�હ.

ટ� ન્ડર �ાર� રદ્દ બાતલ ગણાશે?
1.

િનયત સમયમયાર્દા બાદ મળે લ ટ� ન્ડર રદ્દ બાતલ ગણાશે.

2.

ટ� ન્ડર ફોમર્મા જણાવેલી લ�ુ�મ લાયકાતો ક� કોઇપણ એક લાયકાત ન�હ ધરાવનાર
કોઇપણ ટ� ન્ડરર તરફથી ર�ુ કરવામાં આવેલ ટ� ન્ડર રદ્દબાતલ ગણવામાં આવશે.

3.

ટ�ન્ડરર દ્વારા ટ�ન્ડર ફોમર્મા જણાવવામાં / ભરવામાં આવેલ મા�હતી અને �બડાણ
કર� લ દસ્તાવેજો કોઇપણ સમયે ખોટા જણાશે તો ટ� ન્ડરરની સેવાઓ તાત્કા�લક
અસરથી રદ્દ કરવામાં આવશે. તેમજ િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ જપ્ત લઇ પાટ�ને બ્લેક
લીસ્ટ �હ�ર કરવામાં આવશે.
a. કોઇપણ વ્ય�ક્તઓ ક� � સરકાર� નોકર�માં હોય અથવા સરકારશ્રીના પ્રિતિનિધ ક�
જવાબદાર� સંભાળતા હોય અથવા આ બોડર્ ના કમર્ચાર� હોય તે એજન્સી સાથે
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ભાગીદાર� ર�તે ક� સીધા ક� આડકતર� ર�તે કોઇપણ પ્રકાર� સંકળાયેલ હોવા જોઇએ
ન�હ. તેવી કોઇપણ બાબત બોડર્ ના ધ્યાન ઉપર આવશે તો ટ� ન્ડર રદ્દ બાતલ ગણાશે.
4.

ઓછ� રકમની ઓફર કરનાર, �ૃિત્રમ ર�તે લોએસ્ટ હોય પણ ટ� ન્ડરની ટ� ક્નીકલ અને
અન્ય શરતો � ૂણર્ કરતા ના હોય તેવા ટ�ન્ડર � ૂળે થી રદ્દબાતલ ગણવામાં આવશે.

5.

ટ�ન્ડરની કાયર્વાહ� પહ�લા દરમ્યાન ક� આખર�કરણ સમયે કોઇપણ પ્રકાર�ુ રાજક�ય,
વહ�વટ�ય ક� અન્ય પ્રકારના અયોગ્ય દબાણ પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે લાવનાર ક� તેવો
પ્રયત્ન કરનાર ટ�ન્ડરર�ુ ં ટ�ન્ડર રદ્દ બાતલ ગણવામાં આવશે.

6.

અ�ુર�, અસ્પષ્ટ ક� સં�દગ્ધ ભાષામાં અને શરતી ટ�ન્ડર ઓફર કરનાર ટ� ન્ડર રદ્દ
બાતલ ગણવામાં આવશે.

7.

ટ� ન્ડરમાં જણાવેલ શરતો�ુ પાલન ન�હ કરનાર પાટ��ુ ટ� ન્ડર / કરાર રદ્દ બાતલ
ગણાશે.

ટ� ન્ડર સામેની સેવાઓના બીલ ર�ૂ કરવા �ગે
1.

ટ�ન્ડરર દ્વારા �ુર�યર સેવા ખચર્ના બીલ મં�ૂર થયેલ દર (લા�ુ પડતા તમામ ટ�ક્ષ,
અન્ય સેવાઓના સમાવેશ સાથે) �ુજબ આ બોડર્ ના નામજોગ Original and Duplicate
એમ બે નકલમાં તૈયાર કર� ર�ૂ કરવાના રહ�શે. GST અલગથી દશાર્ વવાનો રહ�શે.

2.

� તે બીલ સામેના �ુકવણાંમાંથી સરકારશ્રીના ધારા-ધોરણ �ુજબના ટ� ક્ષ કપાત
કરવામાં આવશે

3.

ટ� ન્ડર સામેની કામગીર�ના તમામ � ૂકવણાં ઇલેક્ટ્રોનીક્સ અને ઇન્ટરનેટ માધ્યમ
મારફતે થાય તે ઇચ્છનીય અને આવશ્યક હોવાથી િન�ુક્ત થાય તે ટ� ન્ડરર� તેઓના
પેન નંબર, બ�ક�ુ નામ, ખાતા નંબર, કોડ નંબર સાથે RTGS િવગત તેઓના લેટરપેડ
ઉપર અ� ૂક આપવાની રહ�શે.
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર નં-૩૮
�ુ �રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા �ગે ના
ટ�કિનકલ બીડ� ંુ પ્રાથિમક ચકાસણી પત્રક અને ઇ�રદાર� ટ�કનીકલબીડમાં ર�ુ કરવાના કાગળો

પ�રિશષ્ઠ૧ક્રમ

િવગત

પેજ નં

૧

ટ� ન્ડર ફ� � -/૧૫૦૦.

૨

ઇ.� .ડ�.એમ.૪૫/૦૦૦,-

૩

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

૪

સરકાર� કચેર�ઓમાં આવા પ્રકારની થયેલ કામગીર�ની િવગતોના
વકર્ ઓડર્ રપ્રમાણપત્રો/

૫

છે લ્લા ત્રણ વષર્ દરમ્યાન થયેલ ટનર્ઓવર� ંુ ચાટડર્ એકાઉન્ટન્ટ� ંુ
પ્રમાણપત્ર
(As per Annexure-C)

૬

છે લ્લા ૩ નાણાંક�ય વષર્ના આઇ ર�ટનર્ની નકલો.ટ�.

૭

બીડર / ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �.૧૦૦/-

-/ના નોન જ્�ડુ �શીયલ

સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર
(“Non bond, black listed or disqualified declaration”)
(As per Annexure-B) � ંુ પ્રમાણપત્ર
૮

પાન નંબર

૯

અમદાવાદ / ગાંધીનગર ખાતે ઓફ�સનો આધાર

૧૦ GST ર�સ્ટ્ર�શન નંબર

ટ�ન્ડરરનો સહ� િસ�ો
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E - TENDER NO. 38 / 2019
TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S

Details Notice Inviting On-Line

Department Name
Office

IFB No.
Name of Work
Estimated Contract Value (INR)
Contract Validity of Tender
(In Months)
Bidding Type
Bid Call (Nos.)
Tender Currency Settings
Amount Details
Bid Document Fees
Bid Document Fee Payable to

Bid Security - EMD
Bid Security / EMD in favour of
Bid Document Downloading
Start Date
Bid Document Downloading
End Date
Last Date & Time for Receipt
(Submission) of Technical Bids In
Physical
Bid Validity Period
Remarks
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Education Department
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Sector – 10 - B, Gandhinagar
E - Tender Notice No.34 of 2019
Tender for Mandap Decoration Item
Rs. 15,00,000/30 Months
Tendering
1
Indian Rupees (INR)
Rs.1500/-

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar
Rs. 45,000/Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar
Dt.30/12 /2019 11.00 Hrs.
Dt. 20 / 1 /2020 16.00 Hrs.
Dt.21 /1/2020 16.00 Hrs.
120 Days

Tender Documents for Downloading / Uploading
will be available as under on our Website
www.gseb.nprocure.com or www.nprocure.com
up to date 20 / 1 /2020 16.00. Demand Draft for
Tender Fee and EMD 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 in Stores Branch of above
mention office address and taking Receipt.
Technical Bid will be opened those who has
submit original Tender Fee, EMD and other
required document self attested 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
12

Other Details
Technical Bid Opening Date
Office Inviting Bids
Bid Opening Authority
Address
Contact No.
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Tender Fee are received for purpose of opening of
Bid. Tender Fee and EMD in original and self
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 21 / 1 /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.
The tender will be opened on 22/1/ 2020 at
12.00 in the Office of the Secretary, Committee
Room of Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Sector 10/B, Gandhinagar.
Dt. 22 / 1 /2020 at 12.00
The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar
The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar
1st Floor, Committee Room, Gujarat Secondary
and Higher Secondary Education Board, Sector
No.10/B, Gandhinagar
079 – 23253830
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E - TENDER NO. 38 / 2019
TENDER FOR PROVIDE COURIER SERVICE PROVID
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Name of the Bidder
Address of Registered Office
Address of Working Place of the Office
Staff details
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. , FAX No. with STD Code of Office and
Residence
Office / Reg. Office Address
Residence Address
Mobile No.
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
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)
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10 Total Annual Turnover for the Last Three Years
(Enclose C.A. Certificate copies)
(As per Annexure – C)
2016-2017
2017-2018
2018-2019
11 Permanent Account No.(Income Tax) (Enclose
certified PAN Card)
12 GST Registration No.

Note: For above details, attach separate sheet if required.
Place :
Date

:
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Seal and Signature of Authorized Person
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E - TENDER NO. 38 / 2019
TENDER FOR PROVIDE COURIER SERVICE PROVID
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 or 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 AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E - TENDER NO. 38 / 2019
TENDER FOR PROVIDE COURIER SERVICE PROVID
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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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર નં - ૩૮ / ૨૦૧૯
�ુ �રયર સિવ�સ � ૂર� પાડવા �ગે � ંુ ઇ-ટ� ન્ડર
� ર� પત્રક
બાંહધ
આથી અમો ટ�ન્ડરર એજન્સી .................................................................................
�ુર�યર સેવાઓ �ુર� પાડવાના બોડર્ તરફથી આપવામાં આવેલ ટ� ન્ડર Annexure-A to Annexure-C
માં સમાિવષ્ટ તમામ શરતો / બોલીઓ / � ૂચનાઓ / િનયમો તમામ મ� / અમોએ વાંચેલ છે તેને
�ુ ં / અમો બરોબર સમ�યા છે , તમામ િવગતોથી �ુ / અમો મા�હતગાર થયા છે અને સ્વીકાર�એ
છ�એ.
�ુ ં / અમોને આ કામગીર� કરવા માટ� અમાર� જવાબદાર�ઓ અને � ૂર� પાડ્વાની
ફરજોની �ણ થયેલ છે અને સ્વીકાર કર�એ છ�એ. તેમજ એનો ભંગ બદલ બોડર્ તરફથી / અન્ય
રાહ� લેવાનાર પગલાઓ સામે � ૂતર્તા કરવા �ુ ં / અમો તે ભરપાઇ કરવા બંધાયેલ છ�એ. આ સાથે
સવ� બોલીઓ શરતો અને ટ�ન્ડરની પધ્ધિતનો કોઇપણ વાંધો,િવરોધ ક� તકરાર િસવાય સં� ૂણર્પણે
સ્વીકાર ક� �.
ટ� ન્ડરર� ુ નામ સહ� / કં પનીના િસ�ા

સ્થળ :
તાર�ખ :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E - TENDER NO. 38 / 2019
TENDER FOR PROVIDE COURIER SERVICE PROVID

Financial Bid

Rate for Gandhinagar city

Up to 100 gm

Rate for Ahmedabad city area
(Municipal border)
Rate for out of Ahmedabad city
and District
Rate for all district, Taluka and
rural areas of across Gujarat
Rate for all other states and cities
(except Gujarat)
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Up to 200 gm

Up to 500 gm

Rate for
Ahmedabad
city area
(Municipal
border)
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0
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to
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0
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1
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5
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g
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5
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g
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5
K.
g
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10
K.
g

Up
to
12.
5
K.g

Up
to
15
K.
g

Up
to
17.
5
K.g

Up
to
20
K.
g

ther states
and cities
(except
Gujarat)
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