નનમાભક, ગ્રંથારમની કચેયી
ગુજયાત યાજ્મ, ગાંધીનગય, ફીજો ભા,
યાજ્મ ગ્રંથારમ બલન, સેક્ટય-૧૭
ગાંધીનગય
--------------------------------------------------------------------------------------નનમાભક, ગ્રંથારમની કચેયી શસ્તકની નલનલધ મોજનાઓ અન્લમે ખયીદામેર
ુસ્તકો યાજ્મના ળશેયી તેભજ ગ્રામ્મ કક્ષાના જાશેય ગ્રંથારમોભાં રૂફરૂ શોંચતા કયલા ભાટે
ુસ્તક નલતયણની કાભગીયી ભાટે નલતયકની નનયુક્તત કયલાની છે . આથી આ કાભભાં યવ
ધયાલતી વ્મક્તત/વશકાયી ભંડીઓ/વંસ્થાઓ ાવેથી ઇ-ટે ન્ડય ભંગાલલાભાં આલે છે .
નલતયકની નનયુક્તત અંગેની જાશેયાત અને તે અંગેની ળયતો અને ફોરીઓ નીચેની
લેફવાઇટ યથી તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૮ના ૧૨.૦૦ કરાકથી જોઇ ળકાળે.
પોન નં. ૨૩૨૨૨૪૮૪, ૨૩૨૨૧૧૦૭.
Website:http://www.nprocure.com
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નનમાભક,ગ્રંથારમ
ગુજયાત યાજ્મ, ગાંધીનગય
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સાભાન્મ ળયતો
(૧) નનમાભક, ગ્રંથારમની કચેયી, ગુજયાત યાજ્મ,

ગાંધીનગય દ્વાયા વને ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે ુસ્તક નલતયણ

એજન્વી નનભલા ભાટે ટેન્ડય નોટીવભાં દળાાવ્મા મુજફ નનમત વભમ ભમાાદાભાં ઓનરાઈન ટેન્ડય
ભાંગલાભાં આલે છે .
(૨) ટેન્ડય પી,

EMD તથા અન્મ દસ્તાલેજો તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ના યોજ કચેયી વભમ દયમ્માન ૧૦:૩૦

થી ૧૪:૦૦ કરાક સુધીભાં નનમાભક , ગ્રંથારમ ની કચેયી, ગુજયાત યાજ્મ, વે-૧૭, ફીજો ભા,
યાજ્મ ગ્રંથારમ બલન, ગાંધીનગય. (ટે. ૨૩૨૨૨૪૮૪, ૨૩૨૨૧૧૦૭) ખાતે શોંચાડલાના યશેળે.
(૩)

ગ્રંથારમ ખાતા શસ્તકની નલનલધ મોજનાઓ અન્લમે ખયીદલાભાં આલતા ુસ્તકો યાજ્મના વયકાયી
જજલ્રા, તાલુકા તેભજ અનુદાન ભેલતા નલનલધ કક્ષાના ળશેયી તથા ગ્રામ્મ નલસ્તાયોના ગ્રંથારમો
સુધી રૂફરૂ શોંચાડલા ભાટે નલતયણ એજન્વી નીભલા અથે તાયીખ ૨૬/૧૨/૨૦૧૮

ના યોજ

૧૪.૦૦ કરાક સુધીભાં ગ્રંથારમ નનમાભકની કચેયી, ગાંધીનગય ખાતે ફે કલયભાં યજુ કયલાના
યશેળે. (૧) EMD કલય તથા (૨) અન્મ દસ્તાલેજોનુ ં કલય

, ફીડ ડોક્યુભેન્ટ પી રૂ.૧૫૦૦/- નો

ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો અથલા વયકાયશ્રીએ નક્કી કયે ર ખાનગી ફેંકનો

State Central Library, Gandhinagar ના
ચુકલલાાત્ર થળે નશી. (Non-Refundable) યશેળે.
(૪) ટેન્ડયયે

Librarian,

નાભનો વાભેર શોલો જોઈએ. જે યત

EMD કલયભાં ટેન્ડય પોભાભાં દળાાવ્મા મુજફની EMDનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ફીડલાનો છે . તથા

કલય ઉય ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ જે ફેંકનો શોમ તે ફેન્કનુ ં નાભ દળાાલલાનુ ં યશેળે.

EMD નવલામના

કોભળીમર ફીડ ખોરલાભાં આલળે નશીં.
()

EMD ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્લરૂભાં જ સ્લીકામા છે . અને ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ણ યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો અથલા
વયકાયશ્રીએ નક્કી કયે ર ખાનગી ફેંકનો જ તથા ગાંધીનગય ખાતે લટાલલાને ાત્ર શોલો આલશ્મક
છે .

(૬) અન્મ દસ્તાલેજોના કલયભાં ટેન્ડય પોભાભાં દળાાવ્મા મુજફના દસ્તાલેજોની નકર નોટયી/વક્ષભ
વત્તાનધકાયીની ાવે ખયાઈ (એટેસ્ટેડ) કયાલીને ફીડલાની છે .
(૭) ટેન્ડયયે તેભની વંસ્થાનો પ્રકાય તથા ભાલરક\બાગીદાય\ડીયે કટયોના નાભ

– વયનાભાં દળાાવ્મા

પ્રભાણેના તેને રગતા આધાયો અને નલગતો વક્ષભ વત્તાનધકાયી ાવે ખયાઈ (એટેસ્ટેડ) કયાલીને
વાભેર યાખલાના યશેળે.
(૮) ુસ્તકો સ્લીકાયલાનુ ં તથા તેના નલતયણનુ ં કામા આ કચેયીના ત્રીજા ભાે ખારી યશેર શોરભાં
કયલાનુ ં શોલાથી

ટેન્ડયયે ાસસરો તૈમાય કયલાની કાભગીયી તથા તમાંથી જે તે ગ્રંથારમોભાં

ભોકરલાની કાભગીયી ભાટેની મોગ્મ વ્મલસ્થા કયલાની યહેળે.
(૯)

ટેન્ડયયે જાતે અથલા ટેન્ડયયના અનધકૃત પ્રનતનનધીશ્રીની રેખીત ઓથોરયટી વાથે ટેન્ડય ખોરલાના
વભમે શાજય યશી ળકળે, ટેન્ડય ખોરલાનો વભમ, તાયીખ અને સ્થ ટેન્ડય નોટીવભાં દળાાલલાભાં
આલેર છે .
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(૧૦) ટેન્ડયયે રૂ. ૭૫,૦૦૦/- (ંચોતેય શજાય ુયા) ગાંધીનગય ખાતે લટાલલાને ાત્ર,

ભધ્મસ્થ ગ્રંથારમ, ગાંધીનગય

“ગ્રંથાર, યાજ્મ

” ની તયપેણભાં રખામેર યાષ્ટ્રીમ કૃત ફેંક અથલા

સયકાયીશ્રીએ ઠયાલેર ખાનગી ફેંકનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ

EMD તયીકે આલાનો યહેળે . ટેન્ડય

ખુલ્મા ફાદ વૌથી ઓછા બાલ જે ાટીના શળે (એર-૧) તેને ઓડા ય આલાભાં આલળે. અને આ
કાભગીયીનો આદે ળ તેભના તયપથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી તો તેભની

EMD ની યકભ જપ્ત

થલા ાત્ર યશેળે. વપ ટેન્ડયયે રૂ|. ૧,૨,૦૦૦/- (એક રાખ ચીવ શજાય ુયા) ની યકભના
યપોભાન્વ ઓપ કોન્રાતટના શેત ુ ભાટે નવક્યુરયટી રડોઝીટની યકભ નનમાભક ,ગ્રંથારમની કચેયીભાં
જભા કયાલલાની યશેળે. આ ડીોઝીટ યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકની ફેંક ગેયેન્ટી/ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટના સ્લરૂભાં
આલાની યશેળે (આ ડીોઝીટ ય કોઈ વ્માજ આલાભાં આલળે નશી) તેભજ આ કાભગીયી
કયલાભાં આ નનષ્ટ્પ( જળો તો આની નવક્યુરયટી રડોઝીટ જપ્ત કયલાભાં આલળે.
(૧૧) ુસ્તક નલતયણ કાભગીયી ઘણી ચોકવાઈથી કયલાની થતી શોલાથી આ કામા આ કઈ યીતે કયળો
તેનો નલગતલાય પરોચાટા ટેકનીકર ફીડભાં જોડલાનો યશેળે.
(૧૨)

GST/વનલિવ ટેક્ષના યજીસ્રેળન ફાફતના પ્રભાણત્રની એટેસ્ટેડ નકર ટેન્ડયયે દસ્તાલેજો વાથે યજૂ
કયલાની યશેળે. તેભજ અગાઉ જો GST/લેટ/વનલિવ ટેક્ષ બમો શોમ તો તેના આધાયો ણ ટેન્ડય વાથે
યજુ કયલાના યશેળે અન્મથા ટેન્ડય યદ થલાને ાત્ર યશેળે.

(૧૩) ટેન્ડયયે તેભની ેઢી ભાટે નીચેની નનયુતત ફાફતો આલાની યશેળે જેભાં ેઢી નોંધામેર શોમ:
-

સ્લભારીકી ેઢી.

-

બાયતીમ બાગીદાયી ધાયા – ૧૯૩૨

-

બાયતીમ કંની ધાયા – ૧૯૫૬

ભાલરક/બાગીદાય/રડયે તટયના  ૂયા નાભ/વયનાભાની નલગત ણ અચ ૂકણે યજુ કયલાની
યશેળે.
(૧૪) જો આ મુફ
ં ઈ નળાફંધી ધાયા

– ૧૯૪૯ અથલા મુફ
ં ઈ અપીણ ધાયો

– ૧૯૩૬ અન્લમે ગુજયાત

યાજ્મભાં રાગુ ડતી ફાફતે ગુનેગાય ઠમાા શળો/ઠયળો તો કયાય કયલાને રામક ઠયળો નશીં, કે
કયાય યદ્દ કયલાને ાત્ર થળે
(૧) કોન્રકટયે કયાય કામા તાયીખથી ૧૨ ભાવ સુધી અને જરૂય જણામે ત્રણ ભાવ લધુ વભમગાા
સુધીના વભમગાા ભાટે ભંજુય થમેરા બાલથી નલતયણની કાભગીયી કયલાની યશેળે. લધુભાં
નનમાભકશ્રીને મોગ્મ જણાળે તો વદય બાલ, ળયતો અને ફોરીઓ ૧ લા સુધી કયાયની મુદ્દત
રંફાલી ળકળે.
(૧૬) નનમાભક ,ગ્રંથારમ, નનમાભક ,ગ્રંથારમની કચેયી,ગાંધીનગયનો આ કોન્રાતટ અત્રેની નલનલધ
મોજનાઓ અન્લમે ખયીદામેર ુસ્તકોના નલતયણ અથે યાજ્મના ળશેયી તથા ગ્રામ્મ નલસ્તાયના
વયકાયી જીલ્રા,તાલુકા અને અનુદાનનત ગ્રંથારમો તથા વંસ્થાઓ સુધી રૂફરૂ શોંચાડલા ભાટે
કયલાભાં આલેર છે .
(૧૭) નનમાભક, ગ્રંથારમ , ગાંધીનગય દ્વાયા નનયુતત કયલાભાં આલેર કોન્રાતટયે ોતાના ખચે રૂ|. ૧૦૦/ની રકિંભતના નોન જ્યુડીળીમર સ્ટેમ્ ેય ઉય કયાયખત કયી આલાનુ ં યશેળે.

RRRLF_2018-19_E-tender_distri

(૧૮) નનમાભકશ્રી,ગ્રંથારમ , ગાંધીનગય દ્વાયા નનયુતત કયલાભાં આલેર કોન્રાતટય ઉયોતત્ત દળાાલેર
તભાભ પ્રકાયની કાભગીયી કયલાભાં નનષ્ટ્પ જળે તો અન્મ ઇવભ અને / અથલા ેઢી ાવેથી વદય
કાભગીયી રેલાના અનધકાય નનમાભક ોતાની ાવે યાખે છે . અને તે ફદર થતો લધાયાનો ખચા
કોન્રાતટય ાવેથી લસુર કયલાભાં આલળે.
(૧૯) ુસ્તકના નલતયણ લખતે આય.ટી.ઓ. ના તભાભ નનમભોનુ ં ારન કયલાનુ ં યશેળે આ અંગેની તભાભ
જલાફદાયી કોન્રાતટયની યશેળે.
(૨૦) વયકાયશ્રીના રઘુત્તભ ગાયધોયણ, પ્રોપંડ તથા ટોરટેક્ષ તેભજ અન્મ કામદાકીમ જલાફદાયી જે
થતી શળે તેની વં ૂણા જલાફદાયી નલતયણ કોન્રાતટયની યશેળે.
(૨૧) કોઈણ કાયણ આપ્મા લગય નનમત મુદ્દત કયતા અગાઉ ણ કોન્રાતટય વભાપ્ત કયલાનો શક્ક
નનમાભકશ્રી, ગ્રંથારમ, ગુજયાત યાજ્મ, ગાંધીનગયનો યશેળે.
(૨૨) ભજુય કનભળનયની કચેયીનુ ં રાઇવન્વ રેલાની જલાફદાયી જે તે કોન્રાતટયની યશેળે.
(૨૩) જો અગાઉ આલી કાભગીયી કયે ર શોમ તો અનુબલનુ ં વટીપીકેટ ટેન્ડયયે ટેન્ડયના દસ્તાલેજો વાથે
વાભેર યાખલાનુ ં યશેળે.
(૨૪)

ઉયોતત દસ્તાલેજો/ુયાલા નવલામના ટેન્ડયો અસ્લીકૃત/યદફાતર થલાને ાત્ર યશેળે.

(૨) ઉય જણાલેરી તભાભ ળયતોનુ ં આખયી અથાઘટન કયલાની વત્તા નનમાભક,ગ્રંથારમ
યાજ્મ, ગાંધીનગયની યશેળે.
(૨૬)

જો ટેન્ડયની કોઈ ફાફતે નલલાદ ઉબો થળે તો તેન ુ ં ન્મામક્ષેત્ર ગાંધીનગય યશેળે.

---------

RRRLF_2018-19_E-tender_distri

, ગુજયાત

નનમાભક, ગ્રંથારમ ની કચેયી,
સે-૧૭, યાજ્મ ગ્રંથારમ બલન,
ફીજો ભા, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૭
(Invitation of tenders and instruction of Tender)
કોભસળીમર ફીડ (પ્રાઈઝ ફીડ)
(૧) જે ટેન્ડયયે EMD કલય તથા અન્મ દસ્તાલેજોના કલય નનમત વભમ ભમાાદાભાં કચેયીભાં યજુ કયે ર

શોમ

અને ટેન્ડયની નનમત ફોરીઓ અને ળયતો રય ૂણા થતી શોમ તેલા જ ટેન્ડયવાના કોભળીમર ફીડ
ઓનરાઈન ખોરલાભાં આલળે.
(૨) ટેન્ડયયે તેભના બાલો ગુજયાત યાજ્મના ળશેયી તથા ગ્રામ્મ નલસ્તાયના ગ્રંથારમો તથા વંસ્થાઓ સુધી
ુસ્તક નલતયણ કયલા ભાટે લા દયમ્માન નલનલધ મોજનાઓ શેઠ ખયીદલાભાં આલતા અંદાજજત
રૂ.૨.૫૦કયોડની કુર મ ૂ રકિંભત ના ુસ્તકોના નલતયણ કામાના ાવાર દીઠના બાલ ુસ્તકો સ્લીકાયલાની
કાભગીયી, તેન ુ ં ળોટીંગ કયી નનમત યકભ મુજફ ાવાર તૈમાય કયલાના તથા તેન ુ ં નલતયણ કયી ુસ્તકો
ભળ્મા ફદરની શોંચ આ કચેયીએ યજુ કયલાના લજન આધારયત બાલો પાઇનાન્વીમર ફીડભાં જણાવ્મા
મુજફની કાભગીયી ભાટે આલાના યશેળે. આ ફાફત બાલ બયનાયે ધ્માને રેલાની યશેળે. આ બાલ તભાભ
ટેક્ષ વરશતનો યશેળે એટરે કે નલતયણ થમેર ુસ્તકોના ભાન્મ યશેર બાલ મુજફ જ યકભ ચુકલલાભાં
આલળે તથા તેના ય બયલાાત્ર લેટ કે અન્મ ટેક્ષ એજન્વીએ બયલાનો યશેળે. બનલષ્ટ્મભાં ણ કોઇણ
જાતનો બાલલધાયો ભળે નશીં તથા ચુકલલાાત્ર કુર યકભ ઉય નનમભમુજફ

TDS

આ કચેયીએથી

કાત કયી ફાકીની યકભની ચુકલણી કયલાભાં આલળે.
(૩)

ટેન્ડયયે ુસ્તકોને આગ, લુટં , લયવાદ કે કુદયતી આપતથી થતુ ં નુકળાન ઈજાયાદાયે બયાઇ

કયલાનુ ં

યશેળે તથા ભંજુય યશેર ટેન્ડયયે ભે ર ઓડા ય મુજફની યકભના ુસ્તકોનો લીભો પયજીમાત ઉતયાલાનો
યશેળે અને નલભા ોરીવી ઓડા ય ભળ્મેથી રદન-૨૦ભાં યજુ કયલાની યશેળ.ે જેનુ ં પ્રીનભમભ કોન્રાતટયે
બોગલલાનુ ં યશેળે.
(૪)

ુસ્તકો ક્સ્લકાયલા , તેની ગ્રંથારમ લાઇઝ માદી તૈમાય કયલી , આ માદીની નપ્રન્્વ કાઢલાની લગેયે કામા
ભાટે નપ્રન્ટય , કાટીજ તથા સ્ટેળનયીનો ખચા એજન્વીએ કયલાનો યશેળે. આ કાભગીયી ભાટે એક કોમ્પ્યુટય
વેટ (નપ્રન્ટય , કાટીજ નવલામ) આ કચેયી તયપથી  ૂયો ાડલાભાંઆલળે.જે કાભગીયી  ૂણા થમેથી વાયી
શારતભાં આ કચેયીને યત કયલાનો યશેળે.

ટેન્ડયની કાભગીયીની સભમ ભમાસ દા :(૧) આ ટેન્ડયની વભમભમાાદા ટેન્ડય ખોલ્માથી ફાય (૧૨) ભાવની યશેળે. તેનાથી ઓછા વભમ
ભમાાદાલાા ટેન્ડય યદ ગણાળે. વભમ-ભમાાદા ફાફતે ટેન્ડયયે કોઈ ઉલ્રેખ નશી કમો શોમ તો તેલા
વંજોગોભાં વભમભમાાદા એક લાની ગણાળે.
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પસ્ુ તકોની નલતયણ સફંધી પ્રક્રિમા :(૧) ુસ્તકો ાટી ાવેથી ભેલતી લખતે અત્રેથી આેર નલતયણ આદે ળ મુજફ તાવી, ગણતયી કયીને
ભેલલાના યશેળે.
(૨) નલનલધ કક્ષાના યાજ્મના રાબાથી જાશેય ગ્રંથારમોને ુસ્તકોનુ ં નલતયણ કયી શોંચતા કયલાના છે તે
ગ્રંથારમોની માદી અત્રેથી ુસ્તક નલતયણના આદે ળ વાથે આલાભાં આલળે.
(૩) ુસ્તકો પ્રકાળકો/નલતયકો/રેખકો/ લગેયે ોતાના ુસ્તકો ફાયોફાય (વીધા) નલતયણ અથે ઓડા ય મુજફના
સ્થે ોતાના ખચે શોંચતા કયળે. જે અનુવાય આની વંસ્થાએ અભાયા ઓડા ય મુજફના ુસ્તકો ચકાવીને
ભેલીને રેલાના યશેળે તથા ુસ્તકો ભળ્મા ફદરની શોંચ ાઠલલાની યશેળે.
(૪)

અત્રેથી ુસ્તક નલતયણ અથે આલાભાં આલેર આદે ળ મુજફના ુસ્તકોની શેયાપેયી દયમ્માન થમેર
નુકળાન કોન્રાતટયે બયાઈ કયી આલાનુ ં યશેળે તેભજ કોન્રાતટય આભ કયલાભાં નનષ્ટ્પ જળે તો ઉતત
ખચા કોન્રાતટયના ભશેનતાણાના ફીરભાંથી તથા ડીોઝીટની યકભભાંથી કાી રઈને ભજયે રેલાભાં આલળે.
અત્રેથી જણાલેર સ્થોએ રઇ જલાભાં શેયપેય દયમ્માન કોઈ ણ નુકળાન ફદર કોન્રાતટય ને જલાફદાય
ગણલાભાં આલળે. કોન્રાતટયના કસ ૂય ફદર ચુકલલાના થતા ડેભયે જ ફદર કોન્રાતટય જલાફદાય યશેળે
તથા તેન ુ ં ડેભયે જ તેભને બોગલલાનુ ં યશેળે.

() નલતયણ અથે જે ુસ્તકો ભળે તે તભાભ ુસ્તકોના ટાઇટર ેઈજ તથા છે લ્રા ેજ ય જે તે મોજનાનો
નવક્કો રગાલલાની સુચના જે તે પ્રકાળકો/નલતયકો/રેખકો લગેયેને આલાભાં આલી છે જેથી ુસ્તકો
સ્લીકાયતા અગાઉ આલો નવક્કો રગાલેર છે તેની ખાત્રી કયી ુસ્તકો સ્લીકાયલાના યશેળે.
(૬) કોન્રાતટયને આેર ુસ્તક નલતયણ ભાટેના આદે ળભાં જણાલેર ળયતો મુજફ તથા આેર રાબાથી
ગ્રંથારમોની માદી મુજફના નલનલધ કક્ષાના ગ્રંથારમોભાં તેની વાભે દળાાલેર ુસ્તકો તથા યકભ મુજફના
ગ્રોવ યકભના ુસ્તકો રૂફરૂભાં જે તે ગ્રંથારમોભાં શોંચતા કયલાના યશેળે.
(૭) ુસ્તક નલતયણ ભાટે જે ુસ્તકો ભે તેની તભાભ નલગતો દળાાલતી માદી તૈમાય કયી ુસ્તકોનુ ં નલતયણ કામા
ળરૂ થામ તે શેરા આ કચેયી ને ભોકરી આલાની યશેળે.
(૮) ુસ્તકોના ાવાર વાયી જાતના કંતાન/કાડ/પ્રાસ્ટીકભાં મુકીને ુસ્તકોને નુકવાન ન થામ તે યીતે ેક
કયી અત્રેથી આેર માદી મુજફના ગ્રંથારમોને રૂફરૂ ભોકરી આલાના યશેળે.આ ાવારો શેયપેય કયતી
લખતે વશેરાઇથી ઉંચકી ળકામ તે યીતે તૈમાય કયલાના યશેળે તથા જે ાવારો તૈમાય થામ તેભાં જે ુસ્તકો
શોમ તેની ાવાર લાઈઝ માદી જે તે ાવારભાં મુકલાની યશેળે.
(૯) ુસ્તક નલતયણ કામા ળરુ કયો તે અંગે ની જાણ આ કચેયીને રેલખત ભાં કયલાની યશેળે. ુસ્તકોનુ ં નલતયણ
કામા આદે ળ ભળ્મેથી ભોડાભાં ભોડું ફે ભાવભાં ળરુ કયલાનુ ં યશેળે.
(૧૦) ુસ્તક નલતયણ કામા આદે ળ ભળ્મેથી ભોડાભાં ભોડું છ ભાવભાં  ૂણા કયલાનુ ં યશેળે. જો નનમત વભમભાં આ
કામા  ૂણા કયી ુસ્તકો ભળ્મા ફદરની શોંચો આ કચેયીભાં યજુ કયલાભાં નશી આલે તો નનમત વભમ ફાદ
આલેર શોંચની કુર યકભ ભાંથી દય અઠલારડમા દીઠ (કે તેના બાગ ભાટે) ચ ૂકલલાાત્ર યકભના ૨% રેખે
યકભ કાી ચ ૂકલણુ ં કયલાભાં આલળે. ખાવ વંજોગોભાં નલળે વભમ ભાટે નનમાભક ,ગ્રંથારમની  ૂલા ભંજૂયી
રેલાની યશેળે.
(૧૧) સુચલેર ગ્રંથારમોને ુસ્તકો શોંચતા કયો ત્માયે ુસ્તકો ભળ્મા અંગેની જે તે ગ્રંથારમની શોંચ ુસ્તકોની
માદી ઉય વંસ્થાના વશી નવક્કા લગેયે કયાલી સ્ટેટભેન્ટ તૈમાય કયી તભાભ ગ્રંથારમોની શોંચો કક્ષાલાય અત્રે
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યજુ કયલાની યશેળે.
(૧૨) વરિમ અને ચાલુ શારતભાં શોમ તેલા જ ગ્રંથારમોની માદી ુસ્તક નલતયણ ભાટે આલાભાં આલળે. છતાં
ણ કોઈ ગ્રંથારમ ફંધ શારતભાં શોમ અથલા કોઈ ગ્રંથારમ ુસ્તકો સ્લીકાયલા અનનચ્છા દળાાલે તો તેલા
ગ્રંથારમોની માદી યજુ કયી લૈકલ્લ્ક માદી આ કચેયીભાંથી ભેલી રેલાની યશેળે. આ ભાટે કોઈ અરગથી
ચાર્જ ચુકલલાભાં આલળે નશી.
(૧3) ુસ્તક નલતયણ વંફનં ધત કાભગીયી ચારતી શળે ત્માયે નનમાભક

,ગ્રંથારમની કચેયી દ્વાયા ુસ્તક નલતયણ

સ્થની આકક્સ્ભક ચકાવણી કયલાનો શક્ક અફાનધત યશેળે.
ુ લણી :ફીરની ચક
(૧) અત્રેથી આેર ગ્રંથારમોની માદી મુજફ જે તે ગ્રંથારમોને ુસ્તકો શોંચતા કયલાભાં આલે ત્માયે ુસ્તકો
ભળ્મા અંગેની જે તે ગ્રંથારમની શોંચ ુસ્તકોની માદી ઉય વંસ્થાના વશી નવક્કા કયાલી સ્ટેટભેન્ટ તૈમાય
કયી તભાભ ગ્રંથારમની શોચો કક્ષાલાય આ કચેયીએ યજુ કયલાની યશેળે.
(૨) ભશેનતાણાના ફીર વાથે નલતયણ કયે ર માદી મુજફના ગ્રંથારમોના ુસ્તકો ભળ્મા ફદરની કક્ષાલાય
પાઈર ફનાલી શોંચો (એક નકરભાં) અને માદી ફે નકરભાં યજુ કયલાની યશેળે.
(૩) ફીરની વાથે યજુ કયે ર ુસ્તકો ભળ્મા ફદરની ગ્રંથારમની શોંચોની ચકાવણી કમાા ફાદ જ ુસ્તક
નલતયણ કામાના ભશેનતાણાનાં ફીરની ૯૦% યકભની ચુકલણી કયલાભાં આલળે.
(૪) ુસ્તક નલતયણ કામા  ૂણા થમા ફાદ જો કોઈ ુસ્તકો નલતયણ કયલાના ફાકી યશે તો તે ુસ્તકોના નાભ,
રકિંભત તથા નકરોની માદી ગ્રંથારમ નનમાભકશ્રીને યજુ કયી તભાભ ુસ્તકોનુ ં નલતયણ કામા  ૂણા કમાાની
ખાતયી કયાલલાની યશેળે તે છી ૧૦% ેભેન્ટ કયલાભાં આલળે. ફીરનુ ં ચુકલણુ ં ૨(ફે) તફક્કાભાં કયલાભાં
આલળે. કુર ુસ્તક નલતયણની યકભનુ ં ૫૦% કાભ  ૂણા થમા છી પ્રથભ તફક્કાનુ ં ફીર મુકી ળકાળે.
અન્મ ળયતો :(૧) ળયતી ટેન્ડયો અસ્લીકાયને ાત્ર ઠયળે.
(૨) કોઈણ વંજોગોભાં કોઈ ણ પ્રકાયનો બાલ લધાયો કે અન્મ લધાયાની યકભ ચુકલલાભાં આલળે નશી.
(૩) અન્મ ળયતો અને ફોરીઓ

ITIT મુજફની યશેળે.

(૪) ગુજયાત વયકાય અથલા વયકાયી વંસ્થા દ્વાયા કાી માદીભાં (

Black list) મુકામેર એકાંકી લેાયી, ેઢી કે

કંની ટેન્ડય બયલાભાં બાગ રઇ ળકળે નશીં.
(૫) વપ ટેન્ડયયે કાભ ળરૂ કયતા શેરા કચેયી વાથે રૂ|. ૧૦૦/-નો જ્યુડીનળમર સ્ટેમ્ ેય ય કયાય
કયલાનો યશેળે.
(૬) વપ ટેન્ડયયે યપોભાન્વ નવક્યુરયટી તયીકે રૂ|.૧.૨ રાખની યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકની ફેંક ગેયંટી અથલા રૂ.૧.૨
રાખનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંક અથલા વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ ખાનગી ફેંકનો

“ગ્રંથારશ્રી, યાજ્મ

ભધ્મસ્થ ગ્રંથારમ, ગાંધીનગય” ના નાભનો આલાનો યશેળે.
હ/
ુ ં અભો (ટેન્ડયયનુ ં નાભ)............................................................................................
ભાલરક/બાગીદાય/ડીયે તટય આથી ઉયોતત તભાભ ળયતો તથા ફોરીઓ વાથે વંભત છીએ અને આ તભાભ
ળયતો અને ફોરીઓ તથા ITIT મુજફની ળયતો અને ફોરીઓ અભોને કબુર ભંજુય છે .
સ્થ :તાયીખ :-

વશી.
(નાભ, શોદ્દો તથા નવક્કો)
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DIRECTORATE OF LIBRARIES, STATE LIBRARY BUILDING, SECTOR-17,
GANDHINAGAR.382017.
Notice Inviting On-line Tender for books distribution to urban & rural areas
Government & Grant-in-aid libraries of the Gujarat State.
Tender Details
Name

Director of Libraries, Gujarat State,
State Library Building, Sector-17,
Gandhinagar.382017

Name of Work

Tender for distribution of books

Estimated Contract Value.(INR)

Rs.2,50,00,000 (INR)

Period of Completion (in months)

6 (Six) months

Bidding Type

Open/Limited

Bid Call (Nos)

001/2018-19/Book Distribution

Tender Currency Type

Indian Rupees (INR)

Tender Currency Setting

Indian Rupees (INR)

Joint Venture

Not Applicable

Rebate

Not Applicable

Amount Details
Bid Document Fee

Rs.1500/-(Rs.one thousand five
hundred only) non refundable by
Demand draft of Nationalised Bank,
HDFC/ ICICI/Axis Bank

Bid Document Fee Payable to

Librarian, State Central
Library,Gandhinagar
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Bid / EMD (INR)

EMD for Rs.75,000/- (Rs. Seventy five
thousand only) Demand draft from
Nationalised Bank.

Bid Security in favors of

“Librarian, State Central
Library,Gandhinagar” by DD Only
Tender Dates

Bid Document Downloading Start Date

03/12/2018

Time : 11.00 a.m.

Pre-bid meeting

Yes (off line)

Time :16.00 p.m.

Bid Document Downloading End Date

24/12/2018

Time : 18.00 p.m.

Physical Document Submission Date

26/12/2018

Time :14.00 p.m.

Opening of Online Bid (Technical)

27/12/2018

Time :16.00 p.m.

Bid Validity Period

365 days

Submission of EMD, Tender Fee & other Submission of EMD, Tender Fee & other
documents During Office hours : On
Documents etc.
date 26/12/2018 from 14.00hrs. in the
office of the Director , Libraries, State
Library Building,
Sector – 17,
Gandhinagar. 382017. Phone No: (079)
23222484 / 23221107
Commercial Bid Opening Date
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Dt. 29/12/2018

Other Details

Office Inviting Bids

Directorate , Libraries,
State Library Building, Sector – 17,
Gandhinagar. 382017.

Bid Opening Authority

Directorate ,Libraries,
State Library Building, Sector – 17,
Gandhinagar. 382017.

Address

Directorate , Libraries,
2nd floor,State Library Building, Sector- 17,
Gandhinagar. 382010.
Phone No: (079) 23222484 / 23221107
e-mail : directorateoflibraries@gmail.com
web site: dolib.gujarat.gov.in

Contact Details

Shri J. M. Leua,
Asst.Director of Libraries, Gujarat State,
State Library Building, Sector – 17,
Gandhinagar. 382017.
Phone No: (079) 23222484 / 23221107

--------
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