ટ� ન્ડર નંબર – ૩૦

ટ� ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/વાિષ�ક �દા�ત કામની રકમ �.૪,૫૦,૦૦૦/ટ� ન્ડર� ંુ નામ : ભાડ�થી મંડપ ડ�કોર� શનના ભાવો મંગાવવા �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની કચેર� માટ� ૨ વષર્ના
�જ
ુ વી એજન્સીઓ પાસેથી ઓફલાઇન પધ્ધિતથી નીચે �જ
ુ બની
સમયગાળા માટ� પ્રિત�ષ્ઠત તથા અ�ભ
શરતોને આિધન મંડપ ડ�કોર� શન �ગે ના ટ�ન્ડર માટ� દ� િનક ધોરણે વાિષ�ક ભાવ કરારથી ભાવો
મંગાવવામાં આવે છે .
1.

આ કામ માટ� સીલબંધ ટ�ન્ડર�ુ ં ટ�ક્નીકલ બીડ આ સાથેના ફૉમર્ માં તા.૨૩/૬/૨૦૧૭નાં રોજ
બપોરના ૧૬.૦૦કલાક� અગર તો તે પહ�લાં મળે તેવી ર�તે બોડર્ ના સ�ચવશ્રીને ઉદ્દે શીને સ્ટૉર
શાખામાં �બ� �ુપરત કરવાના રહ�શે.

2.

ટ�ન્ડરના સીલબંધ કવર ઉપર "મંડપ ડ�કોર� શન �ગે ના ટ�ન્ડર" એમ સ્પષ્ટ લખીને બી� કવરમાં
બંધ કર� � ું હો�ુ ં જોઇએ. બહારના કવર પર સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર
માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી, સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગર એ�ુ ં સરના�ુ ં લખ�ુ ં અને
મથા�ં મંડપ ડ�કોર� શન �ગે ના ટ�ન્ડર એમ લખવા�ુ ં રહ�શે.

3.

ટ�ન્ડર સાથે ટ�ન્ડરફ�ની રકમ �.૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર પાંચસો � ૂરા/-)અને અન�સ્ટમની
રકમ �.૧૩,૫૦૦/- (�ક� �િપયા તેર હ�ર પાંચસો � ૂરા/-) નો બંનેનો અલગ - અલગ �ડમાન્ડ
ડ્રાફ્ટ સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરના નામનો
ભાવપત્રક સાથે સામેલ કરવાનો રહ�શે. અન�સ્ટમનીના ડ્રાફ્ટ િસવાય�ુ ં ટ�ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે
ન�હ. �મ�ુ ં ટ�ન્ડર મં�ૂર ન�હ થાય તેમને તે (E.M.D)ની રકમ પરત કરવામાં આવશે. અન�સ્ટમની

પરત કરવા માટ�ના માગણી પત્રક ની સાથે, અન�સ્ટમની �ગે આ કચેર� તરફ થી આપવામાં
આવેલ અસલ રસીદ પરત કરવાની રહ�શે.
4.

આ સાથેના પ્રાઇસ બીડ પત્રકમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કયા પ્રકાર�ુ ં મંડપ ડ�કોર� શન �ુ ં કામ કરવા�ુ ં
છે તેની િવગત દશાર્વેલ છે . તે પ્રમાણે ફક્ત ઓફલાઇન જ ભાવ ભરવાના રહ�શે. ભાવ F.O.R

બોડર્ ની ગાંધીનગર ખાતેની કચેર� / બોડર્ � ૂચવે તે સ્થળે પહ�ચતાં કરવા સ�હતના રહ�શે. �માં
મેન પાવર, વાંસ, �ુતળ�, પાતળા વાયર સાથે વકર્ ઑડર્ ર મળ્યેથી �ુચવ્યા �ુજબની કામગીર�
શ� થયા તાર�ખના ૧૨.૦૦કલાક પહ�લા મંડપ તૈયાર કરવાનો રહ�શે અને વકર્ ઑડર્ ર � ૂરો થતાં
પછ�ના �ુ�ચત કામ � ૂ�ુ થયા પછ� ૧૨.૦૦કલાકમાં મંડપ સં� ૂણર્ છોડ� દઇને બોડર્ � ુ ં �બલ્ડ�ગ
એકદમ સ્વચ્છ અને ચોખ્�ું કર� આપવા�ુ ં રહ�શે. મંડપ ડ�કોર� શનને લગતો માલ સામાન
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કોન્ટ્ર�ક્ટરએ પોતાના ખચ� અને જોખમે બોડર્ �ુચવે તે સ્થળે લાવવા તથા પરત લઇ જવાનો
રહ�શે.
5.

ટ�ન્ડરમાં દશાર્વેલ ભાવ ઉપરાંત બી� કોઇપણ �તનાં ટ�ક્સ �વા ક� VAT, જનરલ ટ�ક્સ,
ઓકટ્રોય ડ�ુટ�, સિવ�સ ટ�ક્સ અથવા બી� કોઇપણ વેરાઓ બોડર્ ભરપાઈ કરશે નહ�

6.

�મ�ુ ં ટ�ન્ડર મં�ૂર થશે તેમને વકર્ ઓડર્ ર મળ્યેથી સ્વીકાર� લ ભાવે બે વષર્ �ુધી કામ કરવા�ુ ં રહ�શે
અને ઊભયપક્ષે જો બોડર્ જણાવે તો બંને પક્ષે સંમિ�થી વ�ુ ૬-માસ માટ� કામ કરવા�ુ ં રહ�શે.

7.

સૌથી નીચા ભાવ�ુ ં અગર ગમે તે ટ�ન્ડર સ્વીકારવા માટ� બોડર્ બંધા�ુ નથી. કોઇપણ કારણ
આપ્યા િસવાય ક� એક ક� બધા જ ભાવપત્રક સમગ્રપણે ક� �શત: સ્વીકારવાનો અબાિધત
અિધકાર બોડર્ નો રહ�શે. �ુદત બહાર આવેલ ક� અ�ુર� હક�કતવાળા શરતી અને અન�સ્ટમની ભયાર્
િવનાના ટ�ન્ડર સ્વીકરવામાં આવશે ન�હ.

8.

સરકાર� ઑ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડ� ક� િનયમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી જો કોન્ટ્રાક્ટરને થઇ
હશે તો તેવા પ્રસંગે ઑ�ડટની શરતોને આધીન રહ�ને તેવી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર� બોડર્ ને પરત કરવાની
રહ�શે.

9.

મંડપ ડ�કોર� શન�ુ ં કામ કચેર� જણાવે તે સ્થળે કરવા�ુ ં રહ�શે અને તે �ગે� ુ ં કોઇ વધારા�ુ ં ખચર્
કોન્ટ્રાક્ટરને બોડર્ દ્વારા આપવામાં આવશે ન�હ.

10.

મંડપ ડ�કોર� શનની આ કામગીર�માં મંડપ બાંધતી વખતે / છોડતી વખતે ક� બોડર્ બીલ્ડ�ગ અને
કંમ્પાઉન્ડમાં કોન્ટ્રાક્ટરના કોઇપણ કામદારને વાગવા / પડવાથી / આગ અકસ્માતથી ક� કોઇપણ
પ્રકારના Unidentified અકસ્માતથી કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં �ુકશાન થશે તો તેમા બોડર્ જવાબદાર રહ�શે

નહ� અને આ �ગેની સં� ૂણર્ જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્ટરની પોતાની રહ�શે માટ� દર� ક ઇ�રદાર /
કોન્ટ્રાક્ટરને આથી સલાહ આપવામાં આવે છે ક� મંડપ ડ�કોર� શનના કામ સાથે સંકળાયેલા તમાર�
પેઢ�ના તમામ કામદારોને િવમા થી �ુર�ક્ષત રાખવાની જવાબદાર� સફળ ઇ�રદારશ્રીના શીર�
રહ�શે.
11.

ટ�ન્ડર મં�ૂર થયેથી �.૨૨,૫૦૦/- (�ક� �િપયા બાવીસ હ�ર પાંચસો � ૂરા/-)ની િસ�ુર�ટ�
ડ�પોઝીટ રાષ્ટ્ર�ય�ૃત અથવા રા�ય સરકારએ અિધ�ૃત કર� લ ખાનગી, િસડ�ુલ ક� સહકાર� બ�કની
બાંધી �ુદતની થાપણ અથવા બ�ક ગેરંટ�ના �પમાં ભરવાની રહ�શે. �ની �ુદત ટ�ન્ડર મં�ૂર�ની
તાર�ખથી ૩૦માસની રહ�શે.

12.

ટ�ન્ડરની �ુદત દરિમયાન મં�ૂર કરવામાં આવેલ સ્પેશીફ�ક�શન અને ભાવો �ુજબ મંડપ
ડ�કોર� શન�ુ ં કામ � ૂણર્ કરવા�ુ ં રહ�શે. અને આમ કરવામાં ક� ૂર/� ૂક થશે તો કોઇપણ પ્રકારની
નોટ�સ આપ્યા િસવાય કોઇપણ સમયે ટ�ન્ડર રદ્દ કરવામાં આવશે અને S.D ની રકમ જપ્ત
કરવામાં આવશે. ઉપરાંત બોડર્ દ્વારા � ૂળ ઇ�રદારના ખચ� અને જોખમ (At Risk & Cost)

કામગીર� � ૂણર્ કરવામાં આવશે. અને આવી ર�તે વધાર� � ૂકવાયેલાં નાણાં � ૂળ પાટ� / સફળ
ઇ�રદાર દ્વારા ભરપાઇ કર� આપવાનાં રહ�શે.
13.

ટ�ન્ડરની �ુદત દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહ�.

14.

ટ�ન્ડરર� ભાવ બોડ� િનયત કર� લ પ્રાઇસ બીડમાં જ દશાર્વવાના રહ�શે જો િનયત કર� લ ભાવ પત્રક
માં ભાવો દશાર્વલ
ે નહ� હોય તો ટ�ન્ડર સ્વીકારવામાં આવેશે નહ�.
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15.

ટ�ન્ડરમાં દશાર્વેલ મંડપ ડ�કોર� શનની સામગ્રી બોડર્ ની જ��રયાત પ્રમાણે આઇટમ વાઇઝ વાિષ�ક
ભાવકરાર પદ્ધિતથી ભાડ� મેળવવા માટ� લે�ખત વકર્ ઑડર્ ર આપવામાં આવશે અને બોડર્ ના
અિધ�ૃત અિધકાર� દ્વારા તેની ટ��લફોન, ઇ-મેઇલ, ફ�ક્સ ક� SMS થી �ણ કરવામાં આવશે.

જો

કોન્ટ્રાકટર વકર્ ઓડર્ રની વસ્�ુઓ િનયત Specification અને સાર� હાલતમાં નહ� � ૂર� પાડ� તો
ટ�ન્ડરના િનયમો અ�ુસાર પેનલ્ટ� વ�ુલ કરવામાં આવશે.

16.

ગાંધીનગર ખાતે ઇ�રદારની ઓફ�સ / ગોડાઉન હો�ુ ં ફર�યાત � મા�લક હોય તો �ુરાવા
અથવા ભાડ� હોય તો તેનો આધાર અ�ુક ર�ુ કરવાનો રહ�શે.

17.

કોઇક અસાધારણ સંજોગોમાં જો કોન્ટ્રાક્ટર આ કામગીર� કરવામાં ઉણપ દાખવશે તો બોડર્ �હ�ર
પર�ક્ષાઓની તાક�દની બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને બોડર્ ને યોગ્ય જણાશે તો ટ�ન્ડરના મં�ૂર થયેલા
ભાવોએ અન્ય પાટ� / ઠ�ક�દાશ્રીઓ સાથે બોડર્ સમાંતર ભાવ કરાર કર� શકશે.

18.

ટ�ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ટ�ન્ડરની બોલીઓ અને શરતો વાંચી લેવી તથા તે સાચી ર�તે બરાબર
સમ�યા બદલની દર� ક પાને ટ�ન્ડર ભરનાર ઠ�ક�દાર� દર� ક પાને સહ� કરવાની રહ�શે.

19.

ખોટ� અને ગેરમાગ� દોરતી મા�હતી આપતા ટ�ન્ડરરની EMD બોડર્ જપ્ત કર� શકશે અને િનયમો
અ�ુસાર ર�ુ કર� લ મા�હતી જો પાછળથી પણ ખોટ� સા�બત થશે તો સફળ ઇ�રદારશ્રી હોય ક�

િનષ્ફળ ઇ�રદાર હોય જ�ર જણાયે બ્લેક લીસ્ટ �વા ગંભીર પગલાં પણ બોડર્ દ્વારા ભર� શકશે
20.

આ કામગીર�ના ટ�ન્ડરમાં �ુલ ક� િવલંબ �ગેની સઘળ� જવાબદાર� � તે ઇ�રદારશ્રીની રહ�શે
અને પર�ક્ષાની કામગીર�ની 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, કોન્ટ્રાક્ટરને
કાળ� યાદ�માં �ુકવામાં આવશે. તે �ગેનો માનનીય અધ્યક્ષશ્રીનો િનણર્ય છે વટનો રહ�શે.

21.

આ

ટ�ન્ડરમાં

જ�ર

જણાયે

માનિનય.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 કોન્ટ્રાક્ટરના ધંધાના સ્થળે મંડપ ડ�કોર� શનના માલસામાનની
ચકાસણી કર� શકશે. � પેટ� વકર્ ઓડર્ રની �ુલ રકમનાં ૨% લેખે ઇન્સ્પેકશન | પર�ક્ષણ ચા� � તે
વકર્ ઓડર્ રની �ુલ રકમમાંથી ઇ�રદારશ્રીએ ર�ુ કર� લા બીલમાંથી આ રકમ કાપી લેવામાં આવશે.
22.

ટ�ન્ડરરોને આથી ચેતવણી આપવામાં આવે છે ક� ટ�ન્ડર ન�� કરવામાં તથા ભાડ� મેળવવામાં
આવનાર માલના જથ્થામાં અને સ્પેશીફ�ક�શનમાં એમ બંને ર�તે �ુણવ�ાએ �ુખ્ય પ�રબળ રહ�શે.
ભાડ� �ુરા પાડવામાં આવેલ માલના જથ્થામાંથી યાદ�ચ્છક ર�તે ચકાસવામાં આવેલ ન� ૂનાની
આઇટમોમાં સાવ સામાન્ય ટકાવાર�નો માલ પણ િનધાર્ર�ત ધોરણો�ુસારનો ન�હ હોય તો સં� ૂણર્
મંડપ ડ�કોર� શનનો વકર્ ઑડર્ ર �ુજબનો સામાન રદ કરવા પાત્ર ઠરશે અને આ માલની �ુણવ�ામાં
ઉત્પાદન લક્ષી �ુશ્ક�લી / ટ્રાન્પોટ� શન ડ�મેજ િવગેર� �વા કોઇપણ કારણોસર ફ�રફાર જણાય 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 આથી સલાહ
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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.
23.

ટ�કિનકલ બીડમાં ર�ુ કરવાના થતા તમામ પેપરો ઉપર પેજ નં. આપવાના રહ�શે તેમજ આ સાથે
જોડવામાં આવેલ પ�રિશષ્ઠ-૧ �ુજબ સમગ્ર ફાઇલ અ�ુક્રમાંક �ુજબ ગોઠવીને જ ર�ુ કરવાની
રહ�શે. આ સાથે પ�રિશષ્ઠ-૧ સામેલ રાખવામાં આવેલ એનેક્ષર A, B, અને C �ુજબના પત્રકો પણ

ભર�ને ટ�ન્ડર સાથે અવશ્ય ર�ુ કરવાના રહ�શે � ધ્યાને લેવા િવનંતી છે .
24.

મંડપ ડ�કોર� શનની કામગીર� માટ� ફક્ત િવજળ�ની �ુિવધા િવના � ૂલ્યે બોડર્ તરફથી બોડર્ ની
કચેર�માં � ૂર� પાડવામાં આવશે અન્ય એસેસર� કોન્ટ્રાક્ટર� � ૂર� પાડવાની રહ�શે.

25.

કોન્ટ્રાક્ટરએ છે લ્લા ત્રણ વષર્ના ટનર્ઑવર�ુ ં CA�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. �માં છે લ્લાં બે

વષર્ પૈક� કોઇ એક વષર્� ુ ં ટનર્ઓવર ટ�ન્ડરની �ુલ �દા�ત �ક�મતના ઓછામાં ઓ�ં ૫૦% �ટલી
રકમ�ુ ં હો�ુ ં જોઇશે.
26.

ટ�ન્ડરમાં સૌથી વધાર� આઇટમમાં L-1 આવનાર બીડર� અન્ય બીડરના L-1 ભાવો મેચ કરવાના
રહ�શે.

27.

કોઇપણ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.

સ્થળ : ગાંધીનગર
તાર�ખ :

/

/૨૦૧૭

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
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ટ� ન્ડર નંબર : ૩૦
પ�રિશષ્ઠ-૧
ટ� ન્ડર� ંુ નામ : મંડપ ડ�કોર� શન �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
ટ�કિનકલ બીડ� ંુ પ્રાથિમક ચકાસણી પત્રક અને ઇ�રદાર� ટ�કનીકલબીડમાં ઓફલાઇન તથા ભૌિતક ર�તે
ર�ુ કરવાના કાગળો
ક્રમ

િવગત

૧

ટ�ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/- ના ડ્રાફ્ટની ઝેરોક્ષ નકલ

૨

ઇ.એમ.ડ�. �.૧૩,૫૦૦/-ના ડ્રાફ્ટની ઝેરોક્ષ નકલ

૩

મંડપ ડ�કોર� શન ના ઇન્સ્પેક્શન� ંુ સ્થળ, સરના� ંુ ફોન નંબર, ફ�ક્સ,ઇ - મેઇલ િવગે ર� િવગતો

૪

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

૫

છે લ્લા ત્રણ વષર્ દરમ્યાન થયેલ ટનર્ઓવર� ંુ ચાટડર્ એકાઉન્ટન્ટ� ંુ પ્રમાણપત્ર

૬

�.એસ.ટ�. / સી.એસ.ટ� / વેટ ટ�ક્ષના સ�ટ��ફક�ટની નકલો

૭

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

૮

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

૯

ુ �શીયલ સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર
બીડર / ઠ�ક�દાર પેઢ�ના નામે �િપયા ૧૦૦/- ના નોન જ્�ડ

(As per Annexure-C)

(“Non bond, black listed or disqualified declaration”)
(As per Annexure-B) � ંુ પ્રમાણપત્ર

ુ ાસ્તા ધારા (શોપ એક્ટ ર�સ્ટ્ર�શન)� ંુ પ્રમાણપત્ર
૧૦ �મ

૧૧ પાન નંબર
૧૨ મંડપ ડ�કોર� શનની નાની – મોટ� કામગીર� તાત્કા�લક ધોરણે સંતોષકારક �રુ � પાડવામાં આવેલ
હોવા બદલ� ંુ વગર્ -૧ના અિધકાર� દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર

૧૩ ગાંધીનગર ખાતે ઓફ�સ/ ગોડાઉનનો આધાર

ટ� ન્ડરરનો સહ� િસ�ો
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Details Notice Inviting On-Line
TENDER NO. 30 / 2017
TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S
Department Name
Office
IFB No.

Name of Work

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

Tender Notice No.30 of 2017

Tender for Mandap Decoration Item

Estimated Contract Value (INR) Rs. 4,50,000/Contract Validity of Tender
(In Months)
Bidding Type

30 Months

Tender Currency Settings

Indian Rupees (INR)

Bid Call (Nos.)

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
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Tendering
1

Rs.1500/-

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar
Rs. 13,500/Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar
Dt. 2 /6/2017 11.00 Hrs.
Dt.22/6/2017 16.00 Hrs.

Dt. 23 /6/2017 16.00 Hrs.
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 date 22/6/2017. 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

23 /6/2017 up to 16.00 Hours in Stores Branch

of Gujarat Secondary and Higher Secondary
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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 27/6/2017 at 12.00 Noon in the Office of the
Secretary, Committee Room of Gujarat Secondary

and Higher Secondary Education Board, Sector

Other Details
Technical Bid Opening Date
Office Inviting Bids

Bid Opening Authority
Address
Contact No.
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10/B, Gandhinagar.

Dt. 27/ 6 /2017 at 12.00 Noon

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

GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO. 30 / 2017
TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER

1
2
3
4
5
6

7

Name of the Bidder
Address of Registered Office
Address of Working Place of the 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. , 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

8

9

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)
Total Annual Turnover for the Last Three
Years (Enclose C.A. Certificate copies)
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10
11
12
13

(As per Annexure – C)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Permanent Account No.(Income Tax)
(Enclose certified PAN Card)
VAT Registration No. (Enclose certified copy
of Registration Letter)
Central Sales Tax Registration No. (Enclose
Certificate of Registration)
Service Tax Registration No.
(If applicable)

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

Date :
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Seal and Signature of Authorized Person

GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO. 30 / 2017
TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S
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
TENDER NO. 30 / 2017
TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S
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.)

2014-2015
2015-2016
2016-2017

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 AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
TENDER NO. 30 / 2017

Item
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TENDER FOR MANDAP DECORATION ITEM'S
PRICE BID
Item Description
Particular Rs.
Rates for Simple Mandap with White ceiling &
Color Zull
Rates for Steel structure water proof Mandap
Flooring with PVC net in Different Color
Wooden Wall Patti with white & color printed
cloth
Decorative Counter 2 X 4 X 2 X 1/2 ft with 2.5"
Height
Wooden / SS Table 2 X 4 X 2 X 1/2 ft with 2.5"
Height
Table Cloth 2 X 4 X 2 X 1/2 ft with 2.5" Height
PVC Chair Standard Size
Metrecs [3 X 6 ft] Pillow [1.1/2 X 1 ft] Bed sheet
["3 X 6 ft]
Air Cooler metal / PVC body 2 X 2 X 2.1/2 ft up
to 40lt water capacity
Round Table 4 X 4 X 3 ft
Halogen Tube light 500watt
White focus light 400watt
5amp plug point with 3-switch & 3 – plug
15amp plug point with 3-switch & 3 – plug
Disposable glass Set of 50NOS
Ice RO Mineral Water Jug 20lt capacity
Platform (Stage Up to 3Miter Height)
Dust bin
1.5 Tone tower A.C with wiring and other AC
3 Feet height ms pipe Bericatting

Rate per
unit

Rate per sq.ft
Rate per sq.ft
Rate per sq.ft
Rate per
Running ft.
Rate per NOS
Rate per NOS

Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per NOS

Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per NOS
Rate per set
Rate per NOS
Rate per Miter
Rate per NOS
Rate per Tone
Rate per miter

Seal & Signature of With Stamp
Authorized Person
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