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ગજુરાત માધ્ યમિમ  નન  ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ, 

સ ક્ ટર-૧૦-ોી, ગાધંીનગર 

ઇ-ટેન્ડર નોંર – ૪૭ / પલ્પીંગ / ૨૦૨૦ 
મિિમિિધ પ્ર ારની િ િપરાય લી ચતરિહીઓ/િપરાય લ ચતરિહીઓ / ઑફીસ 
રે રડડ તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમા ંઆપિા માટેનુ ંટેન્ડર 

ગજુરાત માધ્ યમિમ  ને  ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોર ડ્, ગાાંધીેગર દ્વારા ેી   જ ાવ લ  ામગીરી 
માટે પ્રમિતમિ િત, સ્ષણમ તથા નનભુવી ોી્ર પાસ થી પલ્પીંગેી  ામગીરી માટે ઓેલાઇે ઇ-ટેન્ ્ ર પધ્ધધ્ધ્તથી 
ભાવર માંગાવવામાાં આવ  છ . 

 ામનુ ંનામ પલ્પીંગની એ  

િર્ડની િ  ા ની 

અંદાજીત ર મ 

(રૂ.મા)ં 

ટેન્ ડર ફીની ર મ 

(નરન રીફંડેોલ) 

(રૂ.મા)ં 

ોાનાની ર મ / 
નનેસ્ ટમની 

(EMD)ની ર મ 
(રૂ.મા)ં 

મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી 

ચતરવહીઓ/વપરાય લ ચતરવહીઓ 

/ ઑફીસ રે ર ડ્ તથા OMR કીટ 

ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ ે  પલ્પીંગમાાં 

આપવા અંગ નુાં ઇ-ટેન્્ર  

રૂ.૭૦,૦૦,૦૦૦/- 

(મિસત્ત ર લાખ) 

રૂ.૫૦૦૦/- 

(પાાં  હજાર) 

રૂ.૨,૧૦,૦૦૦/- 

(ો  લાખ દસ 

હજાર) 

ચપરરક્ ત  ામગીરી માટેેા ટેન્ ્ ર તથા નન્ ય માિહતી નમારી વ ોસાઇટ http://gseb.nprocure.com ન  ે 

http://nprocure.com ચપર તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ સમય : ૧૧.૦૦ લા  થી તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦ ેા રરજ 

૧૬.૦૦ લા  સધુી ઓેલાઇે નપલર્ / ્ાચેલર્  રી ક ાક  ચપર જ ાવ લ પલ્પીંગ  ામેી મિવક ષ માિહતી ચપરરક્ ત 

તારીખર દરમિમયાે    રી  ામ ાજેા િદવસરમાાં ોર ડ્ેી સ્ ટરર કાખામાાંથી રૂોરૂમાાં  મ ીવી ક ાક . 

 

સચ િ 
ગજુરાત માધ્ યમિમ  નન  

ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ , 
ગાધંીનગર 

સ્ થળ - ગાધંીનગર  

તારીખ -  

http://gseb.nprocure.com/
http://nprocure.com/
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ગજુરાત માધ્યમિમ  નન  ચ્ તર માધ્યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ, ગાધંીનગર 

ઇ-ટેન્ડર નોંર – ૪૭ / પલ્પીંગ / ૨૦૨૦ 

મિિમિિધ પ્ર ારની િ િપરાય લી ચતરિહીઓ/િપરાય લ ચતરિહીઓ / ઑફીસ રે રડડ તથા  
OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમા ંઆપિા માટેનુ ંટેન્ડર 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

પ્રમિત 
----------------------------- 
----------------------------- 

ગજુરાત માધ્યમિમ  ન  ે ચ્ તર માધ્યમિમ  મિક્ષણ  ોર ડ્, ગાાંધીેગર દ્વારા પત્ર -૧માાં 
દકાડવ લ મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ/વપરાય લ ચતરવહીઓ/ઑફીસ રે ર ડ્ તથા 
OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમાાં આપવા માટે ોર ડ્ેી સ ુેા મજુો તમામ પ્ર ારેાાં 
વ રા સિહત ોર ડ્ જ ાવ  ત  ગાાંધીેગર, નમદાવાદ ન  ે વ્રદરાેાાં સ્થીરએથી સમય મયાડદામાાં 
સરુક્ષ્ષણત રીત  પલ્પીંગેર માલ-સામાે ચપા્ી સીધ  સીધર મીલ  ે વ  ા   રવા માટેેા ભાવર 
ટેન્્રેી કરતર મજુો ઓેલાઇે ઇલ ક્રરમિે  ફરમેટમાાં માંગાવવામાાં આવ  છ . 

ટેન્ડર ફી રૂ.૫૦૦૦/-  
EMD રૂ.૨,૧૦,૦૦૦/- 

૧ ટેન્ડર ઓનલાઇન ડાચનલરડ / નપલરડ 
 રિાની તારીખ 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૦ સમય : ૧૧.૦૦ લા  
થી તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦ ના રરજ 
૧૬.૦૦ લા   

૨ ઓનલાઇન ટેન્ડર ભરિાની છ લ્લી તારીખ / 
સમય 

તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦ ના રરજ ૧૬.૦૦  લા  
સધુી 

૩ ટે ની લ ોીડ સાથ  ટેન્ડર ફી, ોાનાની ર મ 
(EMD), દસ્તાિ જર મિિગ રે ફીઝી લી રજુ 
 રિાની તારીખ / સમય 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ સમય : ૧૬.૦૦  લા  
સધુી 

૪ ઓનલાઇન ટેન્ડરનુ ંટેક્ની લ ોીડ ખરલિાની 
તારીખ/ સમય 

તા.૦૩/૦૬/૨૦૨૦ સમય : ૧૧.૦૦  લા   

       
 ોર ડ્ દ્વારા લ વામાાં આવતી મિવમિવધ જાહરે પરી્ષણાઓેા  ામ  આ સાથ ેા પત્ર  - ૧ માાં 
દકાડવ લ મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ/વપરાય લ ચતરવહીઓ/ઑફીસ રે ર ડ્, પસ્તી, 
OMR કીટ, ક્રાફ્ટ પ પર, સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમાાં આપવા માટે વ  ા   રવાેી હરવાથી સામાન્ય રીત  
ગત વષે જે-જે આઇટમર ચપયરગમાાં લ વાતી હતી. ત  પત્ર  - ૧માાં દકાડવ લ છ . જેથી પત્ર  - ૧માાં 
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દકાડવ લ તમામ આઇટમરેી વામિષિ  વ  ા ેર જથ્થર અંદાજીત દકાડવવામાાં આવ લ છ . મખુ્યત્વ  ેી   
દકાડવ્યા મજુો આઇટમરેી વામિષિ  અંદાજીત વ  ા  ેી   મજુો રહવેાેર અંદાજ છ .  
જેમાાં જે ત  સમય  વધારર - ઘટા્ર થવાેી કક્યતા રહલે છ . જેેા વ  ા ેી એ  વષડેી અંદાજીત 
ર મ રૂ.૭૦,૦૦,૦૦૦ જેટલર થવાેર અંદાજ છ . 
 

પત્ર  – ૧ 
 

ક્રમ આઇટમ / મિિગત િામિર્િ  અંદાજીત સ્ટેકનરીનર જથ્થર 
૧ િપરાય લી ચત્તરિહીઓ ૪૦૦ ટન  
૨ િ િપરાય લ પ્રશ્નપત્રર / ક્રાફ્ટ / પ્લાસ્ટી ની 

 રથળી ોરક્સ સાથ   
૫૦ ટન 

૩ ોીન જરૂરી  ાગળર ઑફીસ ફાઇલર  ૫૦ ટન  
૪ િ િપરાય લી ચત્તરિહીઓ નન  પરુિ ીઓ ૨૦ ટન  
૫. OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  ૬૦ ટન 

 
 
 
 
સ્થળ : ગાધંીનગર                           
તારીખ :                     સચ િ 
              ગજુરાત માધ્યમિમ  નન   

  ચ્ ત્તર માધ્યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ, 
              ગાધંીનગર 
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ગજુરાત માધ્ યમિમ  નન  ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ, 

સ ક્ ટર-૧૦ોી, ગાધંીનગર-૩૮૨ ૦૧૦ 

ઇ-ટેન્ડર નોંર – ૪૭ / પલ્પીંગ / ૨૦૨૦ 
મિિમિિધ પ્ર ારની િ િપરાય લી ચતરિહીઓ/િપરાય લ ચતરિહીઓ / ઑફીસ   

                     રે રડડ તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમા ંઆપિા  
માટેનુ ંટેન્ડર 

ટેન્ડરની કરતર નન  ોરલીઓ 

1. ટેન્ ્ ર ભરેાર ોી્ર/િે ેદારે ટેન્ ્ રેી તમામ કરતર  ાીજીૂ રવડ  વાાં ી-સમજી  ે ટેક  મિે લ 

ોી્ (Section-I) માાં જરૂરી મિવગતર તથા મિેયત  રેલ  રમકીયલ ોી્ (Price Bid – 

Section-II) માાં જ ોી્ર/િે ેદારે ઓફર  રેલ ભાવર ઓેલાઇે જ ભરવાેા રહકે  તથા 

ટેન્ ્ રેી કરતર મજુો માાંગવામાાં આવ લ તમામ ્રક્  મુ ન્ ટસ રજર  રવાેા રહકે . 

2. મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ/વપરાય લ ચતરવહીઓ/ઑફીસ રે ર ડ્ તથા 

OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ  પલ્પીંગમાાં આપવા માટેેા ટેન્ ્ રેી ટેન્ ્ ર ફી રૂ.૫૦૦૦/- 

તથા ોાેાેી ર મ (EMD) રૂ.૨,૧૦,૦૦૦/- ેર ‘સક્ષ વશ્રી, ગજુરાત માધ્ યમિમ  ન  ે ચ્  તર 

માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોર ડ્, ગાાંધીેગર'ેા ેામેા રા રીયકેત ો ન્  ેર ગાાંધીેગર ખાત  

ચ ર વવાપાત્ર હરય ત વા ો  નલગ નલગ િ્માન્ ્  ્ાફટ  ાાવી ટે મિે લ ોી્ મર લી 

આપવાન ુરહકે . 

3. ટેન્ ્ રેી કરતર મજુોેી ટેન્ ્ ર ફી, ોાેાેી ર મ (EMD)ેા ોાેં   નસલ િ્માન્ ્  ્ાફટ એ  

નલગ  વરમાાં સીલોાંધ  રીે   વર ચપર મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ / 

વપરાય લ ચતરવહીઓ / વ વપરાય લ પ્રશ્નપત્રર / ક્રાફ્ટ / પ્લાસ્ટી ેી  રથીી ોરક્સ સાથ  

[ઑફીસ રે ર ડ્] તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ ેા પલ્પીંગમાાં આપવા અંગ નુાં ઇ-

ટેન્્ર ેાં – ૪૭ / પલ્પીંગ / ૨૦૨૦ એમ સ્પટ વાં ાય ત  રીત  લખીે  ોી્રેા સહી 

મિસક્કાેી મિવગતર સાથ  આ માટેેા ટે મિે લ ોી્ેા ફીઝી લ ્રક્  મુ ન્    સ મર લવા માટેેા 

 વર સીલ  રીે  ોર ડ્ે  સમય મયાડદામાાં પહોં તા  રવાેા રહકે . 

4. ટેક  મિે લ ોી્ (Section-I)માાં ઓેલાઇે ોી્ર/િે ેદારે ભરેલ માિહતીેા ૂરુાવારૂપ  ટેન્ ્ રેી 

કરતર મજુોેા માાંગવામાાં આવ લ તમામ જરૂરી દસ્ તાવ જર / પ્રમા પત્રરેી સટાફાઇ્ ે લર 

સાથ નુાં ટેક  મિે લ ોી્ લખ લુાં એ   વર તથા ટેન્ ્ ર ફી ત મજ EMD સાથ નુાં એ   વર, આ 

ોાેં   સીલોાંધ  વરરે  ોીજા મરટા  વરમાાં સીલોાંધ  રીે  આ મરટા  વર ચપર મિવમિવધ 

પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ / વપરાય લ ચતરવહીઓ / વ વપરાય લ પ્રશ્નપત્રર / 

ક્રાફ્ટ / પ્લાસ્ટી ેી  રથીી ોરક્સ સાથ  [ઑફીસ રે ર ડ્] તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર 
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સાથ ેા પલ્પીંગમાાં આપવા અંગ નુાં ઇ-ટેન્્ર ેાં – ૪૭ / પલ્પીંગ / ૨૦૨૦ “ટેક્ની લ ોીડ 

 િર'' લખી  ે ોી્ર/િે ેદારેા સહી-મિસક્કા સાથ નુાં સીલોાંધ  વરમાાં તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ેા 

રરજ ૧૬.૦૦ લા  સધુી રૂોરૂમાાં ોર ડ્ેી સ્ ટરર કાખામાાં પહોં તા  રવાેા રહકે  તથા ોી્ર / 

િે ેદારે ત ેી પહોં  મ ીવી લ વાેી રહકે . 

5. ટેન્ ્ ર ભરેાર ોી્રે પરતાેા ઓફર  રેલ દરર/ભાવર મિેયત  રેલ ઓેલાઇે  રમકીયલ 

ોી્ પ્રાઇઝ ોી્ેાાં પત્ર માાં જ ભરવાેા રહકે . ોી્રે ઓફર  રેલ દરર/ભાવરમાાં (GST 

મિસવાય) તથા તમામ પ્ર ારેા વ રાઓ પ િ િંગ તથા રાન્ સપરટટેશકે ખ ડ તથા    રી સાંકુલમાાં 

માલ ચપા્વાેી મજરરી મિવગ રેેર સમાવ ક ભાવર ભરવાેા રહકે . 

6. ટેક  મિે લ ોી્ેાાં  વરમાાં ટેન્ ્ ર ફી તથા ોાેાેી ર મેા ો  નલગ નલગ નસલ િ્માન્ ્  

્ાફટ તથા મિેયત  રેલ ટે મિે લ ોી્ેાાં ફરમડમાાં ભરેલ મિવગતર સાથ  ટેન્ ્ રેી કરતર મજુો 

આધાર-ૂરુાવારૂપ  ોી્ેલ જરૂરી ્રક્  મુ ન્ ટસ તથા માાંગવામાાં આવ લ  ાગીર મિવગ રેેર 

સમાવ ક  રવાેર રહકે . ત મજ દરે  પાેા ચપર સહી મિસક્કા ોીે ચ ર   રવાેા રહકે . 

7. ટેક્ેી લ ોી્ સાથ  ટેન્્રમાાં જ ાવ લ ફીઝી લી રજર  રવાેા તમામ  ાગીર હક  તર ત ઓ  ે 

જ ટેક્ેી લી ક્વરલીફાઇ્ ગ વામાાં આવક . ટેક્ેી લ ોી્માાં જે એજન્સી ક્વૉલીફાઇ્ થક  

ત ઓન ુજ  રમકીયલ ોી્ ખરલવામાાં આવક .  

8.  રઈ પ  ટેન્ ્ રેર સ્ વી ાર  ે નસ્ વી ાર  રવર  ે અંકતસ સ્ વી ારં ુાં ત  ોાોતેર સાૂં ર ડ 

નોામિધત નમિધ ાર ોર ડ્ેા નધ્ય્ષણશ્રીેર રહકે . સૌથી ઊંચુાં ભાવપત્ર  નગર ગમ  ત  

ભાવપત્ર /ટેન્ ્ ર સ્ વી ારવા ોર ડ્ ોાંધાય લુાં ેથી.  રઈ પ   ાર  આપ્ યા વગર એ   ે ોધા 

જ ભાવપત્ર ર/ટેન્ ્ ર નસ્વી ાર  રવાેર ત મજ ભાવપત્ર  અંકતસ સ્ વી ારવાેર તથા ટેન્ ્ રેી 

આઈટમરેી  ામગીરી એ   રતાાં વધ ુોી્ર/િે ેદારર  ે વહેં  ી  રવાેર નોામિધત નમિધ ાર 

ોર ડ્ેા નધ્ ય્ષણશ્રીેર રહકે . મદુત પછી મી લા છ  છા  થય લ નધ રરી હ ી તવાીા ત મજ 

કરતી ભાવપત્ર /ટેન્ ્ ર સ્ વી ારવામાાં આવક  ેહીં. ન  ે આવા ટેન્ ્ ર આપરઆપ રદ થવા  ે 

પાત્ર ગ ાક . ટેન્ ્ રેાાં તમામ પાેા  ે સીરીયલ વાઇઝ ેાંોર આપવાેા રહકે . 

9. ોર ડ્ેી ગાાંધીેગર ખાત ેી    રી તથા જે જગ્યાએ ચતરવહીઓ / OMR રાખ લ હરય ત  

જગ્યાએ જ્ યારે જેટલા જથ્ થામાાં પલ્પીંગ  રાવવાેી જરૂર પ્ક  ત્ યારે ત  મજુો ઇજારદારશ્રી  ે 

પલ્પીંગ માટે એ્હર  ેા ાાં જમા  રાવવા ન  ે પલ્પીંગ માટેેર માલ જે ત  સ્થી થી 

તાત્ ાક્ષલ  ચપા્વા જ ાવવામાાં આવક  ન  ે પરી્ષણા  ાયડમાાં મિવ્ષણ પ પ્ે ેહીં ત  રીત  ટેન્ ્ રેાાં 

ભાવર માંજુર થય થી ો  વષડેા સમયગાીા માટે આ સ વાઓ ૂ રરી પા્વાેી રહકે . ત મજ 

ટેન્ ્ રેાાં  રારેી મદુત ૂ ર ડ થતાાં ોર ડ્ જ ાવ  તર ોી્ર/િે ેદારે વધમુાાં વધ ુ૬ માસ સધુી 
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માંજુર થય લ ટેન્ ્ રેાાં ભાવરએ ત મજ ટેન્ ્ રેી કરતર મજુો ોર ડ્  ે મિવમિવધ પ્ર ારેી 

વ વપરાય લી ચતરવહીઓ / વપરાય લ, ચતરવહીઓ / વ વપરાય લ પ્રશ્નપત્રર / ક્રાફ્ટ / 

પ્લાસ્ટી ેી  રથીી ોરક્સ સાથ  [ઑફીસ રે ર ડ્] તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ ેા 

પલ્પીંગમાાં લ વા માટે ોાંધાય લ રહકે . 

10. ોર ડ્ેી જરૂિરયાત મજુોેી મિવમિવધ પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ/વપરાય લ 

ચતરવહીઓ / વ વપરાય લ પ્રશ્નપત્રર / ક્રાફ્ટ / પ્લાસ્ટી ેી  રથીી ોરક્સ સાથ  [ઑફીસ 

રે ર ડ્] તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર સાથ ેા પલ્પીંગમાાં આપવા માટેેા ેમ રે ા જર 

ોી્ર/િે ેદાર ટેન્ ્ ર ભરતાાં પહલેા જરવા માાંગતા હરય તર ત ઓએ ોર ડ્ેી સ્ ટરસડ કાખામાાં 

   રી  ામ ાજેા િદવસરએ સમય ૧૧.૦૦ થી ૧૬.૦૦  લા  દરમિમયાે રૂોરૂ આવી જરઈ 

ક ક  તથા ટેન્ ્ રમાાં દકાડવ લ  ામગીરી અંગ ેી મિવસ્  તે માિહતી મ ીવી ક ક . 

11. ોી્ર/િે ેદારે ત ઓેી ેા ાાં ીય સદ્ધરતા દકાડવ ુાં રા રીયકેત ોેં નુાં ઓછામાાં ઓછાં 

રૂ.૨૦લાખનુાં ોેં  સરલવાંકી સટાફી ેટ ટે મિે લ ોી્ સાથ  રજર  રવાનુાં રહકે . જે 

ોી્ર/િે ેદારનુાં ટેન્ ્ ર/ભાવપત્ર  માંજરર થક  ત વા ોી્રએ િદે-૧૦માાં જરૂરી મિસક્  રુીટી 

્ીપરઝીટ તરી ે રૂમિપયા રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- (અં ે રૂમિપયા ત્ર  લાખ પ ાસ હજાર ૂ રરા/-) ેી 

ોેં ેી ોેં  ગ રાંટી ેા ા મિવભાગેા તા.૧/૧૧/૨૦૧૯ેા િરાવ ેાં.EMD/10/2019/50 

/DMOથી મિેયત થય લ ો ન્  દ્વારા આપવામાાં આવ લ રજુ  રવાેી રહકે . આવી ોેં  ગ રાંટીેી 

મદુત ટેન્ ્ ર માંજરરીેી તારીખથી ૩૬ (છત્રીસ) માસેી રહકે . 

12. વપરાય લ ચત્તરવહીઓ વગ રેેા પલ્પીંગમાાં મ રી  ટે(૧૦૦૦  ી.ગ્રા.) દીિનુાં ટેન્્રમાાં ોી્ેલા 

ફરમડમાાં જ ઓેલાઇે ભાવ ભરવા. જર  રઈ રાજ્ય સર ારશ્રી દ્વારા GST લાગ ુપ્તર હક  તર 

જે ત  સફી ક્ષો્રે પરતાેા ભરેલા ભાવ ચપરાાંત નલગથી ત   ર વધારાેી ર મ તરી ે 

ચ ર વવાેર રહકે . 

13. જે ોી્ર/િે ેદારનુાં ટેન્ ્ ર/ભાવપત્ર  માંજરર થક  ત ઓ  ે ોર ડ્ેી જરૂિરયાત મજુોેી મિવમિવધ 

પ્ર ારેી વ વપરાય લી ચતરવહીઓ / વપરાય લ, ચતરવહીઓ / વ વપરાય લ, પ્રશ્નપત્રર / 

ક્રાફ્ટ / પ્લાસ્ટી ેી  રથીી ોરક્સ સાથ  [ઑફીસ રે ર ડ્] તથા OMR કીટ ક્રાફ્ટ પ પર સ્ટી ર 

સાથ ેા પલ્પીંગમાાં આપવા માટે ોર ડ્ તરફથી જ ાવવામાાં આવ  ત્યારે ૧૫ થી ૨૧ િદવસમાાં 

જ ાવ લ સ્થીરએથી પલ્પીંગેર માલ ચપા્ી લ વાેર રહકે . 

14. ોર ડ્ તરફથી ઇજારદાર  ે લ ક્ષખત / ટેક્ષલફરે / ઇ-મ ઇલ / SMS પૈ ી  રઇપ  પધ્ધમિતએ 

જા   રવામાાં આવક  ત  પ્રમા   વધમુાાં વધ ુ ૧૫ થી ૨૧ િદવસેી વ્   માલ તાત્ ાક્ષલ  

ચિાવી લ વાેર રહકે . ટપાલ મીવામાાં મિવલાંો થાય તર ત  માટે ોર ડ્ જવાોદાર રહકે  ેહી.  
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15. સફી ટેન્્રર/ોી્રે ક્ષોેજરૂરી ચત્તરવહીઓ ન  ે નન્ય ખાેગી સાિહત્યે  ોાાંધીે  ત ેી ગ ુર 

ોેાવીે  (પ્લાસ્ટી ેા થ લા)માાં ભરવાેા રહકે . જેમાાં થેાર પ  ીંગ, વાહેવ્યવહાર ન  ે 

માેવોી મજરરી / રેલ્વ  ન રર  ાર્જ ન  ે  ર વગ રે પાછી થતા પ્રત્ય્ષણ  ે પરર્ષણ ખ ાડ સફી 

ટેન્્રર / ોી્રે પરતાએ જ ભરગવવાેા રહકે . પ્રત્ય   પ્લાસ્ટી ેા ખાલી થ લાનુાં વજે ૬૦૦ 

ગ્રામ લ ખ  કુલ ભરેલા પ્લાસ્ટી ેા થ લાેા વજેમાાંથી જેટલા ેાંગ પ્લાસ્ટી ેા થ લામાાં રે ડ્ 

ભરેલ હક  ત ટલુાં જ વજે નથવા ખાલી થ લાેા વજેેી   ાસ ીમાાં ધ્યા  ે આવ લ વજે 

એ ો  માાંથી જે ઓછાં આવ  ત  ોાદ આપવામાાં આવક . 

16. ોર ડ્ેા  ાયાડલય દ્વારા પલ્પીંગેી આઇટમર સફી ોી્ર  ે ૂ રરી પા્વામાાં આવ થી સર ારી 

   રીેા  ામ ાજેા િદવસર ન  ે ઓફીસેા  લા ર દરમિમયાે જ ોર ડ્ેા  ાયાડલય થી  ે ોર ડ્ 

સ ુવ  ત  સ્થી થી પલ્પીંગેી આઇટમર એ ત્ર  રવાેી ન  ે ખાલી ગા્ી તથા ભરેલી ગા્ીનુાં 

નલગ – નલગ ો  Way-Bridge ેા  ાાંટે વજે  રવાેી  ામગીરી ત  િદવસ  જ ૂ ર ડ  રવાેી 

રહકે  ભરેલી ગા્ીનુાં ો  Way-Bridge ેા  ાાંટે વજે  રતાાં  ેટ વજે જે  ાાંટે વધારે હક  ત  

માન્ય ગ વામાાં આવક . વાહેેી વ્યવસ્થા  રવાેી જવાોદારી સફી ટેન્્રર / ોી્રેી 

રહકે .  

17. ોર ડ્ેા  ાયાડલય થી જા  થયા ોાદ જર  રન્રાક્ટર ચત્તરવહીઓ વગ રે ચિાવી લ વામાાં  સ રર 

 રક  નથવા  રન્રા ટર તરફથી  રઈપ  મિવલાંો  રવામાાં આવ  ન  ે વરસાદ, આગ  ે નન્ય 

 રઇપ   ાર   ચત્તરવહીઓ  ે ન ુકાે થાય તર  રઈપ  સાંજરગરમાાં  રન્રાક્ટર દ્વારા 

ચ ર વવામાાં આવ લી એ્વાન્સેી ર મ પરત આપવાેી જવાોદારી ોર ડ્ેી રહકે  ેિહ પરાં  ુ

સમગ્ર જવાોદારી  રન્રા રેી રહકે . ત મજ ૨૧ િદવસથી વધ ુસમય જર માલ ચપા્વામાાં 

ોી્ર  સ રર  રક  તર પ્રત્ય   વધારાેા નિવા્ીયા દીિ કુલ ચિાવ લ જથ્થાેી ર મેા ૧% 

લ ખ  ન  ે વધમુાાં વધ ુ૧૦% લ ખ  સફી ોી્ર પાસ થી પ ેલ્ટી વસલુ  રવામાાં આવક . આ 

અંગ ેર નોામિધત નમિધ ાર ોર ડ્ેર રહકે .  

18. સફી ટેન્્રર/ોી્રે મિસક્યરુીટી ્ીપરક્ષઝટ જમા  રાવ્યા ોાદ રૂ.૩૦૦/-ેા સ્ટેમ્પ પ પર ચપર 

 રારખત ન  ે હસ્તા્ષણર  રવાેાાં રહકે . ત મ ે  રેાર ોી્રેી મિસક્યરુીટી ્ીપરક્ષઝટ જપ્ત 

 રવામાાં આવક . ોર ડ્ેા  ાયાડલયેા ઓફીસ સમય દરમિમયાે  રારેર ેમ રે ર જરવા માટે 

ચપલબ્ધ રહકે . 

19. ોર ડ્ેી ઓફીસમાાંથી એ ત્ર  રવાેા િદવસ નથવા અંદાજીત વજેેા આધારે પલ્પીંગ માટે 

વ  વાેી ચત્તરવહીઓેા જથ્થા ન  ે વ રા માટેેી ચ ર વ ી ોી્રે માલ ચિાવતા નગાચથી જ 

 રવાેી રહકે .. 
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20. સફી ટેન્્રર/ોી્રે ોર ડ્ેા સાંગ્રહ સ્થાે થી સીધા પ પર પલ્પ મીલમાાં સામગ્રી મર લવાેી 

રહકે . ક્ષોેજરૂરી ચત્તરવહીઓ વગ રે પ્રાપ્ત  યાડ ોાદ તરત જ મીલમાાં પલ્પ  રવાેા રહકે  

ન  ે સમગ્ર  ાયડ માલ ચિાવ થી વધમુાાં વધ ુ૧ માસમાાં ોર ડ્ેા પ્રમિતમિેમિધેી હાજરીમાાં ૂ ર ડ થં ુાં 

જરઈએ. ત મજ  રન્રા ટરે કરતર નનસુાર  રેલ પલ્પીંગ  ાયડ અંગ નુાં સ ાંોાંધ તાડ મીલનુાં દર ૩ 

(ત્ર ) માસ  ોર ડ્ેી સ્ટૉર કાખામાાં પ્રમા પત્ર રજર  રવાનુાં રહકે . જર સાંોાંધ તાડ મીલ દ્વારા 

નપાય લ પ્રમા પત્ર સમયમયાડદામાાં રજુ  રવામાાં ેહી આવ  તર ચિાવ લા માલ પ ટેેા કુલ 

ેા ાાેં ા ૧% થી લઇ ૧૦% સધુીેી પ ેલ્ટી  રવાેર નોામિધત નમિધ ાર માે.નધ્ય્ષણશ્રીે  

રહકે .  

21. જર ોર ડ્ ઈ્છક  તર સફી ટેન્્રર / ોી્ર ોર ડ્ેા પ્રમિતમિેમિધેી હાજરીમાાં ક્ષોેજરૂરી 

ચત્તરવહીઓનુાં પલ્પ હાથ ધરવાનુાં રહકે , જેનુાં મસુાફરી ભથ્્ુાં, દૈમિે  ભથ્્ુાં, આ સ્સ્મ  ખ ાડ 

ન  ે નન્ય ખ ાડ ટેન્્રરે ભરગવવાેા રહકે  ન  ે આવા અંદાજીત ખ ડ અંગ ેી ર મેી 

ચ ર વ ી નગાચથી  રવાેી રહકે . 

22. જર સફી ટેન્્રર / ોી્ર  રઇપ  કરતેર ભાંગ  રે તર ોર ડ્ેા   રમ ેશ્રીેર મિે ડય અંમિતમ 

રહકે  ોર ડ્ેા   રમ ેશ્રીે   ામગીરી નસાંતરષ ાર  જ ાક  તર  રારેી અંમિતમ મિતમિથ નગાચ 

 રઈપ  સમય   રારેર અંત લાવવાેર નમિધ ાર ત ઓ  ે રહકે . 

23.  રઇપ  પ્ર ારેી પલ્પીંગેી આઇટમરેા ભાવર વધી ગયાનુાં  ે ઘટી ગયાનુાં જા માાં આવક  

તર ોર ડ્ આ સાંજરગરમાાં ટેન્્રમાાં માંજુર થય લ ભાવ મિસવાયેર  રઇપ  ભાવ વધારા  ે ઘટા્ા 

અંગ  ોર ડ્ેી જવાોદારી રહકે  ેિહ. 

24. જર ટેન્્રરે ઓછામાાં ઓછા ત્ર  વષડ  રઇપ  ખાેગી / સર ારી / ોર ડ્ /  મુિેવસીટીમાાં 

પલ્પીંગેી  ામગીરી  રવાેર નનભુવ હરવર જરૂરી છ .  

25. ોર ડ્ દ્વારા આપવામાાં આવ લ વ ડઓ ડ્ર મજુોેી  ામગીરીમાાં ોી્ર / િે ેદાર દ્વારા થય લ 

ભ રલ, મિવલાંો ન  ે સરુ્ષણા / ગરપેીયતામાાં મિે ફીતા  ે લીધ  થતાાં ન ુસાેેી જવાોદારી 

ોી્ર / િે ેદારેી અંગત રહકે . જરૂર જ ાય થી મિસક્યરરીટી ્ીપરઝીટેી અંકત / ૂ રરેૂ રરી 

ર મ ોર ટ્ેશ જપ્ત  રી ક ાક  ન  ે ોી્રે  બ્લ  લીસ્ટ  રવાેી  ાયડવાહી પ  ોર ડ્ દ્વારા હાથ 

ધરી ક ાક  આ અંગ ેર નોામિધત નમિધ ાર ોર ડ્ેર રહકે . 

26. ોી્ર / િે ેદાર / પ્ર સ  પરતાેી સાંસ્ થાેા ેામ  રૂ.૩૦૦/- (અં ે રૂમિપયા એ સર ૂ રરા) ેા ેરે 

જ્  ુ્ ીકીયલ સ્ ટેમ્ પ પ પર ચપર સર ારી  ે નધડસર ારી / ોર ડ્ /  રપપોરરેકે દ્વારા  રઈ 

 ામગીરી સાંોાંધ  િ્ફરલ્ ટ / ગ રલાય  / નમાન્ ય / બ્લ   લીસ્ટ થય લ ેથી. ત ં ુાં મિેયત 
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ેમ રે ામાાં (Annexure-B) મજુોનુાં ોાાંહધેરી પત્ર  નવશ્ ય રજર  રવાનુાં રહકે  ન  ે ોી્ર જર 

ગ રલાય  િરેલ હક  તર ત નુાં ટેન્ ્ ર નમાન્ ય / રદોાતલ  રવામાાં આવક . 

27. ટેક  મિે લ ોી્ (Section-I)માાં આ સાથ  દકાડવ્યા મજુોેા  ાગીર / દસ્તાવ જર સીલોાંધ 

 વરમાાં તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ે  ૧૬.૦૦ લા  સધુી ોર ડ્ેી સ્ ટરર કાખામાાં ફીઝી લી પ  રજર 

 રવાેા રહકે . 

28. પરસ્પર સમજરમિતથી યરગ્ય સમય  નન્યરન્ય સમજુમિતથી ટેન્્રેી સમયમયાડદા વધમુાાં વધ ુએ  

વષડેા સમયગાીા માટે લાંોાવવા ોર ડ્ દ્વારા મિવ ાર ા  રી ક ાક . 

29. ોર ડ્ેા સ્ષણમ નમિધ ારીેી સ ુેાઓ જે મૌક્ષખ  હરય નગર તર લ ક્ષખત હરય ત  તમામ આખરી 

ગ ાક . મૌક્ષખ  સ ુેાનુાં લ ક્ષખત સમથડે એજન્સીએ મ ીવી લ વાનુાં રહકે . ચપરરક્ત કરતર 

ચપરાાંત ોર ડ્ તરફથી હવ  પછી વખતર વખત આપવામાાં આવેાર સ ુેાઓનુાં એજન્સીએ 

ચસુ્ત પ   પાલે  રવાન ુરહકે . 

30. ચપર જ ાવ લ કરતરનુાં આખરી નથડઘટે  રવાેી સત્તા, નધ્ય્ષણશ્રી, ગજુરાત માધ્યમિમ  ન  ે 

ચ્ તર માધ્યમિમ  મિક્ષણ  ોર ડ્, ગાાંધીેગરેી રહકે . ચપર જ ાવ લ કરતરમાાંથી તથા ત ેા 

નથડઘટે ોાોત   રઇ મિવવાદ ચપસ્સ્થત થાય તર નધ્ય્ષણશ્રી, ગજુરાત માધ્યમિમ  ન  ે 

ચ્ તર માધ્યમિમ  મિક્ષણ  ોર ડ્, ગાાંધીેગરેર મિે ડય આખરી રહકે  ન  ે ત  સાંોાંમિધત એજન્સી 

/ િે ેદાર  ે ોાંધે તાડ રહકે .  

31. ટેન્્ર /  રાર સાંોાંમિધત  રઈપ  મિવવાદ  ે મતભ દ ચભા થાય તર આ અંગ  ન્ યાય્ષણ ત્ર 

ગાાંધીેગર રહકે . 

    

 

સચ િ 
ગજુરાત માધ્ યમિમ  નન  

ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ , 
ગાધંીનગર 

સ્ થળ - ગાધંીનગર  

તારીખ -  
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ટેક  મિન લ ોીડ સાથ   ાગળર / દસ્ તાિ જર ફીઝી લી રજક  રિાની મિિગતર 
1. ટેન્ ્ ર ફી તરી ે રૂ. ૫૦૦૦/- (અં ે રૂમિપયા પાાં  હજાર ૂ રરા/-)ેર રા રીયકેત ોેં ેર િ્માન્ ્  ્ાફટ 

2. ોાેાેી ર મ (EMD) તરી ે રૂ.૨,૧૦,૦૦૦/- (અં ે રૂમિપયા ો  લાખ દસ હજાર ૂ રરા/-) ેર રા રીયકેત 
ોેં ેર િ્માન્ ્  ્ાફટ 

3. ોી્ર / િે ેદાર પરતાેી પ ાીેી મિવગતર દકાડવ ુાં પત્ર  (As per Annexure-A) 

4. ોી્ર / િે ેદાર પ ાીેા ેામ  રૂ.૩૦૦/- ેા ેરે જ્  ુ્ ીકીયલ સ્ ટેમ્ પ પ પર ચપર (“Non bond, black 
listed or disqualified declaration”) (As per Annexure-B) નુાં પ્રમા પત્ર 

5. છ લ્લા ત્ર  વષડેા ેા ાાં ીય ટ ડેઓવરેી મિવગતર દકાડવ ુાં  ાટડ્ એ ાચન્ ટન્ ટનુાં સટાફી ેટ જેમાાં છ લ્લાાં 
ત્ર  વષડ પૈ ી  રઇ એ  વષડનુાં ટ ડેઓવર ટેન્્રેી અંદાજીત કુલ ર મેા ઓછામાાં ઓછાં ૫૦ ટ ા 
જેટલી ર મનુાં થય લ ુ હરં ુાં જરઇએ. (As per Annexure-C) (વષડ – ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ ને  
૨૦૧૮-૨૦૧૯) 

6. આવ વ રા ખાતાેર PAN ેાંોર મ ીવ્ યાેર પત્ર / PAN Card ેી ે લ 

7. GST રજજસ્ રેકે ેાંોર મ ીવ્ યાનુાં સટાફી ેટ 

8. રા રીયકેત ોેં નુાં રૂ.૨૦ લાખનુાં ટેન્્ર પ્રમિસધ્ધ થયા પછીેી તારીખનુાં આમિથિ  સદ્ધરતા દકાડવ ુાં ોેં  
સરલવાંકી સટાફી ેટ. 

9. છ લ્લા ત્ર  વષડેા આવ વ રાેા િરટેડેી ે લર. (વષડ – ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ ને  ૨૦૧૮-
૨૦૧૯) 

10. છ લ્લા ત્ર  વષડેી ઓ્ીટે્ ો લ ન્ સકીટેી પ્રમાક્ષ ત ે લર. (વષડ – ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ ને  
૨૦૧૮-૨૦૧૯) 

11. ટેન્ ્ રમાાં દકાડવ લ  ામગીરીેા નનભુવેા પ્રમા પત્ર / વ ડઓ ડ્રેી પ્રમાક્ષ ત ે લર. 

 
 

સચ િ 
ગજુરાત માધ્ યમિમ  નન  

ચ્  તર માધ્ યમિમ  મિક્ષણ  ોરડડ , 
ગાધંીનગર 

સ્ થળ - ગાધંીનગર  

તારીખ -  



C:\Users\JOHN\Downloads\પલ્પીંગ ટેન્ડર ન ં- 47 - 2020.doc  11 

 

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

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

 Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board Gandhinagar invites 

following through E-Tendering Process from reputed, competent and Experienced Bidder : 

Details of Work Annual Estimated 

Cost of Work 

(In Rs.) 

Tender Fee 

Amount (Non 

Refundable) 

(In Rs.) 

EMD Amount 

(In Rs.) 

Tender for Pulping 

Items.  

Rs.70,00,000/- 

(Rs Seventy Lacs) 

Rs.5000/- 

(Rs Five thousand) 

Rs.2,10,000/- 

(Rs Two Lacs 

ten thousand) 

   

Tender Documents and other information of above work will be available and can 

be download on website https://gseb.org and https://nprocure.com from Dt.01/05/2020 to 

Dt.30/05/2020 upto Last date and time for online submission of bids documents is Dt.  /   

/2020 upto 16.00 Hrs. Other details regarding above work can be available at store branch 

of the GSHSEB, Gandhinagar during above working days.     

    

Secretary 
Gujarat Secondary and 

Higher Secondary Education Board, 
Gandhinagar 

 
Place : Gandhinagar  

Date :  

https://nprocure.com/
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Details Notice Inviting On-Line Tender For Pulping Item 

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

Department Name Education Department 

Office Gujarat Secondary and Higher Secondary 

Education Board, Sector – 10 - B, 

Gandhinagar 

IFB No. E-Tender Notice No.47 / PULPING / 2020  

Name of Work Pulping for Answer Book /Office record & 

OMR sheet etc. 

Estimated Contract Value (INR) 
for two years 

Rs.70,00,000/-  (Seventy lacs Only) 

Contract Validity of Tender 

(In Months) 

24 Months 

Bidding Type E-Tendering 

Bid Call (Nos.) 1 

Tender Currency Settings Indian Rupees (INR) 

Amount Details  

Bid Document Fees Rs.5000/- (Rs. Five Thousand Only) 

Bid Document Fee Payable to  Secretary, 

Gujarat Secondary and Higher Secondary 

Education Board, Gandhinagar 

Bid Security - EMD Rs.2,10,000/- (Rs. Two Lacs Ten Thousand) 

Bid Security / EMD in favour of Secretary, 

Gujarat Secondary and Higher Secondary 

Education Board, Gandhinagar 

Bid Document Downloading  

Start Date 

Dt.01/05/2020 11.00Hrs 

Bid Document Downloading  

End Date & Time 

Dt.30/05/2020 16.00 Hrs 

Last Date & Time for Receipt 

(Submission) of Technical Bids 

Dt.01 /06/2020 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 www.gseb.org or 

www.nprocure.com up to Dt.30/05/2020 

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.01/06/2020 up to 16.00 

Hours in Stores Branch of Gujarat Secondary 

and Higher Secondary Education Board, Sector 

http://www.gseb.org/
http://www.nprocure.com/
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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.03/06/2020 at 11.00  

Noon in the Office of the Secretary, 

Committee Room of Gujarat Secondary and 

Higher Secondary Education Board, Sector 

10/B, Gandhinagar.    

Other Details 

Technical Bid Opening Date  Dt.03/06/2020 at 11.00 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 – 232-53830  
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GUJARAT SECONDFARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

The following Documents are attached with Technical Bid 

No. Requirement Mark Tick 

& Page No. 

Details if 

No. 

1 D.D. / Pay order of Tender fee 

D.D No             Rs. 

  

2 D.D. / Pay order of E.M.D. 

D.D No             Rs. 

  

3 Bidder Details as per  

Annexure – (A) 

  

4 Non Default Certificate / Declaration on 
Non Judicial Stamp Paper of Rs.300/-  
(As per Annexure  - B) 
 

  

5 Turnover Certificate issued by chartered 
accountant.   
(Annexure – C) 
 

  

6 Copy of Income Tax – PAN No.   

7 GST Registration No.   

8 Bank  Solvency Certificate of Rs.20Lacs 

insured by Nationalized Bank. 

  

9 Copy of Income Tax Return – Last 3 (three) 

years. 

  

10 Copy of Audited Balance Sheet – Last 3 

(three) years. 

  

11 Experience Certificate or Work Order from 

Government, Semi Government Office / 

Organization. 

  

 

 N.B. : -   All Photocopies of documents must be self attested. 
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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 AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

DETAILS OF TENDERER / BIDDER  

ANNEXURE – A  

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. 

Authorized Person for this tender 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.  

 E-mail Address  

7 Details of Tender Fee / Bid Processing Fees 

& EMD 

 

 

 Tender Fees  

 (A) Amount in Rs.  

 (B) Demand Draft / Pay order No. and Date  
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 (C) Name of Bank and Branch  

 Earnest Money Deposit (EMD)  

 (A) Amount in Rs.  

 (B) Demand Draft / Pay order No. and Date  

 (C) Name of Bank and Branch  

8 Whether the bidder has been Black Listed 

…… / Disqualified 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 SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

ANNEXURE – B 

DECLARATION 

On Rs.300/- Stamp Paper  

 

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 AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD 

SECTOR 10/B, GANDHINAGAR 

E-TENDER NO.47/ PULPING / 2020 

PARTICULARS OF TURNOVER  

ANNEXURE – C 

 

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 SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD, 

SECTOR – 10-B, GANDHINAGAR - 382 010 

E-TENDER NO.47 / PULPING / 2020 

PRICE BID 

Name of the Bidder :      ________________________________________ 

Address of the Bidder : _________________________________________ 

                _________________________________________ 

                _________________________________________ 

              

Item 
Code 

Description of Item 
Rate per 1000 kg For Pulping 

In Figure In word 

A Used Answer Book with craft 
sticker 

 

  

B Un used Question Paper with 
Plastic bag including corrugated 
box 

 

  

C Non – Usable paper, File etc. 

 

  

D Un used Answer Book & 
Supplementary 

 

 

 
 

E OMR Sheet with / without Craft 
sticker 

 

 

  

 


