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ગજુરાત યનુિવનસિટીિા જુિા કોમ્પ્યટુર, નિન્ટર તથા અન્ય બિિઉપયોગી 

માલસામાિિા નિકાલ અંગેનુું ટેન્ડર ( offline ) 

ટેન્ડરિી શરતો 

1. ટેન્ડર ફોર્મ ગજુરાત યનુિવનસિટીિી વેબસાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in 

પરથી ડાઉિલોડ કરી શકાશ.ે 

2. ટેન્ડર ફોર્મિી કકિંર્ત રૂ. 1,000/- અંકે રૂનપયા એક હજાર છે. જે પરત િ આપવાિી 

શરતે “The Registrar Gujarat University” અર્દાવાદિા િાર્ ેકડર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

ભરેલ ટેન્ડર ફોર્મ સાથ ેજર્ા કરાવવાિો રહશેે. ટેન્ડર ફી ભયામ વગરિા ટેન્ડર રદ 

ગણવાર્ાાં આવશે.  

3. અિેસ્ટ ર્િી કડપોઝીટ રૂ. 25,000/- અંકે રૂનપયા પચીસ હજાર છે જે અંગેિો 

કડર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ ભરેલ ટેન્ડર ફોર્મ સાથ ેજર્ા કરાવવાિો રહશેે. EMD ભયામ વગરિા 
ટેન્ડર રદ ગણવાર્ાાં આવશ.ે  

4. ભરેલ ટેન્ડર જર્ા કરવાિી છેલ્લી તા. 20-06-2019 સર્ય સાાંજે 5:00 વાગ્યા 

સધુીર્ાાં યનુિવનસિટી કાયામલય રૂર્ િાં 38 ર્ાાં સ્વીકારવાર્ાાં આવશે ર્ોડા આવલે 

ટેન્ડર રદ ગણવાર્ાાં આવશ.ે  

5. ટેન્ડર સીલ કરી આપવાિા રહશેે. સીલ કયામ વગરિા ટેન્ડર રદ ગણવાર્ાાં 

આવશ.ે ટેન્ડરિા કવર ઉપર “ગજુરાત યનુિવનસિટીિા જુિા કોમ્પ્યટુર, નિન્ટર 

તથા અન્ય બબિઉપયોગી ર્ાલસાર્ાિિા નિકાલ અંગેનુાં ટેન્ડર” એર્ સ્પષ્ટ ર્ોટા 

અક્ષરે લખવાનુાં રહશેે.  

6. ટેન્ડર ખોલવાિી તારીખ 21-06-2019  સર્ય બપોરે 1:00 વાગ્યાિો રહશેે.  

7. ઓફરર્ાાં મકેુલ ર્ાલસાર્ાિ શનિવાર, રનવવાર તરે્જ જાહરે રજાિા કદવસ 

નસવાય સવારે 10.30 થી સાાંજે 5.30 સધુીર્ાાં જોવા ર્ળશે. તરે્જ આ અંગે 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
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યનુિવનસિટી કાયામલય રૂર્ િાં 1 એસ્ટેટ નવભાગ ફોિ િાં. 263013333 અથવા 

GUSEC East Wing/ Workshop ર્ાઇક્રોબાયોલોજીિી સાર્ે, ફોિ િાં. 
26303252 પર સાંપકમ  કરવો.   

8. ર્ાલસાર્ાિિા નિકરક્ષણ બાદ ભાવપત્રકર્ાાં લોટ મજુબ ભાવ ભરવાિો રહશેે. 

આંનશક લોટિી ર્ાાંગણી ગ્રાહ્ય રાખવાર્ાાં આવશે િહી.   

9. િીડર પાસે GPCB કે CPCB િા E-Wasteિા માન્ય recycler અંગેન ુ

રજીસ્ટ્રેશિ હોવુું જરૂરી છે. ટેન્ડર સાથે રજીસ્ટ્રેશિિી િકલ જોડવાિી રહશેે.  

રજીસ્ટ્રેશિ  વગરિા    િીડરન ુ. ટેન્ડર  રદ  ગણવામા  આવશે. 

10. ર્ાલસાર્ાિ જ્યા છે ત્યા અિે ત ેસ્સ્થનતર્ાાં જ આપવાર્ાાં આવશે.   

11. જે બબડરિા ભાવ H1 હશે તેનુાં ટેન્ડર ર્ાંજુર કરવાર્ાાં આવશે. 

12. ર્ાલસાર્ાિ ઉપાડવા ર્ાટે જરૂરી સાધિો તરે્જ લબેર, વાહિ તથા તેિા ખચમ 

અંગેિી જવાબદારી ટેન્ડરરિી રહશેે.  

13. જે ટેન્ડરરિી ઓફર સ્વીકારવાર્ાાં આવશે. તેર્િી અથવા તઓેિા જવાબદાર 

વ્યસ્તતિી હાજરીર્ાાં તરે્જ યનુિવનસિટીિા િનતનિનધિી હાજરીર્ાાં તેર્જ ઓકફસ 

સર્ય દરમ્પયાિ જ ર્ાલસાર્ાિ લોડ કરીિે લઇ જવાિો રહશેે.  

14.  જે ટેન્ડરરિો ભાવ ર્ાંજૂર થાય અિે જાણ કરવાર્ાાં આવે એટલે કે વકમ  ઓડર 

ર્ળ્યા બાદ 3 (ત્રણ) કદવસર્ાાં પરેુપરુી રકર્િો કડર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ જર્ા કરાવવાિો 

રહશેે.તરે્જ જે તે સરકારી કચેરીર્ા GST જર્ા કરાવી તેિી રસીદ યનુિ. ર્ાાં 

આપવા િી રહશેે. જો તેર્ કરવાર્ાાં કસરુ થશ ેતો ભાવ રદબાતલ ગણવાર્ાાં 

આવશ ેઅિે અિેસ્ટ ર્િી કડપોઝીટિી રકર્ જ્ત કરવાર્ાાં આવશે.  

15.  ર્ાલસાર્ાિિી રકર્િો કડર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ જર્ા કરાવ્યા બાદ તેર્જ GST ભયામ 

બાદ 5(પાાંચ) કદવસર્ાાં તર્ાર્ ર્ાલસાર્ાિ ટેન્ડરરિા ખચે અિે જોખર્ ેઉપાડી 

લેવાિો રહશેે. એટલ ેકે ઓડમર ર્ળ્યાથી કુલ આઠ વકકિંગ કદવસર્ાાં  ( વકમઓડર 
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ર્ળ્યા બાદ ૩ કદવસ લોટ િી રકર્ તથા GST ભરવા ર્ાટે તથા 5 કદવસ ર્ાલ 

સાર્ાિ ઉપાડવા ર્ાટે ) લોટર્ાાં રહલે તર્ાર્ ર્ાલસાર્ાિ ઉપાડી લવેાિો રહશેે. 

જો આ સર્ય કરતા વધ ુસર્ય થશ ેતો નવલાંબબત કદવસિા િનત કદવસ  રૂ. 

2,500/- અંકે રૂનપયા બે હજાર પાાંચસો મજુબ પેિલ્ટી વસલુ કરવાર્ાાં આવશ.ે  

16. ર્ાલસાર્ાિ ઉપાડતી વખતે સાંસ્થાિી ર્ાલનર્લ્કતિે કોઇપણ િકારનુાં 

નકુસાિ થશે તો નકુસાિી પેટેિી રકર્ EMDિી રકર્ર્ાાંથી વસલુ કરવાર્ાાં 

આવશ.ે  

17. સરકારી નિયર્ાનસુાર જે ત ેતર્ાર્ ચકુવવા પાત્ર વેરા (GST) જે ત ેસરકારી 

નવભાગર્ાાં જર્ા કરાવવાિી જવાબદારી ટેન્ડરરિી રહશેે.  

18. E-Wasteિા નિકાલ વખતે પાસબકુર્ાાં એન્રી કરાવી સહી નસક્કા કરાવી તેિી 

િકલ યનુિવનસિટીર્ાાં જર્ા કરાવવાિી રહશે.ે રાજ્ય સરકાર તથા કેદ્ર સરકાર િા 

િવતમર્ાિ ધારાધોરણો મજુબ E-Waste િો નિકાલ કરવાિો રેહશે. તેર્જ E-

Waste કરસાયકલ કયામ બાદ ત ેઅંગેનુાં સકટિકફકેટ યનુિવનસિટીર્ાાં જર્ા કરાવવાનુાં 

રહશે.ે  

19. ર્ાલસાર્ાિ સાંપણૂમપણે ઉપાડયા બાદ તે સ્થળે રહલે ેભાંગારિા કચરાિી સફાઇ 

ટેન્ડરરે કરાવવાિી રહશેે ત્યારબાદ જ તેઓિી કડપોઝીટિી રકર્ પરત કરવાર્ાાં 

આવશ.ે 

20. કોઇપણ ભાવ  કે તર્ાર્ ભાવ ર્ાંજૂર કરવાિા કે રદ કરવાિા તર્ાર્ હક, 

યનુિવનસિટીિા કુલપનતશ્રીિા રહશે.ે જેિા ર્ાટે કોઇપણ િકારિા કારણો 

દશામવવાર્ાાં આવશે િહી. 

21. જે ઇજારદારશ્રી ટેન્ડર ભરવા ઇચ્છતા હોય તઓેશ્રીએ સીલબાંધ કવરર્ાાં ટેન્ડર 

ફી, EMD િો ડ્રાફ્ટ, ભાવપત્રક, ટેન્ડરિી શરતો સ્વીકાયમ છે તરે્ સહી નસક્કા 
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સાથેિાાં ડોક્યરુ્ેંટ અિ ેતેઓિો ધાંધો િોપરાઇટર, પાટમિરનશપ છે કે કાંપિી છે 

તેિો આધાર પરુાવો અિે ધાંધાિા સ્થળનુાં સરિામ ુઆપવાનુાં રહશેે.   

22. ઉપરોતત તર્ાર્ શરતો ર્ ેવાાંચી છે સર્જયો છાં અિ ેત ેર્િ ેર્ાન્ય છે. તેવી હુાં 

બાહધેરી આપુાં છાં.    

ટેન્ડરરિી સહી:- ....................................... 

નસક્કો:- ................................................. 

ર્ોબાઇલ િાંબર:- ...................................... 

િાર્:- ................................................... 

સરિામુાં:- .............................................. 
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આ સાથ ેસાર્ેલ તર્ાર્ શરતોિ ેર્ાન્ય રાખીિ ેઆપિી સાંસ્થા ખાતે રહલે વચેાણર્ાાં 

મકેુલ જુિા કોમ્પ્યટુર, નિન્ટર તથા અન્ય બબિઉપયોગી ર્ાલસાર્ાિ જેર્ છે ત ે

હાલતર્ાાં ર્ળેવવા ર્ાટેિા ર્ારા ઓફર ભાવ િીચ ેમજુબ છે જે ધ્યાિે લેવા નવિાંતી 

છે.  

 

Lot 

No. 
Lotર્ાાં રહલે સાધિ સાર્ગ્રી Lotનુાં લોકેશિ 

હયાત જથ્થા 
મજુબિી કુલ કકિંર્ત 

રૂ. 

૧૧.૧  
કોમ્પ્યટુર, નિન્ટર તથા ટીવી 

વગેરે 

કફબઝતસ નવભાગ 

પાસેિા ર્ેદાિર્ાાં 
 ૧૧.૨  કોમ્પ્યટુર, નિન્ટર તથા ટીવી 

વગેરે 

વકમશોપ નવભાગ / 

GUSEC East 

Wing  ર્ાાં 
 

 

 

 ટેન્ડરરિી સહી:- ....................................... 

નસક્કો:- ................................................. 

ર્ોબાઇલ િાંબર:- ...................................... 

િાર્:- ................................................... 
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સરિામુાં:- ............................................. 

 


