કામધેન ુ યુનિવનસિટી, ગાાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦
પ્રેસ પેિલ માટે ઈ-ટે ન્ડર નિનવદા
વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી, કામધેન ુ યુવિિવસિટી, કમમયોગી
ભિિ, બ્લોક િં.-૧, ચોથો માળ, બી-૧ વિિંગ, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધ ીિગર-૩૮૨૦૧૦ ફોિ િં.
(૦૭૯) ૨૩૨૦૭૧૫ દ્વારા કામધેન ુ યુવિિવસિટીિી વિન્ટીંગ કામગીરી માટે ઓફસેટ વિન્ટીંગ િેસ
ધરાિતા િેસ પાસેથી પેિલ બિાિાિા હેત ુથી ભાિો મગાિિામાં આિે છે . ઈ-ટે ન્ડરીંગ વસસ્ટમ
મુજબ તા.૧૯-૦૧-૨૦૧૯ સુધીમાં http:://nprocure.com ઉપર સબમીટ કરિાનુ ં રહેિે. તેમ જ
ટે ન્ડર ડોક્યમ
ુ ેન્ટ

www.ku-guj.org પરથી િાંચી િકાિે.

અ.

નવગત

િાં.
૧
૨
૩
૪

૧. બાિાિી રકમ

: રૂ/. ૨૫,૦૦૦/-

૨. ટે ન્ડર ફી

: રૂ/. ૧૫૦૦/-

ટે ન્ડર ઓિ લાઈિ સબમીટ કરિાિી

તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯ થી

તારીખ

તા.૧૯-૦૧-૨૦૧૯ સમય ૧૮:૦૦ કલાક

ઓિ લાઈિ ટે ન્ડરમાં ભાિો ભરીિે

તા.૧૯-૦૧-૨૦૧૯

મોકલિાિી છે લ્લી તારીખ

સમય ૧૮:૦૦ કલાક

ટે ન્ડર ફી અિે બાિાિી રકમ

તા.૨૨-૦૧-૨૦૧૯

અસલમાં મોકલિાિી છે લ્લી તારીખ

સમય ૧૮:૦૦ કલાક સુધ ીમાં

ઓિ

તા. ૨૩-૦૧-૨૦૧૯

લાઈિ

સંભવિત તારીખ

ટે ન્ડર

ખોલિાિી

સમય ૧૨:૦૦ કલાકે
ડો.પી.એચ.વાટલીયા
નવસ્તરણ નિક્ષણ નિયામક

ટે ન્ડર ભરનાર પાટી / સંસ્થાએ પેજ નંબર ૧ થી ૩ ન ં ૫ત્રક શરતો મજબ સહી સીકકા સાથે ટે ન્ડર ફી / બાનાની રકમ જરૂરી
તમામ દસ્તાવેજો સહહત રજી.પોસ્ટ / સ્પીડ પોસ્ટ/કહરયર થી નનયત સમયમાં મોકલવાન ં રહેશે.

ેે

(ગુજરાત સરકાર દ્વારા સને ૨૦૦૯ના ગુજરાત અધિધનયમ ૯ હેઠળ પ્રસ્થાધિત)

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

ધિસ્તરણ ધિક્ષણ ધનયામકશ્રીની કચેરી
કામિેન ુ યુધનિધસિટી
ગાાંિીનગર - ૩૮૨૦૧૦

પ્રેસિેનલની ઈ-ટે ન્ડર જાહેરાત
િત્રક
િાના નાં. ૧
૧

ટે ન્ડર ફી

: રૂનપયા :૧૫૦૦/- "કામધેન યનનવનસિટી ફંડ એકાઉન્ટ" નાં નામે ડી.ડી. દ્વારા

ર

ટે ન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ

: તારીખઃ ૦૭-૦૧-૨૦૧૯ થી તારીખઃ ૧૮-૦૧-૨૦૧૯ સધી

૩

ઓન લાઈન ટે ન્ડરમાં ભાવો ભરી

: તા. ૧૯-૦૧-૨૦૧૮ સમય: ૧૮.૦૦ કલાક

મોકલવાની છે લ્લી તારીખ અને સમય
૪

અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટની રકમ

: રૂનપયા ૨૫,૦૦૦/- "કામધેન યનનવનસિટી,ગાંધીનગર" નાં નામે (માત્ર) F D R

૫

ટે ન્ડર ફી, બાનાની રકમ તથા ટે ન્ડરની : તા.૨૨-૦૧-૨૦૧૯ સમય: ૧૮.૦૦ કલાક સધીમાં
શરતોના ત્રણ પેજ જરૂરી દસ્તાવેજો સહહત
રજી.પોસ્ટ /સ્પીડ પોસ્ટ/કરોયરથી મોકલવાની
છે લ્લી તારીખ અને સમય

૬

ઓન લાઈન ટેકનનકલ બીડ ખોલવાની સંભનવત તારીખ

: તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૯ સમયઃ ૧૧.૦૦ કલાકે

૭

ઓન લાઇન પ્રાઇસ બીડ ખોલવાની સંભનવત તારીખ

: તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૯ સમયઃ ૧૨.૦૦ કલાકે

૮.

ટે ન્ડર વેલીડીટી

: ૧૨૦ હદવસ

ટેન્ડરની િરતો
૧

પાના નં. ૧ થી ૩ પત્રક સહી સીક્કા સાથે ટે ન્ડર ફી તથા બાનાની રકમ અને જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરી ઓનલાઇન
સબમીટ કરવાના રહેશે. તથા માત્ર ટે ન્ડર ફી અને ઈ.એમ.ડી હાડડ કોપીમાં સીલ બંધ કવરમાં રજીસ્ટર પોસ્ટ / સ્પીડ
પોસ્ટ/કહરયર થી નવસ્તરણ નશક્ષણ નનયામકશ્રીની કચેરી, કામધેન યનનવનસિટી, રૂમ નં. ૪૧૬-૪૧૭, કમડયોગી ભવન,
બ્લોક નં.-૧, ચોથો માળ, બી.૧ વીંગ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર- ૩૮૨૦૧૦ના

સરનામે મોકલવ ં. કવર ઉ૫ર

'' પ્રેસિેનલ '' લખવાન ં રહેશે. પ્રાઈઝ બીડ માત્ર અને માત્ર ઓન લાઇન સબમીટ કરવાન ં રહેશે.

પાના નં. ૨
ર

નપ્રન્ટીંગ પ્રેસ તરીકે પ્રેસ અને પસ્તક રજીસ્રેશન અનધનનયમ ૧૮૬૭ મજબ રજીસ્રેશન અંગેના પ્રમાણ૫ત્રની
પ્રમાણણત નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.

૩

જે પોતાનો પ્રેસ ફોર કલર મશીન ધરાવતા હોય તેઓએ જ આ ટે ન્ડર

ભરવાન ં રહેશે. જે તે વ્યહકત અન્યના

(ડમી) નામનો ઉ૫યોગ કરીને ટે ન્ડર ભરશે કે ભરાવશે તેન ં ટે ન્ડર રદબાદલ ગણાશે.
૪

ટે ન્ડર જે નામે ભરે લ હોય તે પાટીના છે લ્લા ત્રણ વર્ડ દરમ્યાન પ્રત્યેક વર્ડન ં ટનઓ
ડ વર પ.૦૦ લાખન ં હોવ
જોઈએ.ચાટડડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઓડીટ કરે લ ઓડીટ રીપોટડની પ્રમાણણત નકલો તથા બેલેન્સશીટની નકલો સામેલ
કરવી.

૫

મદ્રકની સધ્ધરતા બાબતે રૂ.૨.૦૦ લાખન ં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકન ં ઓરીજીનલ સોલવન્સી સહટિહફકેટ સાથે બીડવાન ં રહેશે.

૬

ભાવો ઈ- ટે ન્ડર દ્વારા જ ભરવાના રહેશે.

૭

ટે ન્ડર સાથે ટે ન્ડર ફીની રકમ રૂા. ૧૫૦૦/- "કામધેન યનનવનસિટી ફંડ એકાઉન્ટ" નાં નામે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ તથા
અનેસ્ટમની ડીપોઝીટની રકમ રૂા.૨૫,૦૦૦/- "કામધેન

યનનવનસિટી, ગાંધીનગર" ના નામે ફકત FDR થી ભરવાની

રહેશે. રોકડ કે ચેક સ્વીકારવામાં આવશે નહી. બાનાની રકમ ભયાડ નસવાયન ં ટે ન્ડર અમાન્ય ગણાશે. અધરી
નવગતોવાળા ટે ન્ડર રદ ગણાશે.
૮

કામધેન યનનવનસિટીની જદી જદી શાખાઓન ં છા૫કામ અત્રેથી જણાવેલ સાઈઝ, કલર, કાગળમાં અને
નનયત સમયમયાડદામાં છાપી આ૫વાન ં રહેશે. જો તેમ કરવામાં ચ ૂક થશે તો તેની સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત
કરી તેને ફરી કામ આ૫વામાં આવશે નહી તેમજ કામધેન યનનવનસિટીમાં ફરી તેન ં ટે ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે

નહી

અને જે તે કામ તેના ખચે અને જોખમે અન્ય એજન્સી પાસે કરાવવામાં આવશે.
૯

પ્રેસ પેનલમાં જેન ં ટે ન્ડર મંજૂર થાય તેની સીકયોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ડીપોઝીટ પેટે કલ રૂા.૫૦,૦૦૦/ડીપોઝીટ તરીકે ફીકસ ડીપોઝીટ સ્વરૂપે આ૫વાના રહેશે. આ રકમ પ્રેસ પેનલની મદૃ ત પરી થયા બાદ ૫રત
કરવામાં આવશે. બાકીના પ્રેસને બાનાની રકમ ૫રત કરવામાં આવશે.

૧૦

છા૫કામની મેટર નપ્રન્ટીંગ કોન્રાકટરે યનનવનસિટીની જે તે કચેરીમાંથી લઈ જવાન ં રહેશે તેમજ ઓછામાં ઓછા
ત્રણ પ્રફ આ૫વાના રહેશે. અને સમયમયાદ
ડ ામાં છા૫કામની ડીલીવરી જે તે શાખાને કરવાની રહેશે. છા૫કામન ં
મેટર કચેરીને સીડીમાં પીડીએફ ફાઈલમાં આ૫વાન ં રહેશે. આ તમામ કામગીરી પ્રેસે પોતાના ખચે અને જોખમે
કરવાની રહેશે.

૧૧

નપ્રન્ટીંગની અમક કામગીરીનો ઓડડર પોતાને જ મળે તેવો આગ્રહ કે હકદાવો કોઈપણ પાટી કરી શકશે નહીં.
કામધેન યનનવનસિટીના કેન્દ્રો પોતાની રીતે પ્રેસ પેનલ પૈકીની કોઈપણ પાટીને કામગીરી સોંપી શકશે.

૧૨

ભાવો (G S T નસવાય) જે તે કચેરી બેઠાના રહેશે અને બીલમાં G S T અલગથી દશાવ
ડ વાનો રહેશે.

૧૩

મંજૂર થયેલ ભાવ એક વર્ડ માટે અમલમાં રહેશે અને યનનવનસિટીને જરૂર જણાશે તો પ્રેસ પેનલની મદૃ ત વધ એક
વર્ડ કે તેથી વધ મદત માટે પ્રેસ પેનલની એજન્સીઓની સંમતીથી લંબાવી શકાશે.

૧૪

ઈ-ટે ન્ડરમાં ભાગ લેનાર પાટીઓ પૈકી ન્યનતમ ભાવો મંજર કરવામાં આવશે. તથા મંજર થયેલ ન્યનતમ ભાવોથી
છાપકામ કરી આપવા સંમત તમામ પાટીઓનો સમાવેશ પ્રેસ પેનલમાં કરવામાં આવશે .

૧૫

પ્રેસ પેનલના સભ્યોએ ઓડડર મજબ કામગીરી કરવાની રહેશ.ે જો તે સંતોર્કારક નહી જણાય તો ઓડડર આ૫નાર
અનધકારી નકકી કરે તે મજબની રકમ ભરવાની રહેશે. તેમજ જે તે કચેરીને આપેલ સમય મયાડદામાં માલ પહોંચતો
કરવામાં નવલંબ થશે તો દૈ નનક રૂા. ૧૦૦/- લેખે જે તે કચેરીને રકમ ભરપાઈ કરવાની રહેશે.

૧૬

નપ્રન્ટીંગ કોન્રાકટ થયા બાદ નપ્રન્ટીંગ કે કાગળ વ૫રાશ કે અન્ય કોઈ બાબતે નવવાદ થાય તેવા સંજોગોમાં
આખરી નનણય
ડ લેવાની સત્તા કામધેન યનનવનસિટીની રહેશે.

૧૭

પ્રેસપેનલમાં નકકી થયેલા જે તે પ્રેસ દ્વારા રૂા.૧૦૦/- રૂનપયાના સ્ટે મ્પ પે૫ર ઉ૫ર જણાવેલ સમય મયાડદામાં
કરારખત કરી આ૫વાનો રહેશે.

૧૮

જે પાટીન ં ટે ન્ડર મંજૂર થાય તે પાટી ભાગીદારવાળી હોય તો તેણે "ભાગીદારી કરાર" ની પ્રમાણણત નકલ
રજૂ કરવાની રહેશે.

૧૯

સરકારશ્રી કે અન્ય સંસ્થાઓ તરફથી બ્લેક લીસ્ટ કરવામાં આવેલ વેપારી પોતે કે તેના કોઈપણ ભાગીદારો
કોઈપણ નામે કે સ્વરૂપે ટે ન્ડર ભરી શકશે નહીં અને જો ભરશે તો તે અમાન્ય ગણાશે. આવી જાણ પાછળથી પણ

િાના નાં. ૩
થશે તો કરાવેલ કામ અંગેના નાંણા ચ ૂકવવામાં આવશે નહી અને હડપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે તથા નશક્ષાત્મક
કાયવ
ડ ાહી કરવામાં આવશે. પ્રેસ એ સરકારના કોઈપણ નવભાગના બ્લેક લીસ્ટમાં નથી તેવ ં પ્રમાણપત્ર પોતાના
લેટરપેડ ઉપર આપવાન ં રહેશે તથા તેને નોટરી દ્રારા પ્રમાણણત કરવાન ં રહેશે.
૨૦

આવેલ ટે ન્ડર પૈકી કોઈ૫ણ અથવા બધા ટે ન્ડર સ્વીકારવાની અગર નહી સ્વીકારવાની સત્તા કોઈ૫ણ કારણ
દશાડવ્યા નસવાય કામધેન યનનવનસિટીને અબાનધત રહેશે.

૨૧
૨૨

ન્યાનયક બાબતો માટે ન ં કાયક્ષ
ે ગાંધીનગર રહેશે.
ડ ત્ર
ટે ન્ડરને સંલગ્ન તમામ દસ્તાવેજો નોટરી કરાવી માત્ર અને માત્ર ઓનલાઈન સબમીટ કરવાના રહેશે . હાડડ કોપીમાં
માત્ર ટે ન્ડર ફી અને ઈ.એમ.ડી જ રજૂ કરવાની રહેશે. જેનો વધારાનો ચાર્જ ચકવવામાં આવશે નહહ.

૨૩

નપ્રન્ટીંગની કામગીરીમાં, ડીઝાઈન બનાવવા યનનવનસિટીનાં પ્રનતનનનધ દ્વારા જણાવવામાં આવે તે પ્રકારના સધારા
વધારા કરી આપવાના રહેશે.

બાહેંિરી િત્ર
(૧)

સંસ્થાન ં નામ

:

(ર)

સંસ્થાન ં સરનામ ં

:

(૩)

સંસ્થાનો રજીસ્રેશન નંબર(શોપ એક્ટ લાયસન્સની નકલ જોડવી :

(૪)

જીસીએસટી નંબર (પ્રમાણપત્રની નકલ જોડવી)

:

(૫)

પ્રોફેશનલ ટેક્ષ નંબર(પ્રમાણપત્રની નકલ જોડવી)

:

(૬)

આવકવેરાનો પાન નંબર(પ્રમાણપત્રની નકલ જોડવી)

(૭)

ટે ણલફોન નંબર

(૮)

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

:(ઓ)

નોંિ :

:
(મો)

:

૧. ઉપરોક્ત શરતોમાં જણાવેલ તમામ પ્રમાણપત્રો, સાધનોની યાદી, ઓડીટ રીપોટડ તથા બેલેન્સ શીટ વગેરેની
નકલો નોટરી મારફતે પ્રમાણણત કરી બીડવાની રહેશ.ે નોટરી પ્રમાણણત ના હોય તેવા દસ્તાવેજો વગેરે સ્વીકાયડ
રહેશે નહી.
૨. પાના નં. ૧ થી ૩ માં દશાડવેલ શરતો સ્વપ્રમાણણત અને નોટરી સમક્ષ સહી કરવાની રહેશે.
૩. ટે કનીકલ બીડ મજબ જે પાટી તમામ શરતો પહરપ ૂણડ કરતી હશે તેના જ ભાવો ઈ-ટે ન્ડરમાં ખોલવામાં આવશે.
૪. જરૂર જણાયતો ઈ-ટે ન્ડર ખોલ્યા બાદ પાટીઓને રૂબરૂમાં ચચાડ કરવા માટે સનમનત સમક્ષ બોલાવવામાં આવશે.
૫. ભાવ૫ત્રકની તમામ શરતો અને સ ૂચનાઓને સમજી નવચારીને ટે ન્ડરના ભાવ ભરવાના રહેશે. તે અંગે
જરૂરી જણાય તો કચેરીનો સં૫કડ સાધવાનો રહેશ.ે

આ સાથે ટે ન્ડર ફી રૂ.૧૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ "કામિેન ુ યુધનિધસિટી ફાંડ એકાઉન્ટ"

................................બેન્કનો................નાંબરનો તથા બાનાની રકમ રૂ.૨૫,૦૦૦ ની FDR "કામિેન ુ યુધનિધસિટી,ગાાંિીનગર''
ના નામની...........................................................બેન્કની...........................નાંબરની આ સાથે સામેલ કરે લ છે .
આ ટે ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે તો ઉપરોક્ત તમામ શરતોની જોગવાઈન ં પાલન કરવા અને તે પહરપ ૂણડ કરવા
હ/
ં અમે બંધાઉં છં/બંધાઈએ છીએ. અને તેમ કરવા કસર થશે તો ઉક્ત શરતોમાં દશાડવલ
ે નકશાન યનનવનસિટીમાં ભરપાઈ
કરવા હ/
ં અમે સંમત છં/સંમત છીએ.
ઉ૫રોકત તમામ શરતો મેં/અમે વાંચી છે અને ત્યારબાદ ટે ન્ડર ફોમમ
ડ ાં મજૂરી અને કાગળના ભાવો ભરે લ છે .
હ/
ં અમો કામ કરી આ૫વા માટે બંધાઉ છં/બંધાઈએ છીએ.

ટે ન્ડર ભરનાર િાટી/સાંસ્થાનો સહી / ધસકકો
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

િત્રક-ગ
ધપ્રન્ટીગ કામના ઈ-ટે ન્ડરીંગ દરમ્યાન ભરિાનુાં ભાિિત્રક
(૧) મજૂરીના ભાિ
(ક)

ડીઝાઈનીંગના ભાિ :

અ.

ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગ કામ માટે

નાં.

ડીઝાઈન બનાિિાના ભાિ

એકમ

૧

સીંગલ કલર ડીઝાઈનીંગ

એક ચો.સે.મી

ર

ફોર કલર ડીઝાઈનીંગ

એક ચો.સે.મી

ચો.સે.મી.દીઠ
ભાિ (રૂા.િૈસા.)

નોંધ : ઉપર જણાવેલ ડીઝાઈનીંગનાં ભાવ ફોટોગ્રાફન ં સ્કેનીંગ સેપરે શન કટ આઉટ કમ્પોઝ વગેરે સઘન કામગીરી સાથેના
રહેશે.
(ખ)

ડીઝીટલ ધપ્રન્ટીંગનાાં ભાિ

ક્રમ
૧

નવગત

૮૦ થી ૧૩૦ જી.એસ.એમ

૧૩૦ થી ૩૦૦ જી.એસ.એમ

સધીના ભાવ

સધીના ભાવ

બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ એ.૪ (૮.૨૫" 2 ૧૧.૫૦")/લીગલ
(૮.૨૫"2૧૩.૫૦") સાઇઝમાં સાથેના એક પેજ નો
ભાવ (બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નપ્રન્ટ સાથે)- પેપર સહીત

૨

કલર નપ્રન્ટના એક પેજનો ભાવ (એ.૪ અથવા
લીગલ) સાઈઝ પેપર સહીત

૩

કલર નપ્રન્ટના એક પેજનો ભાવ (એ.૩) પેપર સહીત

નોંધ : ઉપર જણાવેલ સાઇઝમાં નીચે મજબના માપના પેજ એક સાથે કંપોઝ કરી નપ્રન્ટીંગ કરવાન ં રહેશે અને ભાવ પેઈજ
દીઠ ગણવાના રહે છે .
- પેઈજ દીઠ કોમ્પ્યટર કમ્પોઝનાં ભાવ
ક્રમ

છાિકામની સાઈઝ

૧

૧/૪ ડેમી-(૯"2૧૧.૫")

૨

૧/૮ ડેમી-(૯"2૫.૭૫")

૩

૧/૮ ક્રાઉન-(૧૦"2૭.૫")

૪

૧/૪ ફુલસ્કેપ-(૮.૫"2૧૩.૫")/(૮"2 ૧૩")

૫

૧/૮ ફુલસ્કેપ- (૮.૫"2૬.૭૫")/(૮"2 ૬.૫")

ભાિ

(ગ)
(૧)

પ્લેટ બનાિીને ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના મજૂરી કામના ભાિ (છા૫િામાાં આિેલ પ્લેટ પ્રમાણે ભાિ રૂધિયામાાં) :
સીટીસીિી પ્લેટ ઘ્િારા બ્લેકમાાં ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ :
બ્લેકમાાં ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ (એક પ્લેટના )(રૂધિયામાાં)
સાઈઝ

ક્રમ
૧
(૨)

પ્લેટ મેકીંગ સાથે૧૦૦૦ નકલ

િિારાની દર ૧૦૦૦ કે તેથી ઓછી

સુિી

નકલ (પ્લેટ મેકીંગ ધસિાય)

ડેમી / ક્રાઉન / ફુલસ્કે૫
સીટીસીિી પ્લેટ ઘ્િારા સીંગલ કલર દીઠ ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ
કલર દીઠ ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ(એક પ્લેટના)(રૂધિયામાાં)

ક્રમ

સાઈઝ

િિારાની દર ૧૦૦૦ કે તેથી

પ્લેટ મેકીંગ સાથે૧૦૦૦ નકલ

ઓછી નકલ (પ્લેટ મેકીંગ

સુિી
૧

ડેમી / ક્રાઉન / ફુલસ્કે૫

(૩)

સીટીસીિી પ્લેટ ઘ્િારા ફોર કલર ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ

ધસિાય)

સીટીસીિી પ્લેટ ઘ્િારા ફોર કલર ઓફસેટ ધપ્રન્ટીંગના ભાિ
ક્રમ

૧

નોંિ :

સાઈઝ

(ચાર પ્લેટના)(રૂધિયામાાં)
પ્લેટ મેકીંગ સાથે૧૦૦૦

િિારાની દર ૧૦૦૦ કે તેથી ઓછી

નકલ સુિી

નકલ (પ્લેટ મેકીંગ ધસિાય)

ડેમી / ક્રાઉન / ફુલસ્કે૫

૧. જોબના (પસ્તકના) કલ પેઈજ પ્રમાણે છા૫વાની થતી પ્લેટની સંખ્યા નકકી કરવાની રહેશે. જેમાં અધરી રહેતી
પ્લેટને આખી ગણવી. આમ કલ છાપેલ પ્લેટ મજબ ભાવ ગણવાનો રહેશે.
ર. પ્લેટની અડધી સાઈઝ કે તેનાથી ઓછા મા૫ (પાનની સંખ્યા) વખતે કાગળને ૫લટી મારી આગળ-પાછળન ં
છા૫કામ એક સાથે કરવાન ં રહેશે અને તેથી તે માટે રં ગ દીઠ એક પ્લેટ જ છાપેલ ગણાશે.
૩.

જદા પ્રકારના કાગળ / કાડડ માં ટાઈટલ છા૫વામાં આવે ત્યારે તેની પ્લેટની ગણત્રી અલગથી કરવાની રહેશે

(ઘ) બાઈન્ડીંગ તથા અન્ય કામોના ભાિ :
બાઈન્ડીંગ કામગીરીના ભાવમાં ક્રીઝીંગ, ફોલ્ડીંગ, કટીંગ, ૫રફોરે ટીંગ, ગેધરીંગ વગેરે જરૂરી તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.
સ્િાયરલ બાઇન્ડીંગ કરિાના એક નાંગના
ટાઈટલ િે ૫ર/ કાડડ સાથે / િગર

ટાઈટલ િે ૫ર /કાડડ સાથે િીનથી

ફકત િચ્ચે / ઉ૫ર િીન લગાિી
બાઈન્ડીંગ કરિાના એક નાંગના ભાિ
રૂ.

અ.
નાં.

સાઈઝ
૧૦૦

૧

૧૦૧ થી

દાાંડી બાઈન્ડીંગ કરિાના
એક નાંગના ભાિ રૂ.

ટાઈટલ િે ૫ર/

ધસલાઈ, ૫રફેકટ ગમ બાઈન્ડીંગ,

કાડસાથે ધસલાઈ દોરીથી

િીનીંગ સાથે

સ્ટીચીંગ તથા દાાંડી

૨૦૦

૨૦૦

િે જ થી

િે જ થી

થી િધુ

િધુ

િધુ
૧૦૦

િે જ

૨૦૦ િે જ

િે જ

સુિી

સુિી

સુિી

િે જ

૨૦૦

થી

૧૦૦

૨૦૦ િે જ

િે જ સુિી

સુિી

થી
૨૦૦
િે જ
સુિી

૨૦૦ િે જ થી િધુ

૨૦૦ િે જ

િે જ થી

થી િધુ

િધુ

૧૦૧

૧૦૧

નાંગના ભાિ રૂ.

ભાિ રૂ.

બાઈન્ડીંગ કરિાના એક નાંગના ભાિ રૂ.

૨૦૦

ભાિ રૂ.
લેિર/કે નિાસ િા૫રી બાઈન્ડીંગ કરિાના એક

૧૦૧

૧૦૧
૧૦૦
િે જ સુિી

થી
૨૦૦ િે જ
સુિી

૧૦૦
િે જ સુિી

૧૦૧

થી
૨૦૦
િે જ

૧૦૦ િે જ

થી

સુિી

૨૦૦ િે જ
સુિી

સુિી

૧/૪ ડેમી/ક્રાઉન/ ફુલસ્કે ૫
અથિા તે થી મોટી સાઈઝ

ર

૧/૮ ડેમી/ક્રાઉન/

૩

૧/૧ર ડેમી/ક્રાઉન/ ફુલસ્કે ૫

ફુલસ્કે ૫

ર૦૦ પેજ
સુિી
િાકા પઠ
ાં ૂ ાિાળાં ડબલ અસ્તર ૫ટ્ટી લગાિી બાઈન્ડીંગ માલસામાન સાથે ન ા એક રજીસ્ટર બાઈન્ડીંગ કરિાની મજૂ ર ી
૪
૫

૧/૪ સાઈઝ સુિીની એક બુક બાઈન્ડીંગ (ડુપ્લીકે ટ સાથે )ની પઠ
ાં ૂ ુ , દોરી, કે નિાસ, સહહતની મજૂ રી

૬

૧/૪ સાઈઝ સુિીની એક બુક બાઈન્ડીંગ (ટ્રીપ્લીકે ટ)ની માલસામાન સહહતની મજૂ રી

૭

૧/૮ સાઈઝમાાં એક બુક બાઈન્ડીંગ (ડુપ્લીકે ટ સાથે )ની પ ઠ
ાં ૂ ુ , દોરી, કે નિાસ, સહહતની મજૂ રી

૮

૧/૮ સાઈઝમાાં એક બુક બાઈન્ડીંગ (ટ્રીપ્લીકે ટ)ની માલસામાન સહહતની મજૂ ર ી

ર૦૦ પેજ થી િધુ

૯

૧/૪ સાઈઝના પેડ બાઈન્ડીંગની એક નકલની મજૂરી

૧૦

૧/૮ સાઈઝના પેડ બાઈન્ડીંગની એક નકલની મજૂરી

૧૧

ગોલ્ડન/સીલ્વર ફોઈલ નપ્રન્ટીંગ (પોઝીટીવ સહહત) ૫૦૦ નંગ સધીના

૧ર

ગોલ્ડન/સીલ્વર ફોઈલ નપ્રન્ટીંગ (પોઝીટીવ સહહત) ૫૦૦ નંગ ૫છીના એક નંગની મજૂરી

૧૩

ફોલ્ડરમાં એક ફોલ્ડ કરવાની મજૂરી (૧૦૦૦ નંગ સધીની)

૧૪

રં ગવાળી લોખંડની ૫ટ્ટી તથા દોરી સાથે કેલેન્ડર બનાવવાની મજૂરી ૫૦૦ નંગ સધીના

૧૫

રં ગવાળી લોખંડની ૫ટ્ટી તથા દોરી સાથે કેલેન્ડર બનાવવાની મજૂરી ૫૦૦ નંગ ૫છીના એક
નંગના

૧૬

છા૫કામની સાઈઝ મજબ સ્ટીકર સીટને એક છરી મારવાની મજૂરી ૧૦૦૦ નંગ સધીની

૧૭

ઓહફસ

ફાઈલ

કા૫ડ,

રીવેટીંગ,

દોરી

સહહત

બનાવી

આ૫વાની

મજૂરી

નંગ

દીઠ

(પઠા
ં ૂ તથા છા૫કામનો ભાવ અલગથી ગણવાનો રહેશે.)
૧૮

બક /ફોમમ
ડ ાં એક થી હજાર સળંગ નંબર છા૫વાની મજૂરી

૧૯

એક નંગ બક/રજીસ્ટર/સ ૂણચ૫ત્રમાં એક જ જાતના રીપીટ નંબર છા૫વાની મજૂરી

ર૦

એક ડાઈ બનાવી ૫૦૦ કાગળ સધી ડાઈ કટીંગ કરવાની મજૂરી

ર૧

કાગળ/કાડડને પેસ્ટીંગ કરવાની એક નંગની મજૂરી

૨૨

ટાઈટલ પેજને એમ્બોસીંગ કરવાની મજૂરી ૧૦૦૦ નંગ સધી

૨૩

ટાઈટલ પેજને એમ્બોસીંગ કરવાની મજૂરી ૧૦૦૦ નંગ પછીના એક નંગ દીઠ

૨૪

ડાયકહટિંગ સહીત કવર બનાવવાના એક નંગદીઠ

(ચ) લેધમનેિનના ભાિ :
ક્રમ
૧

વ્હાઈટ લેનમનેશન (પ્રનત સો ચો.ઈચના)

ર

કલર / મેટ / ૫લડ લેનમનેશન (પ્રનત સો ચો.ઈચના)

૩

યવી લેનમનેશન ૫૦૦ નકલ સધી

૪

યવી લેનમનેશન ૫૦૦ નકલ ૫છી વધારાની એક નકલ દીઠ

૫

થમલ
ડ લેનમનેશન ૫૦૦ નકલ સધી

૬

થમલ
ડ લેનમનેશન ૫૦૦ નકલ ૫છી વધારાની એક નકલ દીઠ

૭

સ્પોટ યવી ૫૦૦ નકલ સધી

૮

સ્પોટ યવી ૫૦૦ નકલ ૫છી વધારાની એક નકલ

(છ)

ભાવ (રૂા.)

નવગત

સ્ક્રીન ધપ્રન્ટીંગ કામના મજૂરીના િેજ દીઠ ભાિ (કાં િોઝ / કાગળ ધસિાય)
કલર દીઠ નપ્રન્ટીંગના ભાવ (રૂનપયા)
વધારાના ૧૦૦૦ કે

ક્રમ

સાઈઝ

પ્રથમ ૧૦૦૦ નંગ
સધીના ભાવ

તેથી
ઓછા જથ્થા માટે
(દર હજારે )

૧

લેટર પેડ ૧/૪ અથવા લેટર પેડ ૧/૫ અથવા લેટર પેડ
૧/૮અથવા આમંત્રણ કાડડ ૮''×૧૧'' કે તેથી નાના મા૫ન ં અથવા
આમંત્રણ કાડડ માટેના કવર ૮''×૬'' કે તેથી નાના મા૫ના

ર

નવનવધ સાઈઝના કવર બનાવવાની મજૂરી નંગ દીઠ રૂા.

નોંધ : સામ-સામેના પેજ એક સાથે છાપેલ ગણવામાં આવશે. તેથી એક પેજ પ્રમાણે ભાવ ગણવાના રહેશે.
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(જ) નવઝીટીંગ કાડડ : (૧) ફોરકલર નપ્રન્ટીંગ વનસાઈડ ૫૦૦ નંગ સધીના ભાવ (રૂ.) :
(૨) ફોરકલર નપ્રન્ટીંગ ટસાઈડ ૫૦૦ નંગ સધીના ભાવ
(ર)
(૧)

ક્રમ

સાઈઝ

૧૮"X ૨૩"

૧

૩
૪

કાગળના ભાિ

સફેદ કાગળના ભાિઃ

૧૮''Xર૩''

ર

(રૂ.) :

૧૭''×ર૭''
ર૩''૧૭"X ૨૭"

૧૬''Xર૬''
ર૩''૧૬"X ૨૬"
ર૦''X ૩૦''
ર૩''૨૦"X ૩૦"

એકમ

િજન

િીટસ

જીએસએમ

૪૮૦

૫૮

૫૦૦

૭૦

૫૦૦

૮૦

૫૦૦

૧૦૦

૫૦૦

૧૪૦

૫૦૦

૫૮

૫૦૦

૭૦

૫૦૦

૮૦

૪૮૦

૫૮

૪૮૦

૫૮

૫૦૦

૭૦

૫૦૦

૮૦

ધમલ / બ્રાન્ડનુાં નામ
બેલારપુર મે૫લીથો

સેન્ચ્યુરી મે૫લીથો

નૈની મે૫લીથો

(ર)

લેઝર કાગળના ભાિઃ
ધમલ / બ્રાન્ડનુાં નામ

ક્રમ

િજન

સાઈજ (એકમ)

જીએસએમ/ હક.ગ્રા

૧૭''X ર૭''
૧

ર૩''૧૭"X ૨૭"

૯૦ /૧૪.૧

ર૦''X ૩૦''

૮૦/૧૫.૫

ર૩''૨૦"X ૩૦"

૯૦ /૧૮.૬

(૫૦૦ શીટસ)
૩

બેલારપુર

૮૦/૧૧.૯

(૫૦૦ શીટસ)
ર

િેસ્ટ કોસ્ટ

ર૩ ''X૩૬''
ર૩''૨૩"X ૩૬"

૮૦/ર૧.૩

(૫૦૦ શીટસ)
૪

ર૩ ''X ૩૬''
ર૩''૨૩"X ૩૬"

૯૫/ર૫.૩

(૫૦૦ શીટસ)
(૩)
ક્રમ
૧

(૪)

એકઝીકયુટીિ બોન્ડ િે૫રના ભાિઃ
સાઈઝ

િજન

(એકમ)

જીએસએમ

૧૮''Xર૩''

૭૦

ર૩''૧૮"X ૨૩"

૮૦

(૫૦૦ શીટસ)

૧૦૦

ધમલ / બ્રાન્ડ નુાં નામ - બેલારપુર

રાં ગીન કાગળના ભાિઃ
ધમલ / બ્રાન્ડનુાં નામ

ક્રમ

સાઈઝ (એકમ)

િજન
જીએસએમ/ હક.ગ્રા

૧૮''X ર૩''
૧

ર૩''૧૮"X ૨૩"

૫૦/૬.૩

(૪૮૦ શીટસ)
ર૩'' X ૩૬''
ર

ર૩''૨૩"X ૩૬"
૫૦૦ શીટસ

૭૦/૧૮.૬

શ્રેયાાંિ

સીરપુર

બેલારપુર

(૫)
ક્રમ
૧
ર

સફેદ/રાં ગીન કાડડ ના ભાિ :
સાઈઝ (એકમ)
રર''X ર૮'' ર૩''૨૨"X ૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)
રર''×ર૮''૨૨"X૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)

૩

રર''×ર૮''૨૨"X ૨૮"

િજન
જીએસએમ/ હક.ગ્રા

ધમલ/બ્રાન્ડનુાં નામ - િેસ્ટકોસ્ટ

૧૫૦ / ૮.૬
૧૮૦ / ૧૦.૦
૨૧૦ / ૧૧.૫

(૧૪૪ શીટસ)
૪

રર''×ર૮''૨૨"X ૨૮"

૨૫૦/૧૪.૩

(૧૪૪ શીટસ)
(૬)
ક્રમ
૧
(૭)
ક્રમ
૧

૨

૩

મેટાલીક િીટના ભાિઃ
સાઈઝ (એકમ)
ર૪''×૩૬'' ર૩''૨૪"X ૩૬"
(૧૦૦ શીટસ)

િજન

ભાિ (રૂા.)

જીએસએમ
ર૫૦

આટડ કાડડ / આટડ િે૫રના ભાિ :
સાઈઝ (એકમ)

િજન
જીએસએમ / હક.ગ્રા

આટડ પે૫ર ર૦''×૩૦''ર૩'આટડ

૧૦૦ / ૧૯.૩

પેપર ૨૦"X ૩૦"

૧૩૦ / ર૫.ર

(૧૫૦ શીટસ)

૧૭૦ / ૩ર.૯

આટડ પે૫ર ર૩''X ૩૬'' ર૩'આટડ

૧૦૦ / ર૬.૬

પેપર ૨૩"X ૩૬"

૧૩૦ / ૩૪.૬

(૧૫૦ શીટસ)

૧૭૦ / ૪૫.ર

આટડ કાડડ ર૩''X ૩૬'' આટડ કાડડ

ર૧૦ /૧૬.૮

૨૩"X ૩૬"

ર૫૦ /૧૯.૯૫

(૧૫૦ શીટસ)

૩૦૦ /ર૪.૦

ધમલ/બ્રાન્ડનુાં નામ
સીનાર માસ (બીલ્ટ રોયલ)
ભાિ (રૂા.)

નોંધઃ ર૩'' × ૧૮''નોંધ: ૨૩"X ૧૮"ની શીટમાં છા૫કામ માટે એક શીટનો ભાવ અડધો ગણવો.
(૮) સફેદ/રાં ગીન ફાઈલ કાડડ ના ભાિ :
ક્રમ
૧
ર
૩
૪

સાઈઝ (એકમ)
રર''Xર૮'' ૨૨"X ૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)
રર''Xર૮'' ર૮'' ૨૨"X ૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)
રર''×ર૮'' ર૮'' ૨૨"X ૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)
રર''Xર૮'' ર૮'' ૨૨"X ૨૮"
(૧૪૪ શીટસ)

િજન
૧૭ હક.ગ્રા
રર.૭ હક.ગ્રા
ર૭.ર હક.ગ્રા
૩૧.૫ હક.ગ્રા

ધમલ / બ્રાન્ડનુાં નામ- સીરપુર
ભાિ (રૂા.)

(૯) સ્ટીકર સીટના ભાિ :
ક્રમ

સાઈઝ (એકમ)

ભાવ (રૂા.)

વજન

૧૮''X ર૩'' ર૮''
૧

૧૮\૧૮"X ૨૩"

૭૦ સીલીકોન અને ૭૫ ક્રોમો

(૧૦૦ શીટસ)
ર

ર૦''X ૩૦'' ૨૦"X ૩૦"
(૧૦૦ શીટસ)

૭૦ સીલીકોન અને ૭૫ ક્રોમો

નોંધઃ કાગળની ગણતરી શીટસ દીઠ કરવાની રહેશે અને ભાવ તે મજબ ગણાશે.

(૧૦)
ક્રમ

૧
ર
૩
૪

ઉત્તરિહીઓ ધપ્રન્ટીંગ, િેિર સાથેના ભાિ
સાઈઝ (એકમ)

ઉત્તરવહીઓ - ૧૬ પેઇજ, ૧૩.૫ X ૮.૫ ઇંચ, ૫૮ ગ્રામ બેલારપર પેપરમાં

છાપકામનો અંદાજીત
જથ્થો

૫,૦૦૦ નંગ

છાપકામ કરી ઉતરવહી તૈયાર કરવાના ભાવ રૂા.
ઉત્તરવહીઓ - ૦૮ પેઇજ, ૧૩.૫ X ૮.૫ ઇંચ, ૫૮ ગ્રામ બેલારપર પેપરમાં

૫,૦૦૦ નંગ

છાપકામ કરી ઉતરવહી તૈયાર કરવાના ભાવ રૂા.
ઉત્તરવહીઓ - ૦૪ પેઇજ, ૧૩.૫ X ૮.૫ ઇંચ, ૫૮ ગ્રામ બેલારપર પેપરમાં

૫,૦૦૦ નંગ

છાપકામ કરી ઉતરવહી તૈયાર કરવાના ભાવ રૂા.
પરવણી ઉત્તરવહીઓ - ૦૪ પેઇજ, ૧૩.૫ X ૮.૫ ઇંચ, ૫૮ ગ્રામ બેલારપર
પેપરમાં છાપકામ કરી ઉતરવહી પેપર તૈયાર કરવાના ભાવ રૂા.

૫,૦૦૦ નંગ

ભાવ (રૂા.)

િત્રક-ખ
પ્રે સ િેનલ માટેનો એગ્રીમે ન્ટ
કરાર કરનાર

:

કરાર કરાવનાર

: નવસ્તરણ નશક્ષણ નનયામકશ્રી, કામધેન યનનવનસિટી, ગાંધીનગર

અમો ........................................................................................................ આથી જણાવીએ છીએ કે
અમારી એજન્સીન ં રજીસ્રે શન આપશ્રીના આદે શ નં. કાય/નવનશનન/ય-૩/પ્રેસપેનલ/
તા.

/

/૨૦૧૯

/૨૦૧૯ વર્ડ ૨૦૧૯ ના વર્ડની પ્રેસ પેનલ કરવામાં આવેલ છે . અમો સદર પ્રેસ પેનલ અન્વયેની

જાહેરાત તથા ટે ન્ડરની શરતો પ્રમાણે સંપ ૂણપ
ડ ણે તથા સંતોર્કારક રીતે કામગીરી કરી આપવા સંમત છીએ અને
જે માટે કરારબધ્ધ છીએ.
૧

યનનવનસિટી કક્ષાએ છાપકામ કરાવવા માટે પ્રેસ પેનલ માટેની અનસ ૂણચમાં દશાડવલ
ે (૧) મજૂરી (ક થી જ) અને
(૨) કાગળના (૧ થી ૧૦) ભાવો મજબ કામગીરી કરવા માટેની આપેલ સંમનત મજબ અમોને પ્રેસ પેનલમાં રાખેલ
છે .

૨

ટે ન્ડર મંજૂર થય ં હોય તેઓએ કરાર સાથે કાગળની બ્રાન્ડ અને નમ ૂનાની ફાઈલ રજૂ કરવાની રહેશે અને નમ ૂના
મજબના કાગળમાં જ નપ્રન્ટીંગ કરીશ ં અને જો તેમાં ક્ષનત જણાશે તો ભરે લ નસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં
આવશે.

૩

કામધેન યનનવનસિટીની જદી જદી શાખાઓન ં છા૫કામ અત્રેથી જણાવેલ સાઈઝ, કલર, કાગળમાં અને નનયત
સમયમયાડદામાં છાપી આ૫વાન ં રહેશે. જો તેમ કરવામાં ચક થશે તો તેની સીકયોરીટી ડીપોઝીટ

જપ્ત

કરી

તેને ફરી કામ આ૫વામાં આવશે નહી તેમજ કામધેન યનનવનસિટીમાં ફરી તેન ં ટે ન્ડર સ્વીકારવામાં

આવશે

નહી

અને જે તે કામ તેના ખચે અને જોખમે અન્ય એજન્સી પાસે કરાવવામાં આવશે.
૪

પ્રેસ પેનલ માટે મંજૂર કરે લ અનસ ૂણચમાં દશાડવલ
ે ભાવો (કાગળ તથા મજૂરી બન્ને) મજબ જે તે કામગીરીન ં
બીલ(બે નકલમાં) જે તે કચેરીમાં આપવાન ં રહેશે.

૫

ન્યાનયક બાબતો માટે ન ં કાયક્ષ
ે ગાંધીનગર રહેશે.
ડ ત્ર

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

