
            

  (લતતભાનત્રોની જાશયેાત) 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી 
સબુાિદં્ર ફોઝ નળક્ષણ વકુંર, વેક્ટય-૨૦, ગાધંીનગય 

 

 

જાશયે નનનલદા 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટીનુ ંભાનવક વાભનમક “ફાનલશ્વ” ના નિન્ટીંગ કાભ ભાટે આ િકાયની કાભગીયીનો 

અનબુલ ધયાલતી ાટીઓ ાવે તા. ૨૪/૦૭/૧૭ સધુી વાજંે ૧૬.૦૦ કરાક સધુીભા ંવીરફધં ટેન્ડય રૂફરૂભા ં

ભગંાલલાભા ંઆલે છે. અને ટેન્ડય આપ્મા ફદર શોંિ ભેલી રેલાની યશળેે.આ નવલામ અન્મ યીતે ભોકરેર 

ટેન્ડયો યદ ગણાળે.લધ ુનલગતો www.cugujarat.ac.in  ઉય ઉરબ્ધ છે. જે ધ્માને રેળો. 

 

તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૭       કામતકાયી કુરવચિલ  

  



ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી 
સબુાિદં્રફોઝ નળક્ષણ વકુંર, વેક્ટય-૨૦, ગાધંીનગય 

 
 
 

 

 
 

 
 

ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટ 

(જુરાઇ-૨૦૧૭) 
 
 
 
 
 

ફાનલશ્વ વાભનમક 

(દય ભાવે કાગ વાથે નિન્ટ કયલા ભાટે) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી, ગાધંીનગય 
 
 



ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી 
સબુાિદં્રફોઝ નળક્ષણ વકુંર, વેક્ટય-૨૦, ગાધંીનગય 

 

જાશયે નનનલદા 
નીિે દળાતલેર કાભ ભાટે ટેન્ડય આભતંનત્રત કયલાભા ંઆલે છે. 

ક્રભ ટેન્ડયની નલગત ટેન્ડય પી અને EMD 

૧ “ફાનલશ્વ” ભાનવક વાભનમક ટેન્ડય પી રૂ. ૫૦૦/- 
EMD રૂ. ૫,૦૦૦/- 
 

ફાનલશ્વની વાઈઝ -     

કુર ાનાની વખં્મા -     

કાગ -   

            
ફાઈન્ન્ડગ -               

પોય કરય નિન્ટીંગ -       
અંદાજિત વખં્મા -         
 

૬.૭૫” X ૯.૫” 

૩૬(ટાઈટર-૪ ાના + ૩૨ અંદયના ંાના) 
ટાઈટર ેિ ૧૭૦ GSM, ગ્રોવી અને અંદયના ૩૨ ેિ   

૭૦  GSM, ભેરીથો ફેરાયયુ વપેદ કાગ લાયલો.  

વેન્ટય ીનીંગ કયવુ.ં  
તભાભ ેિ ટાઈટર ેિ વહશત નિન્ટ કયલા.  

૨૦૦૦ નકર/ભાવ (દય ભાવે ભેગેઝીનને વયનાભાના  વાયી 

ગણુલત્તાના રેફરો િોંટાડી અથલા નિન્ટ કયી જિલ્ડ્રા 

િભાણેના ફડંરો ફનાલીને દય ભાવની ૧૮ તાયીખ સધુીભા ં 

કિેયીભા ંઆલાની કાભગીયી કયલાની યશળેે.   

ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટ www.cugujarat.ac.in ઉય ઉરબ્ધ છે. 
ટેન્ડય રૂફરૂભા ંસિુત કયલાનુ ંવભમત્રક 

 

ક્રભ કાભની નલગત તાયીખ અને વભમ 

૧ ટેન્ડય પોભત (હયનળષ્ટ-૧ થી ૮ વશીત ) ડાઉનરોડ 
કયલાની તાયીખ અને વભમ  

તા. ૧૪/૦૭/૧૭ થી તા. ૨૪/૦૭/૧૭ વાજંે ૧૬:૦૦ કરાક સધુી  

૨ બયેરા ટેન્ડય (હયનળષ્ટ-૧ થી ૮ વશીત ) કિેયીભા ંરૂફરૂ 
યજૂ કયલાનો વભમગાો 

તા. ૧૫/૦૭/૧૭ થી તા. ૨૪/૦૭/૧૭ સધુી ૧૭:૦૦ કરાક સધુી 
(કાભકાિના િાલ ુહદલવો દયનભમાન) 

૩ બયેરા ટેન્ડય કિેયીભા ંરૂફરૂ યજૂ કયલાની છેલ્ડ્રી 
તાયીખ અને વભમ 

તા. ૨૪/૦૭/૧૭ વાજંે ૧૭:૦૦ કરાક સધુી  

૪ િાઈવ ફીડ ખોરવુ ં તા. ૩૧/૦૭/૧૭ વાજંે ૧૫:૦૦ કરાકથી (ળક્ય શળે તો) 
 

નોંધ : ટેન્ડય પી અને EMD ભાત્ર યાષ્રીમકૃત ફેંકના હડભાન્ડ રાફ્ટ ભાયપતે િ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે. 
       (ફનેં ડી.ડી. અરગથી આલા) આ વાથે હયનળષ્ટ-૧ થી ૮ વાભેર છે. 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી કોઈણ ટેન્ડય કે ફધા િ ટેન્ડય યદ કયલાનો અનધકાય અનાભત યાખે છે અને   
ટેન્ડય બયનાય ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી વાભે કોઈણ કામતલાશી કે શક્કદાલો કયી ળકળે નશીં.  

 

તા.: ૧૪/૦૭/૨૦૧૭        કામતકાયી કુરવચિલ 

 
 



 
 

 

હયનળષ્ટ-૧ 

 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી 
સબુાિદં્રફોઝ નળક્ષણ વકુંર, વેક્ટય-૨૦, ગાધંીનગય 

 

સ્લીકાય ત્ર 

તાયીખ :  

િનત, 
યજિસ્રાયશ્રી, 
ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી 
સબુાિદં્ર ફોઝ નળક્ષણ વકુંર, 
વેક્ટય-૨૦, ગાધંીનગય 
 

ભે. વાશફેશ્રી, 
 

ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી દ્વાયા આભનંત્રત કયલાભા ંઆલેરા “ફાનલશ્વ” ભાનવક વાભનમક ભાટેના નિન્ટીંગના 
ટેન્ડય ભાટે દળાતલેર દયથી કાભ કયલા દયખાસ્ત કયીએ છીએ. અભે ટેન્ડયની તભાભ ળયતો લાિંી છે અને 
કાભની નલગત અને તભાભ ફાફતો વભજ્મા છીએ. િો ટેન્ડય અભને પાલલાભા ંઆલળે તો અભે તભાભ 
અથલા બાગે ડતુ ંકાભ કયલા વભંત છીએ. અભે આ વાથે ટેન્ડય પી રૂ ૦૦ અને EMD રૂ. ૫,૦૦૦/- ના 
યાષ્રીમકૃત ફેંકના અરગ-અરગ ૨  (ફે) DD (ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટીના નાભનો) વાભેર છે. જે ફદર અભે 
વ્માિની ભાગંણી કયીશુ ંનશીં. િો કાભ અભને વોંાળે અને અભે તેનો અભર કયલાભા ંચકુ કયીશુ ંતો EMDની 
યકભ િપ્ત થળે તે ફાફતે અભે વભંત છીએ. અભે વભંત છીએ કે આ રોએસ્ટ ટેન્ડયને સ્લીકાયલા ફધંામેરા 
નથી.  

 
 

આનો નલશ્વાસ,ુ 
 

અનધકૃત વશી   :  ______________________________________________________ 
નાભ    : ______________________________________________________  

ાટી/કંનીનુ ંવયનામુ ં:  ______________________________________________________  

પોન ન.ં   : ______________________________________________________ 
ભોફાઈર નફંય  : ______________________________________________________    

 
 
 



 
 
 
 

 

હયનળષ્ટ-૨ 

 

કાભની નલગતનુ ંત્રક 
 

ફાનલશ્વ વાભનમકના (કાગ ભટીયીમલ્ડ્વ વાથે) નિન્ટીંગ કાભની નલગત નીિે મિુફ છે.   
 

ફા નલશ્વની વાઈઝ  -  ૬.૭૫” X ૯.૫” 
કુર ાનાની વખં્મા  - ૩૬(ટાઈટર-૪ ાના + ૩૨ અંદયના ંાના) 
કાગ -                ટાઈટર ેિ ૧૭૦ GSM, ગ્રોવી અને અંદયના ૩૨ ેિ  ૭૦ GSM, ભેરીથો  

ફેરાયયુ વપેદ કાગ 

ફાઈન્ન્ડગ  -                વેન્ટય ીનીંગ 

પોય કરય નિન્ટીંગ   -      તભાભ ેિ ટાઈટર ેિ વહશત 

અંદાજિત વખં્મા    -         ૨૦૦૦ નકર/ભાવ (દય ભાવે ભેગેઝીનને વયનાભાના વાયી ગણુલત્તાના રેફરો    
                                          િોંટાડી  અથલા નિન્ટ કયી જિલ્ડ્રા િભાણેના ફડંરો ફનાલીને દય ભાવની ૧૮ તાયીખ  
                                           સધુીભા ંકિેયીભા ંઆલાની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 
 અંનતભ લકતઓડતય િભાણે યૂલઠો યૂો ાડલાનો યશળેે. 
 વાભનમકના નકરોની વખં્માભા ંલધાયો-ઘટાડો થઈ ળકળે. 
 વપ ાટીએ યનુનલનવિટી વાથે કયાય કયલાનો યશળેે તેભિ ૧૨ ભાવ સધુી કાભગીયી કયલા ફધંામેરી 

યશળેે. 
 વભગ્ર લત દયનભમાન અધલચ્િે યનુનલનવિટી કાભગીયીનો હકુભ ભોફુક/સ્થચગત/યદ કયી ળકળે. 
 યનુનલનવિટી ૧૦૦ના ગણુાકંભા ંલકતઓડતય આળે. 

 
 
 

અયિદાયની વશી અને નવક્કો: __________________     

તાયીખ : __________________              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

હયનળષ્ટ-૩ 

 
 

જાશયેાતનુ ંપોભત 
 
 

હું/અભે ફાશંધેયી આીએ છીએ કે અભે કે અભાયી કંની/ેઢી કોઈણ યાજ્મભા,ં વયકાય દ્વાયા, 
કિેયી દ્વાયા, યનુનલનવિટી દ્વાયા બ્રેક રીસ્ટેડ થમેરી નથી.  

 

ેઢીના ફધા બાગીદાયો વયંકુ્ત યીતે િલાફદાયી રેલા તૈમાય છીએ. 
 

 
 
 

અયિદાયની વશી અને નવક્કો : ______________________ 
સ્થ           :         ______________________ 
તાયીખ          :         ______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

હયનળષ્ટ-૪ 
 
 

ફાશંધેયી પોભત 
 

 
 
 

હું/અભે વભંત છીએ કે......................   
 

(૧) ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટી, ગાધંીનગય ટેન્ડય વફંધંી જે કોઈ નનણતમ રેળે તે અભોને ફધંનકતાત 
યશળેે. 

(૨) દયખાસ્ત વાથે યજૂ કયેર તભાભ દસ્તાલેિ તેભિ ભાહશતી અભાયી જાણકાયી મિુફ વાિા છે.  

(૩) અભાયી કાભગીયી વદંબે કિેયી કોઈ છૂયછ કયળે તો અભે તે ફાફતે લાધંો રઈશુ ંનશીં. 
 

 
 
 

તાયીખ : __________________   અયિદાયની વશી :____________________ 
               નવક્કા વાથે  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

હયનળષ્ટ-૫ 

 

ભેભોયેંડભ ત્રક 
 

(૧)` કાભનો િકાય :  “ફાનલશ્વ” ભાનવક વાભનમક કાગ વાથે નિન્ટ કયલાની કાભગીયી  
   

ફા નલશ્વની વાઈઝ    - ૬.૭૫” X ૯.૫” 
કુર ાનાની વખં્મા     - ૩૬(ટાઈટર-૪ ાના + ૩૨ અંદયના ંાના) 
કાગ    -                ટાઈટર ેિ ૧૭૦ GSM, ગ્રોવી અને અંદયના ૩૨ ેિ  ૭૦ GSM, ભેરીથો             
                                           ફેરાયયુ વપેદ કાગ 
ફાઈન્ન્ડગ   -                   વેન્ટય ીનીંગ 

પોય કરય નિન્ટીંગ   -     તભાભ ેિ ટાઈટર ેિ વહશત 

અંદાજિત વખં્મા    -         ૨૦૦૦ નકર/ભાવ (દય ભાવે ભેગેઝીનને વયનાભાના વાયી ગણુલત્તાના 
રેફરો િોંટાડી અથલા નિન્ટ કયી જિલ્ડ્રા િભાણેના ફડંરો ફનાલીને દય 
ભાવની ૧૮ તાયીખ સધુીભા ંકિેયીભા ં  આલાની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 

(૨) ટેન્ડય પી :               રૂ. ૦૦/- 
(૩) EMD   :               રૂ. ૫,૦૦૦/- 
(૪) વીક્યયુીટી હડોઝીટ    :    ૫% (કામત હકુભના) 
    (લકતઓડતય સ્લીકામાત વદંબે) 
  
 
 
 
 

અયિદાયની વશી અને નવક્કો: ________________ 

તાયીખ : __________________   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



હયનળષ્ટ-૬ 
 

ટેન્ડયની ળયતો  
 

ફાનલશ્વ ભાનવક વાભનમકના િીન્ટીંગ ભાટેનુ ંટેન્ડય (ભટીયીમલ્ડ્વ વહશત) 
 

બયેરા ટેન્ડય (હયનળષ્ટ-૧ થી ૮ વશીત ) વાથે ટેન્ડય પી રૂ. ૦૦ અને EMD (ફાના અનાભત) રૂ. ૫,૦૦૦/- ચિલ્ડ્રન્વ 
યનુનલનવિટી, ગાધંીનગયના નાભના યાષ્રીમકતૃ ફેંકના ડીભાન્ડ રાફ્ટ દ્વાયા કિેયીની હશવાફી ળાખાભા ંતા. ૧૪/૦૭/૧૭ થી 
તા. ૨૪/૦૭/૧૭ (જાશયે યજા તથા ફીિો/િોથો ળનનલાય અને યનલલાયની યજા નવલામ) સધુી કાભકાિના િાલ ુહદલવો 
દયનભમાન ૧૬:૦૦ કરાક સધુી રૂફરૂ િભા કયાલી શોંિ ભેલી રેલાની યશળેે. ટેન્ડય પી રૂ. ૦૦ અને  EMD (ફાના 
અનાભત) રૂ. ૫,૦૦૦/- ના ફનેં્ન ડીભાન્ડ રાફ્ટ અરગથી આલાના યશળેે.  

 

 ૧.          ટેન્ડયભા ંિણાલેર એકભભા ંઅને િણાલેર સ્ેળીપીકેળન મિુફ બાલો બયલાના ંયશળેે. જાતે ફનાલેર ટેન્ડય કે  

                રેટય શડે ઉય િણાલેર બાલ અભાન્મ ગણાળે.  

૨.          વયકાયશ્રી કે અન્મ વસં્થાઓ તયપથી કાી માદીભા ંમકેુર લેાયી ોતે કે તેના કોઈણ બાગીદાયો કોઈણ નલા 
નાભે કે નલા સ્લરૂે ટેન્ડય બયી ળકળે નશીં અને િો ટેન્ડય બયળે તો તે અભાન્મ ગણાળે. યંત ુિો ભજુંય  થમા 
ફાદ જાણ થળે તો કયાલેર કાભ અંગેના નાણા ંચકુલલાભા ંઆલળે નશીં અને ડીોઝીટ  િપ્ત કયલાભાં  આલળે 
અને નળક્ષાત્ભક કામતલાશી કયલાભા ંઆલળે.  

૩.       આદેળાનવુાય ાટી દ્વાયા છાલાભા ંઆલેર છાકાભની ગણુલત્તા નનમત સ્ેળીપીકેળન મિુફ નશીં શોમ અને  

ગણુલત્તા ઉતયતી કક્ષાની શળે તો તે ાટી દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છાકાભના ચકૂલણાભા ં૧૦૦% સધુી  

કાત કયાળે. 
૪.         છાકાભની ભેટય નિન્ટીંગ કોન્રાક્ટયે કિેયીભાથંી રઈ િલાની તેભિ ડભીકોી જે તે ળાખાભા ંફતાલીને અતે્રની 

સિુના મિુફ િણાલેર વભમભમાતદાભા ંકાભગીયી યુી કયીને છાકાભની જે તે ળાખાભા ંફ્રી ડીરીલયી કયલાની 
યશળેે અને વ્મલસ્સ્થત ગોઠલી આલાની યશળેે. તભાભ કાભગીયી કોન્રાક્ટયે ોતાના ખિે અને િોખભે કયલાની 
યશળેે. િત્મેક ભેગેચઝન ભાટે વયનાભાને રેફર સ્લરૂે િોટાડલાના યશળેે અથલા નિન્ટ કયલાના યશળેે તેભિ 
જીલ્ડ્રાલાય ફડંરો ફનાલીને કિેયીભા ંિભા કયાલલાના યશળેે. દયભાવે ગ્રાશકોના વયનાભાની  CD વોફ્ટકોી 
કિેયી ાવેથી ભેલી રેલાની યશળેે.  

૫.            તભાભ બાલો ટેક્ષવહશત અને ફ્રી ડીરીલયી વાથે બયલાના યશળેે.  

૬.            આ ટેન્ડયથી ભજુંય કયલાભા ંઆલેર બાલ કયાય ટેન્ડય ભજુંય કમાત તાયીખથી ભશત્તભ એક લત સધુી અભરભાં   
                યશળેે અને કોઈ બાલલધાયો આલાભા ંઆલળે નશીં.  જાભીન અનાભત રૂ.૫,૦૦૦=૦૦ બયલાના યશળેે. 
૭.           ટેન્ડયભા ંદળાતલેર જાત નવલામના કાગભા ંનિન્ટીંગ કાભ કયલાભા ંઆલેર શળે તો તે અંગેની તભાભ િલાફદાયી 

લેાયીની યશળેે. અને બયેર ફાનાની યકભ િપ્ત કયલાભા ંઆલળે. કયેર કાભગીયીનુ ંચકુલણુ ંિપ્ત કયલાભા ં
આલળે તથા ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટીને થમેર નકુળાન લસરુ કયલાભા ંઆલળે.  

૮.          નિન્ટીંગ કોન્રાક્ટ થમા ફાદ આ ફાફતભા ંકોઈ ભતબેદ ડે તો તેલા વિંોગોભા ંભા. કુરનતશ્રીનો નનણતમ આખયી 
ગણાળે અને તે કોન્રાક્ટયને ફધંનકતાત યશળેે.  

૯.         કોઈણ કાયણ દળાતવ્મા નવલામ ઓછા બાલનુ ંટેન્ડય સ્લીકાયલાની, અગય નશી સ્લીકાયલાની, અગય એકથી લધ ુ
ટેન્ડયો સ્લીકાયલાની વત્તા ભા. કુરનતશ્રીની યશળેે.  

૧૦.         નિન્ટીંગ ભાટે તૈમાય CD  યનુનલનવિટીભાથંી ભેલી રેલાની યશળેે.  



૧૧.      CD ભળ્મા ફાદ દય ભાવની ૧૮ તાયીખ સધુીભા ંવાભનમકના અંકો નિન્ટ કયી (વયનાભા રેફર િોંટાડી અથલા 
નિન્ટ કયી) વેન્ટય નન વાથે તૈમાય કયી યનુનલનવિટીભા ંજિલ્ડ્રા લાય ફડંરો ફનાલી શોંિાડલાના યશળેે.  

૧૨.       અંક તૈમાય કયી નનમત વભમ ભમાતદાભા ંન ભલાથી યનુનલનવિટીને થત ુ ંઆનથિક નકુળાનની િલાફદાયી નન્ટીંગ 
િેવની યશળેે. 

૧૩.         નનમભ અનવુાય TDS કાલાભા ંઆલળે. 
૧૪.       બયેરા ટેન્ડયોની શાડત કોી તથા અવર D.D. રૂફરૂભા ંકિેયીની હશવાફી ળાખાભા ંયજુ કયલાના યશળેે. દયખાસ્તભા ં

જ્મા ંદળાતલેલુ ંછે. ત્મા ંઅનધકતૃ વ્મસ્ક્તની વશી વાથે િરૂયી ટેન્ડય પી રૂ. ૫૦૦/- તથા  EMD રૂ. ૫૦૦૦/-ભા ં
યાષ્રીમકતૃ ફેંકના DD વાભેર કયલાનો યશળેે. DD ચિલ્ડ્રન્વ યનુનલનવિટીના નાભનો કઢાલલાનો યશળેે.  DD ાછ 
ાટીનુ ંનાભ રખલાનુ ંયશળેે.  

૧૫.        ટેન્ડય નનમત વત્તાનધકાયી દ્વાયા દળાતલેર વભમે કિેયી ખાતે ખોરલાભા ંઆલળે જેભા ંટેન્ડય બયનાય ઉસ્સ્થત યશી 
ળકળે. 

૧૬.         EMD તથા SMD ઉય વ્માિ ભળે નશીં.  

૧૭.         અંનતભ વદંગી ાભેર ટેન્ડયનો અસ્લીકાય કયલા ફદર EMD િપ્ત થળે. 
૧૮.         કાભની યકભના ૫% SMD વીક્યયુીટી હડોઝીટ ૧૦ હદલવભા ંDD સ્લરૂે યજૂ કયલાની યશળેે.  
૧૯.      ટેન્ડયના િાઈવ ફીડભા ં૨૦૦૦ નકર ભાટે નકર દીઠ બાલ બયલાના યશળેે. નકરોની વખં્માભા ંલધાયો ઘટાડો 

થઈ ળકળે. આ ભાટે વિભાણ યકભ ચકૂલાળે. ાનાની વખં્માભા ંણ લધાયો-ઘટાડો થળે તો ાટી વાથે ફેઠક 
મોજી વ્માિફી બાલ નક્કી થળે અથલા કિેયી નલેવયથી ોતાના નનમભાનવુાય કામતલાશી કયી ળકળે.   

૨૦.          દય ભાવે કાભના અંતે ફીરની ચકુલણી કયલાભા ંઆલળે. આ કાભ ભાટે એડલાન્વ ભલાાત્ર થળે નહશિં.  

૨૧.      ટેન્ડય દયખાસ્ત રૂફરૂભા ંનીિે િભાણે ક્રભથી ચફડાણો વાભેર કયી તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૭ ને ૧૬:૦૦ કરાક સધુી 
કિેયીની હશવાફી ળાખાભા ંરૂફરૂ યજૂ કયલાના યશળેે.(યજાના હદલવ નવલામ)  

 વીરફધં કલયભા ંિભા કયાલલા  

a) સ્લીકાય ત્ર (હયનળષ્ટ-૧)  

b) કાભની નલગતનુ ંત્રક (હયનળષ્ટ-૨)  

c) જાશયેાતનુ ંપોભત (હયનળષ્ટ-૩)  

d) ફાશંધેયીનુ ંપોભત (હયનળષ્ટ-૪)  

e) ભેભોયંડભ ત્રક (હયનળષ્ટ-૫)  

f) ટેન્ડયની ળયતો (હયનળષ્ટ-૬)  

g) Information Regarding the Applicant (હયનળષ્ટ-૭) 
h) િાઇઝ ફીડ (એનેક્ષય-૮) 

 અરગથી િભા કયાલલા  

i) રૂ. ૫૦૦/-નો યાષ્રીમકતૃ ફેંકનો DD (ટેન્ડય પી) 
j) રૂ. ૫૦૦૦/-નો યાષ્રીમકતૃ ફેંકનો DD (EMD પી) 
ઉયોક્ત ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટભા ંદળાતલેરા આધાયોની સ્લિભાચણત નકરો િોડલી.   

 

અયિદાયની વશી અને નવક્કો: ____________________     

વયનામ ુ : _____________________  

તાયીખ   : _____________________  

 
 
 
 
 



 

Annexure-7 

Children’s University 

Subhashchandra Bose Shikshan Sankul, Sector-20, Gandhinagar 

Information Regarding the Applicant 

No. Particulars Details 

1 Name of the Firm/Company  

2 Address of the Firm/Company with PIN Code Number 
and Phone number & Mobile No. 

 

3 E-Mail ID of the Company/Firm  

4 Name & Addresses of the Proprietor/ Partner/Director 
by whom tender is signed (attached proof of Identity) 
Any one from Voter’s Identity Card/Passport (all 
pages)/Driving License (all pages)/PAN Card (Both Side) 

 

5 Type of organization, including particulars of Proprietor/ 
Partner/Director:  (Sole Proprietorship, Partnership, 
Private Ltd., Co-Operative Body, etc.)(Attested copy of 
deeds of Memorandum of Association shall be enclosed) 

 

6 Name and address of the bankers  

7 Company ‘s VAT TIN Number (attach certified copy)  

8 Company ‘s VAT TIN Number (attach certified copy)  

9 Company ‘s CST/TIN Number (attach certified copy)  

10 Details of Tender Fees : Rs. 500/-  

DD No.:  

Date :  

Name of Bank :  

11 Details of EMD : Rs. 5000/-  

DD No.:  

Date :  

Name of Bank :  

12 Availability of Printing machines  

13 Availability of Computers  

14 Availability of Manpower  

 

Date: _____________________    Signature of Applicant: ___________________ 
 
 
 
 
 



 

Annexure-8 

(PRICE BID) 

Children’s University 

Subhashchandra Bose Shikshan Sankul,  

Sector-20, Gandhinagar 

 

 

 

Name of the Firm/Company 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

PRICE BID 

 

Sr. No ITEM Quatation 
Rate in Rs. Per one copy including 

Taxes 

1. 
Printing of Magazine  

“Balvishva” 2000 Copies/Month ____________________Rs/Copy 

 

 

Date: _____________________       Signature of Applicant: ___________________ 

    Name _________________________________ 

 


