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GUJARAT VIDYAPEETH

Ahmedabad - 380 014 (India)
REF/

Date:

/

/ENG/2018-19
/2018

પ્રતર,
---------------------વિષયઃ- ઈ-ટેનન્ડરીંગ પધધ્ધતધતી થધતી ઓનલનલાઈન ભાનલાિપત્રકકો ભારિનલા અંગં .
ભાનલાઈશધતી,
ગૂજરાર તિદાપાપીઠના કામ માટા ઈ-ટેન ન્ડરીંગ પધધ્ધતધતી થધતી ઓનલનલાઈન ભાિપત્રકરકો મ મંગાિિામા મં આિઆ
છઆ. નાપીચઆ જણાિઆલ તિગરરકો મુજબ ભાિપત્રકરકો
ક્રમ

કામનાપી તિગર રથા કામનુ મં સથળ

www.nprocure.com

િઆબસાઈટ પરથાપી ભરી શકાશઆ.

અંદાજનાપી

ભાિપત્રક

પ્રાઈઝ બાપીડ

ટા કતનકલ

પ્રાઈઝ બાપીડ

રકમ ર.

ફી

ભરિા માટા નાપી

બાપીડ(Pre-

ખોરકોલિાનાપી

રકમ ર.

સમય મયાયાદા

Qualification

અંદાજીર

Documents)

રારીખો

મરકોકલિા
માટા નાપી સમય

1

Renovation of Existing
Building for gymnesium
Hall at Rural
Campus,Randheja
Gujarat Vidyapith.

8.98

900.00

લાખો

01/12/2018
થાપી
15/12/2018

મયાયાદા

18/12/2018

21/12/2018

નોંધ્ધઃ- (1) ઉપરરકોકર કામના મં પ્રાઈઝ બાપીડ ઓનલાઈન ભરિાના મં રહાશ.આ ઈ-ટેન ન્ડરીંગનનલાનાં કકોન્ોનલાક્ટનટેનનલાનાં તમામ  નલામામ  
ડકોક્મામ  ંન્ટેસ

અનં

ટા ન્ડર

ફી(900/-)રથા

અંદનલાજનધતી

કકિંમામ  તનનલાનાં

1%

્ બ
મજ

Earnest

Money

Deposit

રકમામ  (Rs.8,980/-)નનલાનાં અલગ અલગ ડી.ડી. (ડી.ડી. "ક્ લસચિિશધતી, ગગૂજરનલાત વિદનલાપધતીઠ" નનલાનાં નનલામામ  નનલાનાં બનનલાિિનલા) રઆમજ
ુ આન્ટસ ટા કતનકલ બાપીડ(Pre-Qualification Documents) સાથઆ ક્રમ મુજબ કિરમા મં મૂકી
અન્ય રમામ ડરકોકમ
"ક્ લસચિિશધતી,મખ્ ય કનલાયકાયૉલય,ગગૂજરનલાત વિદનલાપધતીઠ,આશમામ  રકોડ, અમામ  દનલાિનલાદ-14"

નં વનયત સમામ  ય મામ  યનલાાદનલામામ  નલાનાં RPAD

અથિનલા રૂબરૂ મામ  કોકલધતી આપિનલાનનલાનાં રહનશ.ં ડાઉનલરકોડ કરી સહી-તસકા કરી જમા કરાિિાના મં રહાશ.આ
(2) GST સાથઆના મં ભાિરકો ભરિાના મં રહાશ.આ અલગથાપી ચૂકિણુ મં કરિામા મં આિશઆ નહી.

(ડૉ.રાજેન્ન્દ્ર ખોાપીમાણાપી)
કુલસચચિ

Pre-Qualification Eligibility Criteria (Technical Bid)
Details
Sr.no

Submitted Documents
Yes/No

1 % EMD Through D.D./Pay order/Banker’s Cheque of

1

Nationalized / Scheduled Bank
Copy of Pan Card in the Name of Firm/Owner

2
3
4

5

6

Copy of Solvency certificate in Nationalized bank/Scheduled
Bank approved by RBI.
Average Annual financial turnover of the firm during the last
st
-3- years, ending on 31 March 2018, should be more than
Estimated cost supported with duly sign C.A. Certificate.
Should have completed at least one project work of similar
nature Minimum value of work carried out shall be 40% of Three
work OR 50% of Two work OR 80% of Single work during last
seven financial years.
Contractor should submit Copy of ( Form 3-A) verified by
Engineer/Manager /Owner of Project.
Firm must be registered in appropriate class of contractor in
Gujarat State Government , PWD, R&B Division or in central
Government like CPWD, MES, BSNL etc.
OR

In case of Contractor not having a registration certificate
as above, then the of following documents are to
be furnished.
a. Completion certificate duly signed by bidder, Engineer &
CA
b. Notarized copy of Work Order
c. Notarized copy of Final Bill Including Bill of Quantity
d. Notarized copy of TDS certificates
7

Firm should not have Black listed History with Govt,
Semi Govt., Boards, Corporations and not hiding any
information Relevant to above.
Notarized Affidavit in this regard should be submitted
on 100 Rs. Stamp Paper/Required amount stamp paper
as per prevailing law.
Signature of Contractor.

