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કુ લસચિવશ્રીની કિેરી, કામધેન ુ યનુ નવનસિટી, ગાાંધીનગર

ટેન્ડર િોમક
(બ્લેન્ક માકક શીટ નપ્રન્ટીંગના ભાવો) વર્ક:૨૦૨૦
(૧)

સાંસ્થાનુાં નામ

(ર)

સાંસ્થાનુાં સરનામુાં

(૩)

સાંસ્થાનો રજીસ્રે શન નાંબર
(શોપ એક્ટ લાયસન્સની નકલ જોડવી)

(૪)

જીસીએસટી નાંબર :
(સર્ટિર્િકે ટની નકલ જોડવી)

(૫)

પ્રોિેશનલ ટે ક્ષ નાંબર:
(સર્ટિર્િકે ટની નકલ જોડવી)

(૬)

આવકવેરાનો પાન નાંબર:
(સર્ટિર્િકે ટની નકલ જોડવી)

(૭)

ટે ચલિોન નાંબર અને મોબાઈલ નાંબર:

(૮)

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ:



નપ્રન્ટીગ કામના ઈ-ટેન્ડરીંગ દરમ્યાન ભરવાન ાંુ ભાવપત્રક
અ.નાં.
૧

નપ્રન્ટીંગ કામની નવગત

એક નાંગનો ભાવ
(રા.પૈસા.) (ટે ક્સ સાથેના)

બ્લેન્ક માકક શીટ (કલર નપ્રન્ટીંગ, નસક્યુરીટી િીિસક સાથે)
(અંદાજીત ૨૦,૦૦૦ નાંગ)

 ઉક્ત નવગતેની બ્લેન્ક માકક શીટ કુ લસચિવશ્રીની કિેરી(કામધેન ુ યુનનવનસિટી) દ્વારા આપવામાાં આવેલ નમુના મુજબની
ડીઝાઇન, નસક્યુરીટી િીિસક અને પેપર મુજબ જ નપ્રન્ટ કરવાનુ હોવાથી તે મુજબ ભાવો ભરવા. આ ટે ન્ડરમાાં પસાંદ
પામેલ પાટીને બ્લેન્ક માકક શીટની ડીઝાઇન અત્રેથી મેળવી લેવાની રહેશે અને િક્ત બ્લેન્ક માકક શીટ નપ્રન્ટીંગની જ
કામગીરી કરવાની રહેશ.ે

ટેન્ડર ભરનાર પાટી/સાંસ્થાનો સહી / નસકકો

કુ લસચિવશ્રીની કિેરી, કામધેન ુ યનુ નવનસિટી,
રૂમ નં.૪૧૫, િોથો માળ, બ્લોક-૧, નવિંગ-બી,
કમમયોગી ભવન, સેક્ટર-૧૦એ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

બ્લેન્ક માકમ શીટ નિન્ટીંગ કામગીરી અંગે ના ટેન્ડરની શરતો
૧

૨

૩

બ્લેન્ક માકમ શીટના નિન્ટીંગ ભાવો(GST સહિતના) અલગ અલગ આપવાના રિેશે. GST ની ટકાવારી(%)
અલગથી દશામ વવાની રિેશે.
જે પોતાનો િેસ ફોર કલર મશીન ધરાવતા િોય અને નસક્યુરીટી ફીિસમ ધરાવતી બ્લેન્ક માકમ શીટ
નિન્ટીંગ કરવાની િોવાથી નસક્યુરીટી ફીિસમ નિન્ટીંગ કામગીરી કરતી પાટીઓએ જ ટેન્ડર ભરવ.ુ
ટેન્ડર ફક્ત રજીસ્ટડમ પોસ્ટ/સ્પીડ પોસ્ટ/કુ રીયર થી જ મોકલવાના રિેશે. જાિેરાતમાં દશામ વેલ નનયત
સમયમયામ દા બાદ મળે લ તથા રૂબરૂ મળે લ ટેન્ડર માન્ય રિેશે નિી.
ુ ા મજ
ુ બ જ નિન્ટ કરવાની રિેશે. જો તેમાં
બ્લેન્ક માકમ શીટ અત્રેની કિેરી દ્વારા આપવામાં આવેલ નમન

૪.

કોઈપણ િકારનો ફેરફાર જણાશે તો તે નિન્ટેડ બ્લેન્ક માકમ શીટનો જથ્થો સ્વીકારવામાં આવશે નિી
ુ વણ ંુ અત્રેની કિેરી દ્વારા કરવામાં આવશે નિી.
અને તે અંગે ન ંુ કોઈ પણ િકારન ંુ ચક

૫
૬
૭
૮

૯

બ્લેન્ક માકમ શીટન ંુ સેમ્પલ મંજૂર કયામ બાદ જ નિન્ટીંગની કામગીરી િાથ ધરવાની રિેશે.
સૌથી ઓછા ભાવ ભરનાર/પસંદ થયેલ પાટીને વકમ ઓડમ ર મળ્યેથી બ્લેન્ક માકમ શીટ નિન્ટીંગ માટેની
ડીઝાઇન(.CDR ફોમેટમાં) અત્રેથી મેળવી લેવાની રિેશે.
ભાવપત્રક પર તથા જાિેરાતની શરતો પર અનધકૃત વ્યક્ક્તએ સિી-નસક્કા કરવાના રિેશે.
વકમ ઓડમ રમાં દશામ વેલ સમયમયામ દામાં જ કામગીરી પ ૂણમ કરવાની રિેશે તથા તૈયાર થયેલ નિન્ટીંગનો
જથ્થો પાટીએ પોતાના ખિે અત્રેની કિેરી ખાતે સિી સલામત િાલતમાં પિોંિતો કરવાનો રિેશે.
આ જાિેરાત બાબતે કોઈ નવવાદ થાય તે સંજોગોમાં આખરી નનણમય લેવાની સત્તા કામધેન ુ
યનુ નવનસિટીની રિેશે.

ુ ાર ટેક્સ કપાત કરવામાં આવશે.
૧૦ બીલમાંથી સરકારશ્રીના િવતમમાન નનયમોનસ
સરકારશ્રી કે અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી બ્લેકલીસ્ટ કરવામાં આવેલ વેપારી પોતે કે તેના કોઈપણ
ભાગીદારો કોઈપણ નામે કે સ્વરૂપે ટેન્ડર અત્રે મોકલી શકશે નિી. અને જો ભરશે તો તે અમાન્ય
૧૧

ુ વવામાં આવશે નિી તથા
ગણાશે. આવી જાણ પાછળથી પણ થશે તો કરાવેલ કામ અંગે ના નાણા ચક
નશક્ષાત્મક કાયમવાિી કરવામાં આવશે. આ િકારની કામગીરી ગોપનીય િોવાથી બ્લેન્ક માકમ શીટનો
અન્ય ઉપયોગ ન થાય, તેની તકેદારી રાખવાની રિેશે તથા માકમ શીટનો દુરુપયોગ ન થાય, તેની
ુ ારનાં સ્ટેમ્પ પેપર પર બાિેંધરી આપવાની રિેશે.
નનયમોનસ

...પાછળ...

... ૨ ...
૧૨

આવેલ ટેન્ડરો પૈકી કોઈપણ અથવા બધા ટેન્ડરો સ્વીકારવાની અગર નિી સ્વીકારવાની સત્તા કોઈપણ
કારણ દશામ વ્યા નસવાય કામધેન ુ યનુ નવનસિટીને અબાનધત રિેશે.

૧૩ ન્યાનયક બાબતો માટેન ુ કાયમક્ષેત્ર ગાંધીનગર રિેશે.
૧૪

૧૫

૧૬

જે પાટીના ભાવ માન્ય રહ્યેથી વકમ ઓડમ રની કુ લ રકમનાં ૫% નસક્યુરીટી ડીપોઝીટ "KAMDHENU
UNIVERSITY" ના નામની હફક્સ ડીપોઝીટ તરીકે અત્રે જમા કરાવવાની રિેશે.
ટેન્ડર ફી રૂ.૧,૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ "KAMDHENU UNIVERSITY FUND ACCOUNT" ના નામનો
ટેન્ડર સાથે અચ ૂક જમા કરાવવાનો રિેશે. જે રકમ પરત મળવાપાત્ર નથી.
જાિેરાતમાં દશામ વેલ બ્લેન્ક માકમ શીટ નિન્ટીંગની સંખ્યા અંદાજીત છે . જે સંખ્યામાં વધારો-ઘટાડો થઇ
શકે છે .

ઉપરોક્ત તમામ શરતો મેં/અમે વાંિી છે અને હું/અમો ઉક્ત શરતોને આધીન કામ કરી આપવા માટે
બંધાઉં છુ/બંધાઈએ છીએ.
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