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ગજુયાત મુનનલર્સિટીના જુના કોમ્પ્મટુય, નિન્ટય તથા અન્મ નફનઉમોગી ભારિાભાનના 

નનકાર અગંનેુ ંટને્ડય ( offline ) 

ટને્ડયની ળયતો 

1. ટેન્ડય પોભમ ગજુયાત મુનનલર્સિટીની લેફિાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in યથી 

ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. 

2. ટેન્ડય પોભમની કકભત રૂ. 1,000/- અંકે રૂનમા એક હજાય છે. જે યત ન આલાની ળયત ે

“The Registrar Gujarat University” અભદાલાદના નાભે ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ બયેર ટેન્ડય 

પોભમ િાથે જભા કયાલલાનો યહેળે. ટેન્ડય પી બમામ લગયના ટેન્ડય યદ ગણલાભાં આલળે.  

3. અનસે્ટ ટ ભની ડડોઝીટ રૂ. 5,000/- અંકે રૂનમા ાંચ હજાય ુયા છે જે અંગેનો ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

બયેર ટેન્ડય પોભમ િાથ ે જભા કયાલલાનો યહેળે. EMD બમામ લગયના ટેન્ડય યદ ગણલાભા ં

આલળે.  

4. બયેર ટેન્ડય જભા કયલાની છેલ્રી તા. 24-02-2022 િભમ િાંજે 17.00 લાગ્મા િુધીભા ં

મુનનલર્સિટી કામામરમ રૂભ નં 38 ભાં સ્ટ લીકાયલાભાં આલળે ભોડા આલેર ટેન્ડય યદ ગણલાભા ં

આલળે.  

5. ટેન્ડય િીર કયી આલાના યહેળે. િીર કમામ લગયના ટને્ડય યદ ગણલાભાં આલળે. ટેન્ડયના કલય 

ઉય “ગુજયાત મુનનલર્સિટીના જુના કોમ્પ્મુટય, નિન્ટય તથા અન્મ નફનઉમોગી 

ભારિાભાનના નનકાર અંગેનું ટેન્ડય” એભ સ્ટ ષ્ટ ભોટા અક્ષયે રખલાનુ ંયહેળે.  

6. ટેન્ડય ખોરલાની તાયીખ 25-02-2022 િભમ ફોય ે12.00 લાગ્માનો યહેળે.  

7. ઓપયભાં ભુકેર ભારિાભાન ફીજો અન ેચોથો ળનનલાય, યનલલાય તેભજ જાહયે યજાના ડદલિ 

નિલામ િલાય ે10.30 થી િાજેં 5.30 િુધીભાં જોલા ભળે. તેભજ આ અંગે મુનનલર્સિટી 

કામામરમ રૂભ નં 1 એસ્ટ ટેટ નલબાગ પોન નં. 263013333 અથલા GUSEC East Wing/ 

Workshop ભાઇક્રોફામોરોજીની િાભે, પોન નં. 26303252 ય િંકમ કયલો.   

8. ભારિાભાનના નનડયક્ષણ ફાદ બાલત્રકભાં બાલ બયલાનો યહેળે. આંનળક રોટની ભાંગણી 

ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નહી.   
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9. ફીડય ાિ ેGPCB ક ેCPCB ના E-Wasteના ભાન્મ recycler અગંને ુયજીસ્ટ રળેન હોલુ ં

જરૂયી છે. ટને્ડય િાથ ે યજીસ્ટ રળેનની નકર જોડલાની યહળે.ે  યજીસ્ટ રળેન  લગયના   

 ફીડયન ુ. ટને્ડય  યદ  ગણલાભા  આલળ.ે 

10. ભારિાભાન જ્મા છે ત્મા અને તે નસ્ટ થનતભાં જ આલાભાં આલળે.   

11. જે નફડયના બાલ H1 હળે તેનું ટેન્ડય ભંજુય કયલાભાં આલળે. 

12. ભારિાભાન ઉાડલા ભાટે જરૂયી િાધનો તેભજ રેફય, લાહન તથા તેના ખચમ અંગેની 

જલાફદાયી ટેન્ડયયની યહેળ.ે  

13. જે ટેન્ડયયની ઓપય સ્ટ લીકાયલાભાં આલળે. તેભની અથલા તેઓના જલાફદાય વ્મનતતની 

હાજયીભાં તેભજ મનુનલર્સિટીના િનતનનનધની હાજયીભાં તેભજ ઓડપિ િભમ દયમ્પમાન જ 

ભારિાભાન રોડ કયીને રઇ જલાનો યહેળે.  

14.  જે ટેન્ડયયનો બાલ ભંજૂય થામ અને જાણ કયલાભાં આલે એટરે કે લકમ ઓડય ભળ્મા ફાદ 3 

(ત્રણ) ડદલિભાં યુેુયી યકભનો ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ જભા કયાલલાનો યહેળે.તેભજ જે તે િયકાયી 

કચેયીભા GST જભા કયાલી તેની યિીદ મુનન. ભા ંઆલા ની યહેળે. જો તેભ કયલાભાં કિુય 

થળે તો બાલ યદફાતર ગણલાભાં આલળે અને અનસે્ટ ટ ભની ડડોઝીટની યકભ જ્ત કયલાભાં 

આલળે.  

15.  ભારિાભાનની યકભનો ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ જભા કયાવ્મા ફાદ તેભજ GST બમામ ફાદ 5(ાંચ) 

ડદલિભાં તભાભ ભારિાભાન ટેન્ડયયના ખચે અને જોખભે ઉાડી રેલાનો યહેળે. એટરે ક ે

ઓડમય ભળ્માથી કુર આઠ લર્કકગ ડદલિભા ં ( લકમઓડય ભળ્મા ફાદ ૩ ડદલિ રોટ ની યકભ તથા 

GST બયલા ભાટ ે તથા 5 ડદલિ ભાર િાભાન ઉાડલા ભાટે ) રોટભા ં યહરે તભાભ 

ભારિાભાન ઉાડી રેલાનો યહેળે. જો આ િભમ કયતા લધ ુિભમ થળે તો નલરનંફત ડદલિના 

િનત ડદલિ  રૂ. 500/- અંકે રૂનમા ાંચિો યુા ભુજફ ેનલ્ટી લિુર કયલાભા ંઆલળે.  

16. ભારિાભાન ઉાડતી લખતે િંસ્ટ થાની ભારનભલ્કતને કોઇણ િકાયનુ ં નુકિાન થળે તો 

નુકિાની ેટેની યકભ EMDની યકભભાંથી લિરુ કયલાભાં આલળે.  

17. િયકાયી નનમભાનુિાય જે તે તભાભ ચુકલલા ાત્ર લેયા જે તે િયકાયી નલબાગભાં જભા 

કયાલલાની જલાફદાયી ટેન્ડયયની યહેળે.  

18. E-Wasteના નનકાર લખતે ાિફુકભાં એન્રી કયાલી િહી નિતકા કયાલી તેની નકર 

મુનનલર્સિટીભા ં જભા કયાલલાની યહેળે. યાજ્મ િયકાય તથા કેન્ર િયકાય ના િલતમભાન 
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ધાયાધોયણો ભુજફ E-Waste નો નનકાર કયલાનો યેહળે. તેભજ E-Waste ડયિામકર કમામ 

ફાદ ત ેઅંગેનુ ંિર્ટટડપકેટ મુનનલર્સિટીભા ંજભા કયાલલાનું યહેળે.  

19. ભારિાભાન િંૂણમણ ે ઉાડ્મા ફાદ તે સ્ટ થે યહેર ે બંગાયના કચયાની િપાઇ ટેન્ડયય ે

કયાલલાની યહેળે ત્માયફાદ જ તેઓની ડડોઝીટની યકભ યત કયલાભાં આલળે. 

20. કોઇણ બાલ  કે તભાભ બાલ ભંજૂય કયલાના ક ે યદ કયલાના તભાભ હક, મુનનલર્સિટીના 

કુરનતશ્રીના યહેળે. જેના ભાટે કોઇણ િકાયના કાયણો દળામલલાભા ંઆલળે નહી. 

21. જે ઇજાયદાયશ્રી ટેન્ડય બયલા ઇચ્છતા હોમ તેઓશ્રીએ િીરફંધ કલયભાં ટેન્ડય પી, EMD નો 

ડ્રાફ્ટ, બાલત્રક, ટેન્ડયની ળયતો સ્ટ લીકામમ છે તેભ િહી નિતકા િાથેના ંડોતમુભેંટ અને તેઓનો 

ધંધો િોયાઇટય, ાટમનયનળ છે ક ેકંની છે તેનો આધાય ુયાલો અન ેધંધાના સ્ટ થનુ ંિયનાભુ 

આલાનુ ંયહેળે.   

22. ઉયોતત તભાભ ળયતો ભે લાંચી છે િભજમો છંુ અન ેતે ભને ભાન્મ છે. તેલી હું ફાહેધયી આુ ં

છંુ.    

ટેન્ડયયની િહી:- ....................................... 

 

નિતકો:- ................................................. 

 

ભોફાઇર નફંય:- ...................................... 

 

નાભ:- ................................................... 

 

િયનાભંુ:- .............................................. 
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આ િાથ ેિાભેર તભાભ ળયતોને ભાન્મ યાખીને આની િંસ્ટ થા ખાતે યહરે લચેાણભાં ભુકેર જુના 

કોમ્પ્મુટય, નિન્ટય તથા અન્મ નફનઉમોગી ભારિાભાન જેભ છે તે હારતભાં ભેલલા ભાટનેા ભાયા 

ઓપય બાલ નીચ ેભુજફ છે જે ધ્માન ેરેલા નલનંતી છે.  

ક્રભ Lot Lot ભાં યહેર િાધન િાભગ્રી Lot નું રોકેળન 

હમાત જથ્થા 

ભુજફની કુર કકભત 

રૂ. 

1 
A 

કોમ્પ્મુટય, નિન્ટય 
કોમ્પ્મુટય, નિન્ટય લગેય ે લકમળો નલબાગ ભા ં  

 

 ટેન્ડયયની િહી:- ....................................... 

 

નિતકો:- ................................................. 

 

 

 

 

૧. ટેન્ડય પી રૂ. 1,000/- DD No. …………………. Date …………………… 

 

 

૨. EMD રૂ. 5,000/-  DD No. …………………. Date …………………… 
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ફાહેંધયી ત્ર  

િનત,  

કુરિનચલશ્રી, 

ગુજયાત મુનનલર્સિટી, 

અભદાલાદ-૩૮૦ ૦૦૯. 

 

ભા. િાહફેશ્રી, 

 ગુજયાત મુનનલર્સિટીના જુના કોમ્પ્મટુય, નિન્ટય લગેય ેE-Waste ના આખયી નનકાર ભાટ ે

કેન્ર િયકાય તથા યાજ્મ િયકાયના િલતમભાન ધાયાધોયણો ભુજફ િદય લસ્ટ તુઓનો આખયી નનકાર 

કયલાની હું ફાહેંધયી આુ ંછંુ. અને આ ફાફતે કિુય થામ તો તેની િંૂણમ જલાફદાયી ભાયી યહેળે.   

 

ટેન્ડયયની િહી:- ....................................... 

 

નિતકો:- ................................................. 

 

ભોફાઇર નફંય:- ...................................... 

 

નાભ:- ................................................... 

 

િયનાભંુ:- ............................................... 


