ુ લ મેન્ટેનન્સ કોન્રાક્ટ આપવા બાબત અંગેન ુંુ
એ.સી .માટે એન્યઅ
ટે ન્ડર
Tender No. GUJCOST/admin/2019-20/001
પ્રકાશિત તારીખ

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ થી ૨૬/૦૩/૨૦૨૦

ટેન્ડર ભરવાની છે લ્લી તારીખ

૨૬/૦૩/૨૦૨૦, સાાંજે ૫:૩૦ સુધી

રૂબરૂ મુલાકાત

૧૮/૦૩/૨૦૨૦ થી ૨૪/૦૩/૨૦૨૦
સમય: ઓફિસના કામકાજ દરશમયાન

ગુજરાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
ુ રાત સરકાર ,
વવજ્ઞાન અને પ્રૌધોગગકી વવભાગગજ
બ્લોક ,૭મો માળ ,બી-એમ૩૮૨૦૧૧-ગાુંધીનગર ,૧૧-સેકટર ,ગબલ્ડીંગ .એસ .
િોન નાં :૨૩૨૫૯૩૬૨ િેક્સ નાં-૦૭૯ :૦૭૯૨૩૨૫૯૩૬૩ઇ:મેલ- info-gujcost@gujarat.gov.in

ુ રાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
ગજ
વવજ્ઞાન અને પ્રોધોગગકી વવભાગ
ુ કોસ્ટ કચેરી ખાતે A.C રીપેરીંગ અને એન્યઅ
ુ લ મેન્ટે નન્સ માટે ન ુંુ ટે ન્ડર ફોમમ
ગજ્
ક્રમ

શવગત

૧

વ્યન્ક્ત/પેઢી/કાંપની/એજન્સી નુ ાં નામ

૨

ઓિીસનુાં સરનામુ ાં અને ટેલીિોન નાં

૩

પાન નાં

૪

જી.એસ.ટી નાં (જો હોય તો)

૫

પેઢી/કાંપની/એજન્સી વતી અશધકૃત કરે લ
વ્યન્ક્ત

૬

તાત્કાલીક કામ માટે સાંપકક માટે નો
ટેલીિોન નાં

૭

અગાઉ આ કામનો અનુભવ (વર્કમાાં)
( સરકારી કચેરીમાાં કામ કરે લ હોય તો
તેની શવગત દિાકવવી)

સ્વપ્રમાણીત પાનકાડક , GST સફટિિીકેટની કોપી સાથે જોડવી.

તારીખ:

વ્યન્ક્ત/પેઢી/કાંપની/એજન્સી નુ ાં નામ,

સ્થળ:

સફહ તથા શસકકો

ુ રાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
ગજ
વવજ્ઞાન અને પ્રોધોગગકી વવભાગ
ુ કોસ્ટ કચેરી ખાતે A.C રીપેરીંગ અને એન્યઅ
ુ લ મેન્ટે નન્સ માટે ન ુંુ ભાવપત્રક
ગજ્
૧) કચેરીના એ.સી તથા એ.સી લાઈનોનો રીપેરીંગ ખચે અંગે ન ુંુ ભાવપત્રક
ક્રમ

વવગત

કકિંમત

૧

કચેરીના એ.સી તથા એ.સી લાઈનોનો રીપેરીંગ ખચે.
(કચેરીના આવેલ તમામ એ.સીમાાં જરૂરી રીપેરીંગ
કરવા, સેન્રલ એ.સીની લાઈનો રીપેરીંગ કરી(જરૂર
જણાય ત્યાાં બદલીને નવા પાઈપ િીટ કરી, બધી
લાઈનોનો હોલ પુરવા તેમજ અન્ય પરચુરણની
કમગીરી)
એજ્નન્સીએ રીપેરીંગ માટે જરૂરી તમામ મટીરીયલ્સ તથા
સાધનો તમજ

તમામ વેરા સફહતનો ભાવ લખવો.

કુ લ
૨) કચેરીના એ.સીના સવવિસ માટેન ુંુ ભાવપત્રક
ક્રમ

વવગત

પ્રવત એક એ.સી દીઠ

કુ લ ખચમ

ભાવ
૧

૧૪ સ્પસ્લલટ એ.સી

૨

૧૧ કેસેટ એ.સી
કુ લ

તારીખ:

વ્યન્ક્ત/પેઢી/કાંપની/એજન્સી નુ ાં નામ,

સ્થળ:

સફહ તથા શસકકો

ુ રાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી
ગજ
વવજ્ઞાન અને પ્રૌધોગગકી વવભાગ
ુ કોસ્ટ કચેરી ખાતે A.C રીપેરીંગ અને એન્યઅ
ુ લ મેન્ટે નન્સ ટે ન્ડર માટે ની જરૂરી સચ
ુ ના તથા
ગજ્
કામગીરી અંગે ની શરતો
ગુજરાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની ઓિીસ શવજ્ઞાન અને પ્રૌધોગગકી શવભાગ
અંતગકત આવેલી રજીસ્ટરડ સોસાયટી છે . આ કચેરી બ્લોક નાં.બી, ૭મો માળ, એમ.એસ. ગબલ્ડીંગ,
સેકટર-૧૧ ખાતે આવેલ છે . કચેરીના ૧૪ સ્પસ્લલટ એ.સી તથા ૧૧ કેસેટ એ.સીના રીપેરીંગ તથા
એન્યુઅલ મેન્ટે નન્સ માટે નીચેની િરતો અનુસાર કામગીરી કરવાની રે હિે.
૧. ઉકત કામગીરી માટે એજન્સીઓએ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૦ થી તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૦ દરમ્યાન ઉકત
જણાવેલ અત્રેની કચેરીના એડ્રેસથી ભાવપત્રકો મેળવવાના રે હિે. તેમજ મોડામાાં મોડા
તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૦, સાાંજે ૫:૩૦ સુધીમાાં ભવપત્રકો અત્રેની કચેરીને મળી જાય તે રીતે મોકલવાના
રે હિે. તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૦, સાાંજે ૫:૩૦ બાદ મળે લ ભાવપત્રકો ધ્યાને લેવામાાં આવિે નહી.
૨. આ ભાવપત્રકો કચેરીમાાં આવેલા ૧૪ સ્પસ્લલટ એ.સી તથા ૧૧ કેસેટ એ.સીના તથા તેની લાઈનોના
રીપેરીંગની કામગીરી તથા તેમની એન્યુઅલ મેન્ટે નન્સ કામગીરી માટે માંગાવવામાાં આવેલ છે .
૩. ઉપરોકત મુદ્દા નાં ૨માાં જણાવ્યા અનુસાર કચેરીમાાં હાલ આવેલા એ.સીની પાણી નીકાલની લાઈન
તેમજ ઈલેકરીક વાયર લાઈનમાાં રીપેરીંગ કરવાનુ ાં રહેિે. જરૂર જણાય ત્યાાં પાણી નીકાલની લાઈન
બદલાવી, તેમને ત ુટે લી જગ્યા બુરી, િીલ્ટર સાિ કરવા, જરૂર જણાય ત્યાાં બદલાવવા, એ.સીના
ખામીગ્રસ્ત પાટક સ બદલાવી તેમજ ઓિીસ દ્વારા આપવામાાં આવેતે મુજબીની કામગીરી કરવાની
રહેિે. કામગીરી અંગેની જાણકારી માટે

એજ્નન્સી રૂબરૂ મુલાકત તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૦ થી

૨૪/૦૩/૨૦૨૦માાં ઓિીસના કામકાજના સમય દરશમયાન લઈ િકિે.
૪.

એજન્સી દ્વારા એન્યુઅલ મેન્ટે નન્સ વર્કમાાં કવાટક રલી ઓિીસમાાં િીટ તમામ એ.સીની જનરલ

ે ે. જેમાાં િીલ્ટર સિાઈ, એ.સીના બહારના અને અંદરના પાટક સની સિાઈ તેમજ
સશવિસ કરવાની રે હિ

ે ે. આ ઉપરાાંત વર્ક દરશમયાન જો કોઈ એ.સીમાાં ખામી સજાકયતો
અન્ય પરચુરણ સશવિસ કરવાની રે હિ
અત્રેની કચેરી દ્વારા એજન્સી જાણ કરવામાાં આવે તો દીન-૧માાં આ અંગેની કામગીરી પુણક કરવાની
ે ે.
રે હિ
૫ એ.સી રીપેરીંગમાાં જો કોઈ પાટક સમાાં ખામી જણાય અને બદલવાની જરૂરીયાત જણાય તો તે અંગે
ે ે અને કચેરીની માંજુરીથી પાટક સની ખરીદી કરી તે અંગેન ુ ાં બીલ રજુ
કચેરીને જાણ કરવાની રે હિ
કરવાનુાં રહેિે. કચેરી દ્વારા પાટક સ માટે અલગથી ચુકવણી કરવામાાં આવિે.
૬ ઉપરોકત મુદ્દા નાં ૩માાં જણાવેલ એ.સી કામગીરી માટે ની ચુકવણી એજન્સી દ્વારા સાંતોર્કારક
કામગીરી કયાક આ અંગેન ુાં બીલ એજન્સી દ્વારા અત્રેની કચેરીમાાં રજુ કરવાનુ ાં રહેિે બીલ રજુ થયાથી
૧૫ દીવસ બાદ આ બીલની ચુકવણી કરવામાાં આવિે. તેમજ એન્યુઅલ મેન્ટે નન્સ માટેની િી ની
ચુકવણી દર કવાટક રલી સશવિસ આલયા બાદ એજ્નન્સી દ્વારા આ અંગેન ુ ાં બીલ અત્રેની કચેરીમાાં રજુ
કરવાનુાં રહેિે. બીલ રજુ થયેથી ૭ દીવસ બાદ તેની ચુકવણી કરવામાાં આવિે.
૭. એજન્સી દ્વારા આ કરારના સમયગાળા દરશમયાન તેમના વતી એક વ્યન્ક્તને શનયુકત કરવાનો
ે ે તેમજ તેમના મોબાઈલ નાં તેમજ ઈ-મેલ એડ્રેસ ની માફહતી આપવાની રે હિ
ે ે.
રે હિ
૮ કરારના સમયગાળા દરશમયાન જો એજન્સીની કામગીરી સાંતોર્કારક નહી જણાય તો ગુજ્કોસ્ટ
કચેરી કોઈ પણ સમયે આ કરાર રદ કરી િકિે.

તારીખ:

વ્યન્ક્ત/પેઢી/કાંપની/એજન્સી નુ ાં નામ,

સ્થળ:

સફહ તથા શસકકો

ગુજરાત કાઉન્ન્સલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી
ગાાંધીનગર

