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ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી, અભદાલાદ  
ઇ-ટેન્ડય નફંય –૧૦/લ્ીંગ/૨૦૧૬-૧૭ 

ઇ-ટેન્ડયનુ ંનાભ : નલનલધ લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકોડડ તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગોને 
લ્ીંગભા ંઆલા ફાફત 

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

પ્રનત, 
----------------------------- 
----------------------------- 

ગજુયાત ટેકનરજીકર યનુનલનવિટી, અભદાલાદ દ્વાયા ત્રક-૧ ભાાં દળાાલેર નલનલધ પ્રકાયની 
લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને લ્ીંગભાાં આલા ભાટે 
યનુનલનવિટીની સચુના મજુફ તભાભ પ્રકાયનાાં લેયા વહશત યનુનલનવિટી જણાલે તે, અભદાલાદ અને 
ઝનર ઓપીવનાાં ટથએથી વભમ ભમાાદાભાાં સયુક્ષિત યીતે લ્ીંગન ભાર-વાભાન ઉાર્ી વીધ ે
વીધ ભીરને લેચાણ કયલા ભાટેના બાલ ટેન્ર્યની ળયત મજુફ ઓનરાઇન ઇરેક્ટ્રનનક પભેટભાાં 
ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 

ટેન્ડય પી રૂ.૫,૦૦૦/- EMD રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- 
૧ ટેન્ડય ઓનરાઇન ડાઉનરોડ / અરોડ 

કયલાની તાયીખ 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૬થીતા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬ 
 

૨ ઓનરાઇન ટેન્ડય બયલાની છેલ્રી તાયીખ / 
વભમ 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬  
વભમ : ૧૬.૦૦ કરાક સધુી 

૩ ટેકનીકર ફીડ વાથે ટેન્ડય પી, ફાનાની યકભ 
(EMD), દટતાલેજો નલગેયે પીઝીકરી યજુ 
કયલાની તાયીખ / વભમ 

તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬  
વભમ : ૧૮.૦૦ કરાક સધુી 

૪ ઓનરાઇન ટેન્ડયનુ ંટેક્નીકર ફીડ ખોરલાની 
તાયીખ/ વભમ 

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬  
વભમ : ૧૧.૩૦ કરાકે 

       
 યનુનલનવિટી દ્વાયા રેલાભાાં આલતી નલનલધ જાશયે યીિાઓના કાભે આ વાથનેા ત્રક - ૧ ભાાં 
દળાાલેર નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને 
લ્ીંગભાાં આલા ભાટે લેચાણ કયલાની શલાથી વાભાન્મ યીતે ગત લે જે-જે આઇટભ 
ઉમગભાાં રેલાતી શતી. તે ત્રક-૧ ભાાં દળાાલેર છે. જેથી ત્રક-૧ ભાાં દળાાલેર તભાભ આઇટભની 
લાનિક લેચાણન જથ્થ અંદાજીત દળાાલલાભાાં આલેર છે. મખુ્મત્લે નીચે દળાાવ્મા મજુફ આઇટભની 
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લાનિક અંદાજીત લેચાણ નીચે મજુફ યશલેાન અંદાજ છે. જેભાાં જે ત ેવભમે લધાય - ઘટાર્ થલાની 
ળક્યતા યશરે છે. જેના લેચાણની એક લાની અંદાજીત યકભ રૂl.૫૦ (ચાવ) રાખ જેટર થલાન 
અંદાજ છે. 
 

ત્રક – ૧ 
 

ક્રભ આઇટભ / નલગત લાનિક અંદાજીત ટટેળનયીનો જથ્થો 
૧ લયામેરી ઉત્તયલશીઓ ૨૫૦ ટન 
૨ લયામેર પ્રાટટીક ફેગ  ૧૨૫ ટન 
૩ ફીન જરૂયી કાગો ઑપીવ પાઇરો  ૨૦ ટન 

 
 
ટથ - અભદાલાદ                            
તાયીખ –૨૮/૦૯/૨૦૧૬                    ઈ/ચા કુરવચચલ 
                 ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી, 
          અભદાલાદ 
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ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી, અભદાલાદ-૩૮૨ ૪૨૪ 

 

ઇ-ટેન્ડયનુ ંનાભ : લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકોડડ તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગોને 
લ્ીંગભા ંઆલા ભાટેનુ ંટેન્ડય 
ટેન્ડયની ળયતો અને ફોરીઓ 

1. ટેન્ ર્ય બયનાય ફીર્ય/ેેકેદાયે ટેન્ ર્યની તભાભ ળયત કાજીૂલૂાક લાાંચી-વભજીને ટેકૌ  નનકર 

ફીર્ (Section-I) ને રગતી જરૂયી નલગત ઓનરાઈન તેભજ હપઝીકરી તથા નનમત કયેર 

કભળીમર ફીર્ ભાાં (Price Bid–Section-II) ફીર્ય/ેેકેદાયે ઓપય કયેર બાલ પક્ટ્ત 

ઓનરાઇન જ બયલાના યશળેે. તથા ટેન્ ર્યની ળયત મજુફ ભાાંગલાભાાં આલેર તભાભ 

ર્ક્ટ્ યભુેન્ ટવ ટ કેન કયીને ઓનરાઇન અરર્ કયલાના યશળેે. 

2. નલનલધ પ્રકાયની લયામરેી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને 

લ્ીંગભાાં આલા ભાટેના ટેન્ ર્યની ટેન્ ર્ય પી રૂl.૫,૦૦૦/- (અંકે રૂનમા ાાંચ શજાય ૂયૂા/-) 
તથા ફાનાની યકભ (EMD) રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦ /- (અંકે રૂનમા એક રાખ ચાવ શજાય ૂયૂા/) 

ન ગજુયાત ટેકનરજીકર યનુનલનવિટી ના નાભન યાષ્ટ રીમકૃત ફેન્ કન અભદાલાદ ખાત ે

ચકૂલલાાત્ર શમ તેલા ફે અરગ અરગ હર્ભાન્ ર્ ્ાપટ કાાલી ટેકનનકર ફીર્ વેક્ટ્ ળન-૧ ભાાં 

આ અંગેની જરૂયી નલગત બયીને ટ કેન કયી ઓનરાઇન અરર્ કયલાની યશળેે. 

3. ટેન્ ર્યની ળયત મજુફની ટેન્ ર્ય પી, ફાનાની યકભ (EMD)ના ફાંને અવર હર્ભાન્ ર્ ્ાપટ એક 

અરગ કલયભાાં વીરફાંધ કયીને કલય ઉય નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી 

ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર લેટટ પ્રાસ્ટટક ફેગ વાથેને લ્ીંગભાાં આલા 

અંગેનુાં ઇ-ટેન્ર્ય નાં –૧૦/લ્ીંગ/૨૦૧૬ એભ ટષ્ટટ લાંચામ તે યીતે રખીને ફીર્યના વશી 

નવક્કાની નલગત વાથે આ ભાટેના ટેકૌ  નનકર ફીર્ના પીઝીકર ર્ક્ટ્ યભેુન્  ૌ વ ભકરલા ભાટેના 

કલય વીર કયીને યનુનલનવિટીને વભમ ભમાાદાભાાં શોંચતા કયલાના યશળેે. 

4. ટેકૌ  નનકર ફીર્ (Section-I)ભાાં ઓનરાઇન ફીર્ય/ેેકેદાયે બયેર ભાહશતીના ૂયુાલારૂે ટ કેન 

કયીને અરર્ કયેર ટેન્ ર્યની ળયત મજુફના ભાાંગલાભાાં આલેર તભાભ જરૂયી દટ તાલેજ / 

પ્રભાણત્રની વટીપાઇર્ નકર વાથેનુાં ટેકૌ  નનકર ફીર્ રખેલુાં એક કલય તથા ટેન્ ર્ય પી 

તેભજ EMD વાથેનુાં એક કલય, આ ફાંને વીરફાંધ કલયને ફીજા ભટા કલયભાાં વીરફાંધ 

કયીને આ ભટા કલય ઉય નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા 

લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને લ્ીંગભાાં આલા અંગેનુાં ઇ-ટેન્ર્ય નાં –૧૦/લ્ીંગ/૨૦૧૬ 
“ટેક્નીકર ફીડ કલય'' રખીને ફીર્ય/ેેકેદાયના વશી નવક્કા વાથેનુાં વીરફાંધ કલયભાાં      
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તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬ ના યજ ૧૮.૦૦ કરાક સધુી રૂફરૂભાાં યનુનલનવિટીની યજીટરી ળાખાભાાં 

શોંચતા કયલાના યશળેે. 

5. ટેન્ ર્ય બયનાય ફીર્યે તાના ઓપય કયેર દય/બાલ નનમત કયેર ઓનરાઇન કભળીમર 

ફીર્ પ્રાઇઝ ફીર્નાાં ત્રકભાાં જ બયલાના યશળેે. ફીર્યે ઓપય કયેર દય/બાલભાાં 

મલુ્ મલનધિત કય (VAT) તથા તભાભ પ્રકાયના લયેાઓ ેહકિંગ તથા રાન્ વટટેશળન ખચા તથા 

યનુીલવીટી તેભજ વાંરગ્ન ઝનર કચેયી ખાતેથી ભાર રઇ જલાની તેભજ ેય નભરભાાં 

શોંચાર્લાની ભજૂયી નલગેયેન વભાલેળ વાથેના દયે/બાલ બયલાના યશળેે. 

6. ટેકૌ  નનકર ફીર્નાાં કલયભાાં ટેન્ ર્ય પી તથા ફાનાની યકભના ફે અરગ અરગ અવર ર્ીભાન્ર્ 

્ાપટ તથા નનમત કયેર ટેકનનકર ફીર્નાાં પભાભાાં બયેર નલગત વાથે ટેન્ ર્યની ળયત મજુફ 

આધાય-ૂયુાલારૂે ફીર્ેર જરૂયી ર્ક્ટ્ યભુેન્ ટવ તથા ભાાંગલાભાાં આલેર કાગ/કાભગીયીના 

નમનૂા નલગેયેન વભાલેળ કયલાન યશળેે. તેભજ દયેક ાના ઉય વશી નવક્કા ફીન ચકૂ 

કયલાના યશળેે. 

7. નનમત કયેર ટેન્ ર્ય પી, અવેટ લેલ્યથુી ઓછી યકભભાાં બાલ બયેર તથા ફાનાની યકભ 

(EMD) નલનાનુાં ટેન્ ર્ય આઆ યદ થળે. તેભજ તેલા ફીર્ય / ેેકેદાયનુાં કભળીમર ફીર્ 

(બાલત્રક) (Price Bid) ONLINE ણ ખરલાભાાં આલળે નશીં. 

8. કઈ ણ ટેન્ ર્યન ટ લીકાય કે અટ લીકાય કયલ કે અંળતસ ટ લીકાયં ુાં તે ફાફતન વાૂં ણૂા 

અફાનધત અનધકાય યનુનલનવિટીના કુરનતશ્રીન યશળેે. વોથી નીચુાં બાલત્રક અગય ગભે તે 

બાલત્રક/ટેન્ ર્ય ટ લીકાયલા યનુનલનવિટી ફાંધામેલુાં નથી. કઈ ણ કાયણ આપ્ મા લગય એક 

કે ફધા જ બાલત્રક/ટેન્ ર્ય અટલીકાય કયલાન તેભજ બાલત્રક અંળતસ ટ લીકાયલાન 

તથા ટેન્ ર્યની આઈટભની કાભગીયી એક કયતાાં લુ ુ ફીર્ય/ેેકેદાયને લશચચણી કયલાન 

અફાનધત અનધકાય યનુનલનવિટીના કુરનતશ્રીન યશળેે. મદુત છી ભેરા છેકછાક થમેર 

અુયૂી શકીકતલાા તેભજ ળયતી બાલત્રક/ટેન્ ર્ય ટ લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. અને આલા 

ટેન્ ર્ય આઆ યદ થલાને ાત્ર ગણાળે. ટેન્ ર્યનાાં તભાભ ાનાને વીયીમર લાઇઝ નાંફય 

આલાના યશળેે. 

9. યનુનલનવિટીની અભદાલાદ તથા ઝનર ઓપીવ ખાતેની કચેયીને જ્ માયે જેટરા જથ્ થાભાાં 

લ્ીંગ કયાલલાની જરૂય ર્ળે ત્ માયે તે મજુફ ઇજાયદાયશ્રીને લ્ીંગ ભાટે એર્શક નાણાાં 

જભા કયાલલા અને લ્ીંગ ભાટેન ભાર જે તે ટથેથી તાત્કાક્ષરક ઉાર્લા જણાલલાભાાં 

આલળે અને યીિા કામાભાાં નલિે ર્ે નશીં તે યીતે ટેન્ ર્યનાાં બાલ ભાંજુય થમેથી ટેન્ર્યભાાં 
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દળાાલેર વભમગાા દયમ્માન આ વેલાઓ ૂયૂી ાર્લાની યશળેે. તેભજ ટેન્ ર્યનાાં કયાયની 

મદુત ૂણૂા થતાાં યનુનલનવિટી જણાલે ત ફીર્ય/ેેકેદાયે લુભુાાં લુ ુ ૬ ભાવ સધુી ભાંજુય 

થમેર ટેન્ ર્યનાાં બાલએ તેભજ ટેન્ ર્યની ળયત મજુફ યનુનલનવિટીને નલનલધ પ્રકાયની 

લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગ લ્ીંગભાાં રેલા ભાટે 

ફાંધામેર યશળેે. 

10. યનુનલનવિટીની જરૂહયમાત મજુફની નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા 

તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને લ્ીંગભાાં આલા ભાટેના નમનૂા જ ફીર્ય/ેેકેદાય ટેન્ ર્ય 

બયતાાં શરેા જલા ભાાંગતા શમ ત તેઓએ યનુનલનવિટીની ટ ટવા ળાખાભાાં કચેયી કાભકાજના 

હદલવએ વભમ ૧૧.૦૦ થી ૧૬.૦૦ કરાક દયનભમાન રૂફરૂ આલી જઈ ળકળે તથા ટેન્ ર્યભાાં 

દળાાલેર કાભગીયી અંગેની નલટ તતૃ ભાહશતી ભેલી ળકળે. 

11. ફીર્ય/ેેકેદાયે તેઓની નાણાાંકીમ વદ્ધયતા દળાાલત ુાં યાષ્ટ રીમકૃત ફુંકનુાં ઓછાભાાં ઓ ાં 

રૂl.૨૦ રાખનુાં ફુંક વરલાંળી વટીપીકેટ ટેકનનકર ફીર્ વાથે યજૂ કયલાનુાં યશળેે. જે 

ફીર્ય/ેેકેદાયનુાં ટેન્ ર્ય/બાલત્રક ભાંજૂય થળે તેલા ફીર્યએ હદન-૧૦ભાાં જરૂયી નવક્ટ્ યયુીટી 

ર્ીઝીટ તયીકે રૂનમા રૂl.૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂનમા ાાંચ રાખ ૂયૂા/-) ન ગજુયાત 

ટેકનરજીકર યનુનલનવિટી ના નાભન યાષ્ટ રીમકૃત ફેન્ કન અભદાલાદ ખાતે ચકૂલલાાત્ર 

શમ તલે હર્ભાન્ ર્ ્ાપટ કાાલી જભા કયલાન યશળેે.  

12. લયામેર ઉત્તયલશીઓ લગેયેના લ્ીંગભાાં ભેરીક ટન(૧૦૦૦ કી.ગ્રા.) દીેનુાં ટેન્ર્યભાાં 

ફીર્ેરા પભાભાાં ઓનરાઇન જ બાલ બયલા. અવેટ લેલ્યથુી ઓછી યકભભાાં બાલ બયી 

ળકાળે નશી. જ કઈ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા મલૂ્મલધાક કય રાગ ુર્ત શળે ત જે તે વપ 

ક્ષફર્યે તાના બયેરા બાલ ઉયાાંત અરગથી તે કય લધાયાની યકભ તયીકે ચકૂલલાન 

યશળેે અથલા મલૂ્મલધાક કય જ રાગ ુર્ત ન શમ ત વ્મલવાનમક કય નલબાગ દ્વાયા ફશાય 

ાર્ેલુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 

13. જે ફીર્ય/ેેકેદાયનુાં ટેન્ ર્ય/બાલત્રક ભાંજૂય થળે તેઓને યનુનલનવિટીની જરૂહયમાત મજુફની 

નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગને 

લ્ીંગભાાં આલા ભાટે યનુનલનવિટી તયપથી જણાલલાભાાં આલે ત્માયે ૧૫ થી ૨૧ હદલવભાાં 

જણાલેર ટથએથી લ્ીંગન ભાર ઉાર્ી રેલાન યશળેે. 

14. વપ ટેન્ર્યય/ફીર્યે યનુનલનવિટીની સચુના પ્રભાણે અથલા વાભાન્મ યીતે લાભાાં ફે લખત, 

જેભ કે, એપ્રીર/ભે ની યીિાના હકટવાભાાં વપ્ટેમ્ફય/ઓક્ટ્ટમ્ફય ભાવભાાં અને 
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ર્ીવેમ્ફય/જાન્યઆુયીની યીિાભાાં એનપ્રર/ભે ના ભાવભાાં ક્ષફનજરૂયી ઉત્તયલશીઓ અને અન્મ 

વાહશત્મની ખયીદી ટલીકૃત દયે શાથ ધયલાની યશળેે. યનુનલનવિટીના કામાારમ દ્વાયા ચક્કવ 

તાયીખ નક્કી કયલાભાાં આલળે અને વપ િકાયને શોંચાર્લાભાાં આલળે. આ યીતે ઉય 

જણાલેર એનપ્રર/ભે તથા ર્ીવેમ્ફય/ જાન્યઆુયીન જથ્થ અભદાલાદ, અને ઝનર 

ઓપીવના યનુનલનવિટીના કામાારમેથી અથલા અન્મ કઈણ ટથેથી યનુનલનવિટી તયપથી 

ઇજાયદાયને રેક્ષખત / ટેક્ષરપન / ઇ-ભેઇર / SMS ૈકી કઇણ ધ્ધનતએ જાણ કમેથી 

લુભુાાં લુ ુ૧૫ થી ૨૧ હદલવની લચ્ચે તાત્કાક્ષરક ઉેાલી રેલાન યશળેે. ટાર ભલાભાાં 

નલરાંફ થામ ત તે ભાટે યનુનલનવિટી જલાફદાય યશળેે નશી.  

15. વપ ટેન્ર્યય/ફીર્યે ક્ષફનજરૂયી ઉત્તયલશીઓ અને અન્મ ખાનગી વાહશત્મને ફાાંધીને તેની 

ગણુ ફનાલીને (પ્રાટટીકના થેરા)ભાાં બયલાના યશળેે. જેભાાં થનાય ેકીંગ, લાશનવ્મલશાય 

અન ેભાનલફ ભજૂયી / યેલ્લે નયૂ ચાર્જ અને કય લગેયે ાછ થતા પ્રત્મિ કે યિ ખચાા 

વપ ટેન્ર્યય / ફીર્યે તાએ જ બગલલાના યશળેે. પ્રત્મેક પ્રાટટીકના ખારી થેરાનુાં 

લજન ૮૦૦ ગ્રાભ રેખે કુર બયેરા પ્રાટટીકના થરેાના લજનભાાંથી જેટરા નાંગ પ્રાટટીકના 

થેરાભાાં યેકર્ા બયેર શળે તેટલુાં જ લજન અથલા ખારી થેરાના લજનની ચકાવણીભાાં ધ્માન ે

આલેર લજન એ ફે ભાાંથી જે ઓ ાં આલે તે ફાદ આલાભાાં આલળે. 

16. યનુનલનવિટીના કામાારમ દ્વાયા લ્ીંગની આઇટભ વપ ફીર્યને ૂયૂી ાર્લાભાાં આલેથી 

વયકાયી કચેયીના કાભકાજના હદલવ અને ઓપીવના કરાક દયનભમાન જ યનુનલનવિટીના 

કામાારમેથી કે યનુનલનવિટી સચુલે તે ટથેથી લ્ીંગની આઇટભ એકત્ર કયલાની અને ફે 

કાાંટે લજન કયલાની કાભગીયી હદલવે જ ૂણૂા કયલાની યશળેે તથા લાશનવ્મલશાયની વ્મલટથા 

કયલાની જલાફદાયી વપ ટેન્ર્યય / ફીર્યની યશળેે.  

17. યનુનલનવિટીના કામાારમેથી જાણ થમા ફાદ જ કન્રાક્ટ્ટય ઉત્તયલશીઓ લગેયે ઉેાલી રેલાભાાં 

કસયૂ કયળે અથલા કન્રાકટય તયપથી કઈણ નલરાંફ કયલાભાાં આલે અને લયવાદ, આગ કે 

અન્મ કઇણ કાયણે ઉત્તયલશીઓને નકુળાન થામ ત કઈણ વાંજગભાાં કન્રાક્ટ્ટય દ્વાયા 

ચકૂલલાભાાં આલેરી એર્લાન્વની યકભ યત આલાની જલાફદાયી યનુનલનવિટીની યશળેે 

નહશ યાંત ુવભગ્ર જલાફદાયી કન્રાકયની યશળેે. તેભજ ૨૧ હદલવથી લુ ુવભમ જ ભાર 

ઉાર્લાભાાં ફીર્ય કસયૂ કયળે ત પ્રત્મેક લધાયાના અેલાર્ીમા દીે કુર ઉેાલેર જથ્થાની 

યકભના ૧% રેખે અને લુભુાાં લુ ુ૧૦% રેખે વપ ફીર્ય ાવેથી ેનલ્ટી લસરુ કયલાભાાં 

આલળે. આ અંગેન અફાનધત અનધકાય યનુનલનવિટીન યશળેે.  
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18. વપ ટેન્ર્યય/ફીર્યે નવક્યયુીટી ર્ીક્ષઝટ જભા કયાવ્મા ફાદ જરૂયી ટટેમ્ ેય ઉય 

કયાયખત અને શટતાિય કયલાનાાં યશળેે. તેભ ન કયનાય ફીર્યની નવક્યયુીટી ર્ીક્ષઝટ જપ્ત 

કયલાભાાં આલળે. યનુનલનવિટીના કામાારમના ઓપીવ વભમ દયનભમાન કયાયન નમનૂ જલા 

ભાટે ઉરબ્ધ યશળેે. 

19. યનુનલનવિટીની ઓપીવભાાંથી એકત્ર કયલાના હદલવ અથલા અંદાજીત લજનના આધાયે 

લ્ીંગ ભાટે લેચલાની ઉત્તયલશીઓના જથ્થા અને લેયા ભાટેની ચકૂલણી ફીર્યે ભાર 

ઉેાલતા અગાઉથી જ કયલાની યશળેે.. 

20. વપ ટેન્ર્યય/ફીર્યે યનુનલનવિટીના વાંગ્રશ ટથાનથેી વીધા ેય લ્ ભીરભાાં વાભગ્રી 

ભકરલાની યશળેે. ક્ષફનજરૂયી ઉત્તયલશીઓ લગેયે પ્રાપ્ત કમાા ફાદ તયત જ ભીરભાાં લ્ 

કયલાના યશળેે. તેભજ કન્રાકટયે ળયત અનવુાય કયેર લ્ીંગ કામા અંગેનુાં વ ાંફાંધ કતાા 

ભીરનુાં પ્રભાણત્ર ટટૉય ળાખાભાાં યજૂ કયલાનુાં યશળેે. જ વાંફાંધકતાા ભીર દ્વાયા અામેર 

પ્રભાણત્ર વભમભમાાદાભાાં યજુ કયલાભાાં નશી આલે ત ઉેાલેરા ભાર ેટેના કુર નાણાાંના 

૨% થી રઇ ૧૦% સધુીની ેનલ્ટી કયલાન અફાનધત અનધકાય ભાન.કુરનતશ્રીન યશળેે.  

21. જ યનુનલનવિટી ઈચ્છળે ત વપ ટેન્ર્યય/ફીર્ય યનુનલનવિટીના પ્રનતનનનધની શાજયીભાાં 

ક્ષફનજરૂયી ઉત્તયલશીઓનુાં લ્ શાથ ધયલાનુાં યશળેે, જેનુાં મવુાપયી બથ્્ુાં, દૈનનક બથ્્ુાં, 

આકસ્ટભક ખચાા અને અન્મ ખચાા ટેન્ર્યયે બગલલાના યશળેે અને આલા અંદાજીત ખચા 

અંગેની યકભની ચકૂલણી અગાઉથી કયલાની યશળેે. 

22. જ ભીર અથલા વપ ટેન્ર્યય / ફીર્ય કઇણ એક ળયતન બાંગ કયે અથલા ભીર કે 

વપ ટેન્ર્યય/ફીર્યની તયપથી, યનુનલનવિટીના કુરનતશ્રી કે જે ભાત્ર અને અંનતભ નનણાામક 

છે, તેભને અવાંતકાયક જણાળે ત યનુનલનવિટીને કયાયની અંનતભ નતનથ અગાઉ કઈણ 

વભમે કયાયન અંત રાલલાન અનધકાય યશળેે. 

23. કઇણ પ્રકાયની લ્ીંગની આઇટભના બાલ લધી ગમાનુાં કે ઘટી ગમાનુાં જાણભાાં આલળે 

ત યનુનલનવિટી આ વાંજગભાાં ટેન્ર્યભાાં ભાંજુય થમેર બાલ નવલામન કઇણ બાલ લધાયા કે 

ઘટાર્ા અંગે યનુનલનવિટીની જલાફદાયી યશળેે નહશ. 

24. જ ટેન્ર્યયે કઇણ ખાનગી લ્ીંગનુાં ણ કાભ કયેર શમ ત તેલી તથા અન્મ યનુનલનવિટી 

કાભ કયેર શઇ ત તેની વટીપાઇર્ માદી યજૂ કયલાની યશળેે. અરગ ત્રભાાં નલગતલાય 

ભાહશતી દળાાલલી. ટેન્ર્યભાાં ટેકનનકર ફીર્ વાથે આલા અનબુલન ૂયુાલ યજૂ કયેર શળે ત 

બાલ વાંદગી ભાટે તેને પ્રાધાન્મતા આલાભાાં આલળે.  



 

Page 8 of 20 

 

25. યનુનલનવિટી દ્વાયા આલાભાાં આલેર લકાઓર્ાય મજુફની કાભગીયીભાાં ફીર્ય / ેેકેદાય દ્વાયા 

થમેર ભરૂ, નલરાંફ અને સયુિા / ગનીમતાભાાં નનષ્ટ પતાને રીધે થતાાં નકુવાનની 

જલાફદાયી ફીર્ય / ેેકેદાયની અંગત યશળેે. જરૂય જણામેથી નવક્યયીટી ર્ીઝીટની અંળત 

/ ૂયેૂૂયૂી યકભ યનુીલવીટી જપ્ત કયી ળકાળે અને ફીર્યને બ્રેકરીટટ કયલાની કામાલાશી 

ણ યનુનલનવિટી દ્વાયા શાથ ધયી ળકાળે આ અંગેન અફાનધત અનધકાય યનુનલનવિટીન યશળેે. 

26. ફીર્ય / ેેકેદાય / પ્રેવે તાની વાંટ થાના નાભે રૂl. ૧૦૦/- (અંકે રૂનમા એકવ ૂયૂા)ના 

નન જ્ યરુ્ીળીમર  ટ ટેમ્  ેય ઉય વયકાયી કે અધાવયકાયી / યનુનલનવિટી / કોયેળન 

દ્વાયા કઈ કાભગીયી વાંફાંધે હર્પલ્ ટ / ગેયરામક / અભાન્ મ / બ્રેક રીટટ થમેર નથી. તેં ુાં 

નનમત નમનૂાભાાં (Annexure-B) મજુફનુાં ફાાંશધેયી ત્રક અલશ્ મ યજૂ કયલાનુાં યશળેે અને 

ફીર્ય જ ગેયરામક ેયેર શળે ત તેનુાં ટેન્ ર્ય અભાન્ મ / યદફાતર કયલાભાાં આલળે. 

27. ટેકૌ  નનકર ફીર્ (Section-I)ભાાં આ વાથે દળાાવ્મા મજુફના કાગ / દટતાલેજ ટ કેન કયીને 

(Online) અરર્ કયલાના યશળેે. તથા વીરફાંધ કલયભાાં તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬ ન ે૧૮.૦૦ 

કરાક સધુી યનુનલનવિટીની યજીટરી ળાખાભાાં પીઝીકરી ણ યજૂ કયલાના યશળેે. 

28. યટય વભજૂનતથી મગ્મ વભમે અન્મન્મ વભજુનતથી ટેન્ર્યની વભમભમાાદા લુભુાાં લુ ુ

એક લાના વભમગાા ભાટે રાંફાલલા યનુનલનવિટી દ્વાયા નલચાયણા કયી ળકાળે. 

29. યનુનલનવિટીના વિભ અનધકાયીની સચુનાઓ જે ભોક્ષખક શમ અગય ત રેક્ષખત શમ તે તભાભ 

આખયી ગણાળે. ઉયક્ટ્ત ળયત ઉયાાંત યનુનલનવિટી તયપથી શલ ેછી લખત લખત 

આલાભાાં આલનાય સચુનાઓનુાં એજન્વીએ ચટુત ણે ારન કયલાન ુયશળેે. 

30. ટેન્ર્ય / કયાય વાંફાંનધત કઈણ નલલાદ કે ભતબેદ ઉબા થામ ત આ અંગે ન્ મામિેત્ર 

અભદાલાદ યશળેે. 
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ટેક  નનકર ફીડ વાથે કાગો / દટ તાલેજો ટ કેન કયી (Online) અરોડ કયલાની તથા 

પીઝીકરી યજૂ કયલાની નલગતો 
ક્રભ ન ં નલગત ાના ન ં

૧ 

ટેન્ ર્ય પી તયીકે રૂ. ૫,૦૦૦/- (અંકે રૂનમા ાાંચ શજાય ૂયૂા/-) ન યાષ્ટ રીમકૃત ફુંકન 
ર્ીભાન્ર્ ્ાફ્ટ   

૨ 

ફાનાની યકભ (EMD) તયીકે રૂl.૧,૫૦,૦૦૦/-  
(અંકે રૂનમા એક રાખ ચાવ શજાય ૂયૂા/-) ન યાષ્ટ રીમકૃત ફુંકન હર્ભાન્ ર્ ્ાપટ   

૩ ફીર્ય / ેેકેદાય તાની ેાીની નલગત દળાાલત ુાં ત્રક (As per Annexure-A)   

૪ 

ફીર્ય / ેેકેદાય ેાીના નાભે રૂનમા ૧૦૦-૦૦ ના નન જ્ યરુ્ીળીમર ટ ટેમ્  ેય 
ઉય (“Non-black listed or disqualified declaration”) (As per Annexure-B) નુાં 
પ્રભાણત્ર   

૫ 

છેલ્રા ત્રણ લાના નાણાાંકીમ ટનાઓલયની નલગત દળાાલત ુાં ચાટાર્ એકાઉન્ ટન્ ટનુાં 
વટીપીકેટ જેભાાં છેલ્રાાં ફે લા ૈકી કઇ એક લાનુાં ટનાઓલય ટેન્ર્યની અંદાજીત કુર 
યકભના ઓછાભાાં ઓ ાં ૫૦ ટકા જેટરી યકભનુાં થમેલ ુશં ુાં જઇએ.  
(As per Annexure-C) નાણાાંકીમ (લા – ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫)   

૬ આલકલેયા ખાતાન PAN ભેવ્ માન ત્ર / PAN Card ની નકર   

૭ 

કભનળિમર ટેિ ર્ીાટાભેન્ ટન મલૂ્ મલનધિત કય (VAT) યજજટ રેળન નાંફય ભેવ્ માનુાં 
વટીપીકેટ   

૮ 

યાષ્ટ રીમકૃત ફુંકનુાં રૂl.૧૫ રાખનુાં ટેન્ર્ય પ્રનવધ્ધ થમા છીની તાયીખનુાં આનથિક વદ્ધયતા 
દળાાલત ુાં ફુંક વરલાંળી વટીપીકેટ.   

૯ 

છેલ્રા ત્રણ લાના આલકલયેાના હયટનાની નકર. નાણાાંકીમ (લા – ૨૦૧૨-૧૩, 
૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫)   

૧૦ 

છેલ્રા ત્રણ લાના કભનળિમર ટેિ નલબાગભાાં VAT બમાાના હયટનાની નકર (લા – 
૨૦૧૨-૧૩,૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫)   

૧૧ 

છેલ્રા ત્રણ લાની ઓર્ીટેર્ ફેરેન્ વળીટની પ્રભાક્ષણત નકર. નાણાાંકીમ (લા – ૨૦૧૨-
૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અન૨ે૦૧૪-૧૫)   

૧૨ ટેન્ ર્યભાાં દળાાલેર કાભગીયીના અનબુલના પ્રભાણત્ર / લકાઓર્ાયની પ્રભાક્ષણત નકર   

૧૩ વેન્ રર વેલ્ વટેિ યજજટ રેળન વટીપીકેટ (રાગ ુર્તુાં શમ ત)   

 
ઈ/ચા કુરવચચલ 

ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી, 
અભદાલાદ 

ટ થ - અભદાલાદ 

તાયીખ -૨૮/૦૯/૨૦૧૬ 
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ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટીયનુનલનવિટી, અભદાલાદ-૩૮૨ ૪૨૪ 

ઇ-ટેન્ડય નફંય –૧૦/લ્ીંગ/૨૦૧૬-૧૭ 
ઇ-ટેન્ડયનુ ંનાભ : લયામેરી ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકોડડ તથા લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગોને 

લ્ીંગભા ંઆલાનુ ંકાભ ભાટેનુ ંટેન્ડય 
ગજુયાત ટેકનરજીકર યનુનલનવિટી, અભદાલાદ દ્વાયા નીચે જણાલેર કાભગીયી ભાટે પ્રનતનષ્ટ ે ત, વિભ 

તથા અનબુલી ફીર્ય ાવેથી લ્ીંગની કાભગીયી ભાટે ઓનરાઇન ઇ-ટેન્ ર્ય ધ્ધધ્ધ્તથી બાલ ભાંગાલલાભાાં 
આલે છે. 

કાભનુ ંનાભ 

લ્ીંગ કાભના (૨) 

ફે લડની લેચાણની 

અંદાજીત યકભ 

(રૂ.ભા) 

ટેન્ ડય પીની યકભ 

(નોન યીપંડફેર) 

(રૂ.ભા) 

ફાનાની યકભ / 
અનેટ ટભની 

(EMD)ની યકભ 
(રૂ.ભા) 

નલનલધ પ્રકાયની લયામેરી 

ઉતયલશીઓ/ઑપીવ યેકર્ા તથા 

લયામેર પ્રાસ્ટટક ફેગન ે

લ્ીંગભાાં આલા અંગેનુાં ઇ-ટેન્ર્ય  

રૂl.૫૦,૦૦,૦૦૦/- 

(રૂનમા ચાવ 
રાખ) 

રૂl.૫,૦૦૦/- 

(રૂનમા ાાંચ શજાય) 

રૂl.૧,૫૦,૦૦૦/- 

(રૂનમા એક રાખ 

ચાવ શજાય) 

ઉયક્ટ્ ત કાભગીયી ભાટેના ટેન્ ર્ય તથા અન્ મ ભાહશતી અભાયી લેફવાઇટ http://gtu.nprocure.com અને 

http://nprocure.com ઉય તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૬ થી તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૬ના યજ ૧૬.૦૦ કરાક સધુી ઓનરાઇન 

અરર્ / ર્ાઉનરર્ કયી ળકાળે ઉય જણાલેર લ્ીંગ કાભની નલળે ભાહશતી ઉયક્ટ્ ત તાયીખ દયનભમાન કચેયી 

કાભકાજના હદલવભાાં યનુનલનવિટીની ટ ટય ળાખાભાાંથી રૂફરૂભાાં ભેલી ળકાળે. 
 

ઈ/ચા કુરવચચલ 
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી, 

અભદાલાદ 

ટ થ - અભદાલાદ  

તાયીખ – ૨૮/૦૯/૨૦૧૬ 

http://gtu.nprocure.com/
http://nprocure.com/
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AHMEDABAD 

E-TENDER NO.10/PULPING/2016-17 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

 GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY AHMEDABAD invites following through                    

E-Tendering Process from reputed, competent and Experienced Bidder : 

Details of Work 

Annual Estimated 

Cost of Work 

(In Rs.) 

Tender Fee Amount 

(Non Refundable) 

(In Rs.) 

EMD Amount 

(In Rs.) 

Tender for Pulping 

Items. 

Rs.50,00,000/- 

(Rs fifty Lakhs) 

Rs. 5,000/- 

(Rs FIve Thousand ) 

Rs.1,50,000/- 

(Rs One Lakh 

fifty thousand) 

   

Tender Documents and other terms & condition of above work will be available and can 

be download on website https://gtu.nprocure.com and https://nprocure.com from 29/09/2016 

to19/10/2016 up to Last date and time for online submission of bids documents is    

Dt.19/10/2016 up to 18.00 Hrs. Other details regarding above work can be available at store and 

purchase department of the GTU, AHMEDABAD during above working days.   

      

 
I/C Registrar 

Gujarat Technological University, 
AHMEDABAD 

 

Place : AHMEDABAD  
Date : 28/09/2016 

https://gtu.nprocure.com/
https://nprocure.com/
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Details Notice Inviting On-Line Tender For Pulping Item  

E-TENDER NO. 10/PULPING/2016-17 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

Office GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,  AHMEDABAD 

IFB No. E-Tender Notice No.10/PULPING/2016-17 

Name of Work Pulping for Answer Book /Office record & Waste Plastic Bag etc. 

Estimated Contract Value 
(INR) for two years 

Rs.50,00,000/-  (Fifty Lakhs Only) 

Contract Validity of Tender 
(In Months) 

12 Months 

Bidding Type E-Tendering 

Bid Call (Nos.) 1 

Tender Currency Settings Indian Rupees (INR) 

Amount Details   

Bid Document Fees Rs.5,000/- (Rs. Five Thousand Only) 

Bid Document Fee Payable 
to  

I/C Registrar, GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 
AHMEDABAD. 

Bid Security – EMD Rs.1,50,000/- (Rs. One Lakh Fifty Thousand) 

Bid Security / EMD in favor 
of 

I/C Registrar, GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 
AHMEDABAD. 

Bid Document Downloading 
Start Date 

 29/09/2016  

Bid Document Downloading 
End Date & Time  

  19/10/ 2016  16.00 Hrs 

Last Date & Time for Receipt 
(Submission) of Technical 
Bids 

  19/10/2016   18.00 Hrs. 

Bid Validity Period 120 Days 
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Remarks 

• Tender Documents for Downloading/Uploading will be available 

as under on our Website www.gtu.nprocure.com or 
www.nprocure.com up to date.     /    /2016. 
• Demand draft for tender Fee and EMD and all documents 
fulfilling the prequalification criteria shall be submitted on 
electronic format through On-line by scanning while uploading the 
bid and submit same documents physically. 
• The documents regarding pre-qualifying criteria shall be opened 
first, submission of original Tender Fee, EMD, required documents 
in registry section of above mention office address  
• Technical bid will be opened for those who has submitted 
original Tender Fee, EMD, required document, certified as per said 
tender conditions. 
• The Price bid of the agencies fulfilling the pre-qualifying criteria / 
Technical bid criteria as per tender condition  
• 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 certified documents are received. 
• However, for the purpose of realization of DD bidder shall send 
the DD / Pay order of tender Fee and EMD in original and certified 
attested copies of experience certificate and other documents 
with signature and stamp shall be submitted to I/C Registrar, 
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD on   /  2016  
up to 16.00 hours in registry section of GUJARAT TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY, Near vishwakarma government engineering college 
Campus, Near visat three road, visat-gandhinagar highway, 
chandkheda, Ahmedabad-382424. 

• Penetrative action will be take for not submitting the said 
documents. For further details and only submission of tender. 
Please visit our website mentioned above. If possible the tender 
will be opened online on 20/10/ 2016 at 11.30 AM in the office of 
the I/C Registrar, Committee Room of GUJARAT TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY, AHMEDABAD. 

Other Details   

Technical Bid Opening Date  20/10/2016  at 11.30 AM 

Office Inviting Bids 
The I/C Registrar, GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 
AHMEDABAD  

Bid Opening Authority 
The I/C Registrar, GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 
AHMEDABAD  

Address 
1st Floor, Committee Room, Gujarat Technological University, 
AHMEDABAD 

Contact No. 079 – 23267535  
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

AHMEDABAD 

E-TENDER NO. 10/PULPING/2016-17 

TENDER FOR PULPING ITEMS 

The following Documents are attached with Technical Bid 

CHECK LIST 

Sr 
No. 

Requirement Yes / No 
Details 

Page No. 

1 
D.D. of Tender fee 

    
D.D No             Rs. 

2 
D.D. of E.M.D. 

    
D.D No             Rs. 

3 Bidder Details as per Annexure – A)     

4 

Non Default Certificate / 
Declaration on Non Judicial Stamp 
Paper of Rs.100/-  
(As per Annexure - B) 

    

5 
Turnover Certificate issued by 
chartered accountant.   
(Annexure – C) 

    

6 Copy of Income Tax – PAN      

7 
Copy of Commercial Tax (VAT) 
Registration No. 

    

8 
Bank Solvency Certificate of Rs.20 
Lacs insured by Nationalized Bank. 

    

9 
Copy of Income Tax Return  
Last 3 (three) financial years. 

    

10 
Copy of Challan / Return of Last 3 
(three) financial years Paid to 
Commercial Tax Department. 

    

11 
Copy of Audited Balance Sheet  
Last 3 (three) financial years. 

    

12 
Experience Certificate or Work 
Order from Government, Semi 
Government Office / Organization. 

    

13 
Copy of Central Sales Tax / Service 
Tax Registration No. (If applicable) 

    

 

 N.B. : - All Photocopies of documents must be attested by government gazetted 

    officer/ any other authorized person. 
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DECLARATION 

We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned 

here above and mentioned in the tender. we also understand that Non-

compliance of any documents will be treated as non-respect to tender and we will 

loss our claim to participate in the tender enquiry automatically and our tender 

will be liable to reject.  

 

Signature of Authorized Person 

 

Name of Authorized Person 

 

Stamp and Seal of the Company 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD 

E-TENDER NO.10/PULPING/2016-17 

DETAILS OF TENDERER / BIDDER  

ANNEXURE – A  

1 Name of the  Bidder   

2 

Constitution & Nature of firm 
(State whether Sole 
Proprietor/Partnership firm/Limited 
company/Any other)   

3 Year of Establishment   

4 
Registered Postal Address (Attach 
Postal Verification Report)   

5 

Contact Details: 
a) Telephone No. 
b) Fax No. 
c) Mobile No. 
d) Email 
e) web site   

6 Address(es) of Branch(es), if any   

7 

Name and address(es) of Director(s), in 
case of Limited Company/ Name and 
address of Sole Proprietor, in case of 
proprietorship firm/Name and 
address(es) of Partners, in case of 
Partnership Firm   

8 

a)  Name of Banker & Branch with full address: 
b)  Style of Account & Number 
c)  IFSC Code of the Bank 
d) Name(s) of person(s) operating the 
account (enclose Banker’s certificate)   

9 
Details of Tender Fee/Bid Processing  
Fees & EMD   

  Tender Fees   

  

a) Amount in Rs. 
b) Demand Draft No. and Date 
c) Name of issuing Bank and Branch   

  Earnest Money Deposit (EMD)   

  

a) Amount in Rs. 
b) Demand Draft No. & Date 
c) Name of issuing Bank and Branch   
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10 

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)   

11 

Total Annual Turnover for the Last Three  
financial Years (Enclose C.A. Certificate  
copies) (As per Annexure – C) 
a) 2012 – 2013 
b) 2013 – 2014 
c) 2014 – 2015   

12 
Permanent Account No.(Income Tax)  
(Enclose certified PAN Card)   

13 

VAT Registration No.  
(Enclose certified copy of Registration 
Letter)   

14 
Central Sales Tax Registration No.  
(Enclose Certificate of Registration)   

15 Service Tax Registration No. (If applicable)   

 

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

 

 

   Seal and Signature of Authorized Person  

Place : 

Date  : 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD 

E-TENDER NO.10 /PULPING/2016-17 

On Rs.100/- Stamp Paper  

ANNEXURE – B 

 

DECLARATION 

 

I _________________  do hereby declare that my/our firm is not debarred 

or disqualified or black listed by any Government of any state university or such 

organization, GTU is entitled to forfeit our Security Deposit in case of any such 

information coming to the notice of the UNIVERSITY. 

 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 TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD 

E-TENDER NO.10/PULPING/2016-17 

PARTICULARS OF TURNOVER  

ANNEXURE – C 

 

Name of the Bidder : 

Particulars of Turnover in the following Year as per audited accounts: 

Financial Year 
Total Turnover 

(in Rs.) 

2012-2013  

2013-2014  

2014-2015  

 

This is to certify that above details are true and fair. 

Signature of Chartered Accountant           Seal & Signature of  

With Stamp       Authorized Person 

Place :  

Date :  
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD - 382 424 

E-TENDER NO.10 /PULPING/2016-17 

TO BE SUBMITTED ONLINE ONLY 

COMERCIAL BID 

 

Name of the Bidder:          _________________________________________ 

Address of the Bidder:      _________________________________________ 

                _________________________________________ 

                _________________________________________       

 

Sr. 

No. 
Description of material 

Upset Value per 

1000 kg 

Approx. 

Qty(#). 

Rate per 1000 Kg 

(In Rs.) 

1 Used Answer books Rs.14,500/- 250 Tones (Approx.)  

2 Office records Rs.9,000/- 20 Tones (Approx.)  

3 Plastic Bags Rs.8,000/- 125 Tones (Approx.)  

 
 
(#)    This is approximated quantity only and the final quantity. may vary. The successful bidder must 

complete the pulping work of above mention material throughout the contract period at the 
agreed rates only. The successful bidder can’t claim that he has already pulped approx. qty. and 
he can’t execute the work as he has carried out tender qty. work. In such case his security 
deposit will be forfeited by competent authority. 

 
 
Note: Rates should be inclusive of all taxes and other charges. 
  
 
 
 

Date: 
 
Place:        Sealed and signature of bidder 


