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ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી  
(ગજુયાત સયકાય દ્વાયા સ્થાનત) 

“જ્મતતભમમ’’ રયવય, ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી ભાગમ, 
વયખેજ-ગાાંધીનગય શાઈલ,ે છાયડી, અભદાલાદ – 382 481. 

E-mail : store.purchase@baou.edu.in          Website : www.baou.edu.in 

 
 
 

 

 

પભમ નાંફય : ...............                                                         પભમ રકિંભત ₹.500/-(નન યીપન્ડેફર) 

 
 

રામબ્રેયી ઓટભેળન લકમની કાભગીયી પયૂી ાડલા ભાટેનુાં ટેન્ડય 

(બફન તફરદર ાત્ર) 

Tender for Library Automation Work 

(as per the Standard Library Management Software requirements SOUL 2.0) 

(Non-Transferable)  

 

ટેન્ડય પભમ ભેલલા/ડાઉનરડ તાયીખ  તા.20/11/2019 

ટેન્ડય પભમ ભેલલાની છેલ્રી તાયીખ અને વભમ  તા.12/12/2019  વાાંજે: 5:30 કરાક સધુી 
ટેન્ડય પભમ બયીને દસ્તાલેજ વાથ ેજભા કયાલલાની 
છેલ્રી તાયીખ અન ેવભમ   

તા.16/12/2019  વાાંજે: 5:30 કરાક સધુી 

ટેન્ડયના કાભની અંદાજીત યકભ ₹.3,00,000/- 
ટેન્ડય પભમ પી ₹.500/- 
ટેન્ડય ઈ.એભ.ડી. યકભ ₹.9000/- 
 

નોંધ:  1) બાલ ત્રક તાયીખ: તા.16/12/2019ના યજ વાાંજે 5.૩૦ કરાકે અગય તે શરેા કુરવબિલશ્રી, ડૉ. 

ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી, અભદાલાદને ભી જામ તેભ R.P.A.D. દ્વાયા અથલા શોંિ 

ભેલીને રૂફરૂભાાં યજૂ કયલાનુાં યશળેે. વીરફાંધ કલય ઉય  “રામબ્રેયી ઓટભેળન લકમ”ની  ની કાભગીયી 

પયૂી ાડલા ભાટેનુાં ટેન્ડય એભ સ્ષ્ટ રખલાનુાં યશળેે. 

 2) વદય ટેન્ડય ટુ ફીડ વીસ્ટભની પ્રરિમા ફાદ આખયીકયણ કયલાભાાં આલળે.      

 

ટેન્ડય આભનંિત કયનાય: 
કામમકાયી કુરવબિલ 

ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી 
અભદાલાદ.  

mailto:store.purchase@baou.edu.in
http://www.baou.edu.in/
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રયનિષ્ટ – 1 

ટેન્ડયની સાભાન્મ િયતો  

(1) ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્વાયા સ્લામત વાંસ્થા છે. આ 

યતુનલતવિટી દ્વાયા તલતલધ અભ્માવિભ યાજ્મભાાં સ્થાલાભાાં આલેર અરગ-અરગ અભ્માવ કેન્ર 

ઉય િરાલલાભાાં આલે છે. જેના અભદાલાદ મખુ્મ ભથક ખાતે “રામબ્રેયી ઓટભેળન લકમ”ની 

કાભગીયી પયૂી ડલાની યશળેે. 

(2) ટેન્ડયયને યતુનલતવિટીઓ/વયકાયી–અધમવયકાયી વાંસ્થાઓ, ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓ, યાષ્રીમકૃત/ખાનગી 

ફેંક, કોયેળન, ફડમ, તનગભ, કોયેટ કિેયીઓ લગેયેભાાં રામબ્રેયી ઓટભેળન લકમની કાભગીયી 

પયૂી ાડલાન ત્રણ (૩) લમન અનબુલ શલ આલશ્મક છે. 

(3) આ કાભની વેલા આલા ઇયછુક ટેન્ડયય ાવે ળપ્વ એન્ડ એસ્ટાબ્રીવભેન્ટ શઠે નોંધણી, 

જી.એવ.ટી. યજીસ્રેળન નાંફય, ેન કાડમ, પ્રપેળનર ટેક્ષ નાંફય અને અન્મ આલશ્મક શમ તે નોંધણી 

થમેર શલી જરૂયી છે. ટેન્ડયય દ્વાયા તે દયેકની ઝેયક્ષ નકર સ્લ-પ્રભાબણત કયી ટેન્ડય પભમની વાથે 

અચકૂ બફડાણ કયલાની યશળેે. 

(4) ટેન્ડયયે તેઓએ કયેર કાભગીયી વાંફાંતધત ફ ે(2) ગ્રાશકની તલગત અચકૂ આલાની યશળેે. 

(5) ટેન્ડયયે તે ભાબરકી/બાગીદાયી ેઢી/પ્રાઇલેટ રીભીટેડ કાંનીને તેઓના ભાબરકીના/તભાભ 

બાગીદાયના નાભ, વયનાભાાં, કિેયી તેભજ યશઠેાણના વયનાભાાં, વાંકમ નાંફય (ભફાઈર અને રેન્ડ 

રાઈન પન નાંફય) વાથેની તલગત તેઓના રેટયશડે ઉય અચકૂ આલાના યશળેે. 

(6)  ટેન્ડયય એજન્વીનુાં દય એક લમનુાં રતતુભ ટનમ ઓલય ₹ 3 રાખ અને છેલ્રા ફ ે(2) નાણાકીમ 

લમનુાં કુર ટનમ ઓલય ₹ 6 રાખ કે તે ઉયાાંતનુાં શવુાં જઈએ. ટેન્ડયયે ટનમ ઓલયની ખયાઈ ભાટે 

લાતિક રશવાફની નકર (ફાંને લમની)/ I.T. યીટનમ પાઈર કમામની નકર અચકૂ યજૂ કયલાની યશળેે. 

(7) ટેન્ડયયે કઇણ વાંસ્થા દ્વાયા બ્રેક રીસ્ટ થમેર નથી, કે નાણાકીમ યીતે ડીપલ્ટય જાશયે થમેર નથી 

તે મજુફની રેબખતભાાં ફાશધેયી તાની કાંનીના રેટયેડ ઉય આલાની યશળેે. 

(8) ટેન્ડયય કાંનીના વયનાભાાં/વાંકમ નાંફયભાાં પેયપાય થલાના રકસ્વાભાાં તેભજ બાગીદાયના રકસ્વાભાાં 

પેયપાય થામ તેલા વાંજગભાાં કાંનીના રેટયેડ ઉય યતુનલતવિટીને તાત્કાબરક રેબખતભાાં જાણ 

કયલાની યશળેે. 

(9) કઇણ જાતના ળયતી ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી અને આ પ્રકાયના ટેન્ડય યદ થલાને ાત્ર 

ગણાળે. 

(10) કઇણ ટેન્ડય વાંપણૂમ અગય અંળત:સ્લીકાયલાન કે એક થી લત ુટેન્ડયયના બાલ ભાન્મ યાખલાન, 

કે કઇણ કાયણ આપ્મા તવલામ ટેન્ડય યદ્દ કયલાન યતુનલતવિટીને અફાતધત શક્ક યશળેે. 
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(11) ટેન્ડય આનુાંબગક વેલાઓ પયૂી ાડલા વાભે કઇણ પ્રકાયની એડલાન્વ યકભ ચકૂલલાભાાં આલળે 

નશી. લકમ ઓડમય મજુફની તલગત, સ્ેવીપીકેળન, લસ્તઓુ યતુનલતવિટીના અતધકૃત 

અતધકાયીશ્રી/કભમિાયીશ્રી ાવે ખયાઈ કયાલી નોંધાલલાની યશળેે. 

(12) ટેન્ડયયે ચકુલણાના ફીર અવરપ્રત (Original) અન ે ફીજી નકર (Duplicate) એભ ફ ે (02) 

નકરભાાં “ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી, અભદાલાદ” ના નાભજગ ફનાલી કામમ 

પણૂમ થમેથી રદન:07ભાાં યજૂ કયલાના યશળેે. ફીરના ચકુલણાભાાંથી વયકાયશ્રીના ધાયા-ધયણ મજુફ 

Tax કાત કયલાભાાં આલળે. ફીર યજૂ થમેથી ચકૂલણાની કાભગીયી શાથ ધયલાભાાં આલળે. ફીર 

ફયાફય યીતે યજૂ કયેર શળે ત ફીર યજૂ થમા તાયીખથી રદન-30ભાાં ચકુલણુાં કયલાભાાં આલળે. 

(13)  ટેન્ડયય તયીકે જે કઈ ાટી તનયકુ્ત થામ તેઓ ટેન્ડય અંગેની કઇણ ળયતના બાંગ થળે કે 

અમગ્મ વેલાઓના કીસ્સ્વાભાાં કે ટેન્ડય વાભેની કાભગીયી અતયુી છડલાભાાં આલળે ત ટેન્ડયય તયીકે 

તનભામેર ાટીઓ લકમ ઓડમય કે ખયીદ ઓડમય કે કન્રાક્ટ યદ કયલાભાાં આલળે. તેભજ યતુનલતવિટીને 

જે કઇણ આતથિક કે અન્મ નકુળાની થામ તે ભાટેની જલાફદાયી વ્મક્ક્તગત યીતે ટેન્ડયય ાટીની 

યશળેે. અને આ ફાફતે ટેન્ડયય કાનનૂી દાલ ણ કયી ળકળે નશી. તેભજ આલા રકસ્વાભાાં યતુનલતવિટી 

દ્વાયા ાટીની ડીઝીટ જપ્ત કયલાભાાં આલળે. 

(14) ટેન્ડયની વાભાન્મ ળયત, કયાયની ળયત અગય ટેન્ડય સ્લીકૃતત તનમભ અથમધટન કે તલલાદાસ્દ 

રયક્સ્થતતભાાં ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી, અભદાલાદન તનણમમ આખયી અને 

ફાંધનકયતા યશળેે. 
 

(15) ટેન્ડયયે રામબ્રેયી ઓટભેળન વાંફાંતધત આલશ્મક લસ્તઓુ સ્લ-ખિ ેરાલલાની યશળેે. આ કાભગીયી 

દયમ્માન યતુનલતવિટીના કઈ ણ ભાર કે તભરકતને નકુળાન ન થામ તેની તકેદાયી યાખલાની 

યશળેે. જ કઈ ભાર તભરકતને નકુળાન થળે ત ટેન્ડયયે તે બયાઈ કયલાનુાં યશળેે. 

(16) સ્લીકૃત થમેરા ટેન્ડયયે સ્લખિે યતુનલતવિટી વાથે ₹.100/-ના મલૂ્મના નન-જ્યડુીળીમર સ્ટેમ્ 

ેય ઉય કયાયનામુાં કયલાનુાં યશળેે. 
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રયનિષ્ટ – 2 

ટેન્ડયની આવશ્મક િયતો  

(1) ટેન્ડયય ાટી દ્વાયા ટેન્ડયની પાઇનાક્ન્વમર ફીડભાાં દળામલેર તભાભ તલગત વાભેના બાલ આલા 

પયજીમાત છે. જેઓના બાલ ભાંજુય થળે તે બાલ ટેન્ડય વાભેની કાભગીયી કયલા ભાટે ભશતભ એક લમ 

સધુી ભાન્મ/અભરભાાં યશળેે. કાભગીયીના આ વભમગાા દયમ્માન ભાંજુય થમેર બાલ વાભે કઇણ 

બાલ લધાય ભલાાત્ર યશળેે નશી કે ભાંજુય કયલાભાાં આલળે નશી. 

(2) ટેન્ડયય દ્વાયા બયલાભાાં આલે તે બાલ રાગ ુડતા ટેક્વ વાથેના રામબ્રેયી ઓટભેળનની કાભગીયી 

તથા વેલાઓ યતુનલતવિટી મખુ્મ ભથક સધુી શિતા કયલા વાથેના બયલાના યશળેે. આ બયલાભાાં 

આલેર બાલ ઉયાાંત અન્મ કઈ િાર્જ, ટેક્ષ, ફે્રઈટ અરગથી ભલાાત્ર યશળેે નશી. 

(3) ટેન્ડયય દ્વાયા બયલાભાાં આલેર બાલ પાઇનાક્ન્વમર ફીડ ઓન થમા તાયીખથી 180 રદલવ સધુી 

ભાન્મ ગણાળે. 

(4) ટેન્ડય ઓન થમા ફાદ કઇણ ટેન્ડયય તેઓના બાલ ાછા ખેિી ળકળે નશી તેભ છતાાં જ કઈ 

ટેન્ડયય તેભ કયળે ત તેઓની અનેસ્ટ ભની ડીઝીટ જપ્ત કયલાભાાં આલળે. 

(5) ઓડમય વાભેની ડીરીલયી દયમ્માન લસ્તનેુ કઇણ નકુળાન થળે ત તે અંગેની તભાભ જલાફદાયી 

ટેન્ડયની યશળેે. નકુળાની લાી લસ્ત ુસ્લીકાયલાભાાં નશી આલે. તેભજ તે લસ્ત ુનલેવયથી ઓડમય મજુફ 

પયૂી ડલાની યશળેે. 

(6) વદય ટેન્ડય કામમલાશી તથા કાભગીયી દયમ્માન કઈ ણ તલલાદ ફાફતે Subject to Ahmedabad 

Jurisdiction યશળેે.  
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રયનિષ્ટ – 3 

ટેન્ડય પોભમ યજૂ કયવા, ડીોઝીટ, અન્મ િયતો  

1. ટેન્ડય પોભમ:- 
1.1  ઉયક્ત વેલાઓ ભાટે તનમત થમેર ટેન્ડય પભમભાાં બાલ આલાના યશળેે. તનમત કયેરા ટેન્ડય 

પભમ જાહયેાત પ્રનસધ્ધ થમા તાયીખથી યતુનલતવિટી કિેયીએથી જાશયે યજાના રદલવ તવલામ કિેયીના 

કાભકાજ વભમ દયમ્માન (₹.500/- અંકેરૂતમા ાાંિવ પયુા) (નન યીપાંડફેર) યકડ/ેડ્રાફ્ટથી જભા 

કયાલી તા. તા.12/12/2019વાજે 5.૩૦ કરાક સધુી ભેલી ળકાળે. જ ત ેતાયીખે કઇણ કાયણવય 

યજા જાશયે થળે ત આ પભમ ત્માયફાદની કાભકાજની તાયીખ સધુીભાાં ભેલલાનુાં યશળેે. તદ્દ ઉયાાંત 

યતુનલતવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in યથી ટેન્ડય પભમ ડાઉનરડ કયી ભેલી ળકાળે. 

ટેન્ડયયે લેફવાઈટ યથી પભમ ભેલરે શળે ત પભમ જભા કયાલતા વભમે ₹.500/- (અંકે રૂતમા 

ાાંિવ પયુા)ન ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી, અભદાલાદ તયપેણન ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

અગય કઈ ફેંકવમ િેક અલશ્મ બફડાણ કયલાન યશળેે. અન્મથા ટેન્ડયય તયીકે ગેયરામક ગણલાભાાં 

આલળે. 

2. ટેન્ડય પોભમ યજૂ કયવા અંગે :- 
2.1 વાંપણૂમ તલગત વાથે બયેર પભમ તા. તા.16/12/2019ના યજ વાજે 5.૩૦ કરાક સધુીભાાં 

યતુનલતવિટી કામામરમભાાં ભી જામ તે યીતે વીરફાંધ કલયભાાં યજી.સ્ટ ભાયપતે અગય ભારશતી 

કાઉન્ટય ઉયથી શોંિ ભેલી રૂફરૂભાાં યજૂ કયલાનુાં યશળેે. કલય ઉય “રામબ્રેયી ઓટભેળન 

લકમ ’’ કાભગીયી ભાટે ટેન્ડય” એભ સ્ષ્ટ ભટા અક્ષયે લાંિામ તે યીતે રખલાનુાં યશળેે. 

2.2 તનમત તાયીખ અને વભમ ભમામદા ફાદ ભેર ટેન્ડય ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી. 

2.3 ટેન્ડય પભમભાાં દયેક ેઈજ ઉય ટેન્ડયયે તેઓના તવક્કા-વશી કયલાના યશળેે. 

2.4 ટેન્ડય ટુ ફીડ વીસ્ટભની પ્રરિમાથી આખયીકયણ કયલાનુાં શઈ ટેન્ડયયે કુર ત્રણ (૦૩) અરગ-

અરગ કલય તૈમાય કયી નીિે મજુફ બફડાણ કયલાના યશળેે. જેભાાં, 

(1) પ્રથભ કલય : ટેન્ડય પભમ પી અને EMD (ડ્રાફ્ટ) 

(2) ફીજુ કલય : ટેકનીકર ફીડ (રયતળિષ્ટ:4) મજુફ (તભાભ ડક્યભેુન્ટ વાથે) અને  

(રયતળિષ્ટ:4) વાંભતતત્ર. 

(3) ત્રીજુ કલય પાઇનાક્ન્વમર ફીડનુાં : (રયતળિષ્ટ:5) મજુફ બાલ બયલા. 

ઉયક્ત ત્રણેમ કલય એક ભટા કલયભાાં મકુલાના યશળેે. 
 

http://www.baou.edu.in/
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૩. અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ (EMD) અને નસક્યરુયટી ડીોઝીટ (SD):- 

૩.1 વાંપણૂમ તલગત બયેરા ટેન્ડય વાથે ₹.9,૦૦૦ અનેસ્ટ ભની ડીઝીટ ેટે ‘ડૉ. ફાફાવાશફે      

આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી’ના નાભન કઇણ નેળનરાઈઝ ફેન્કન જાશયેાત પ્રતવદ્ધિ થમા 

તાયીખ છીન ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ કે ફેંકવમ િેક ફીડલાન યશળેે. અનેસ્ટ ભની ડીઝીટન ડ્રાફ્ટ 

ફીડલાભાાં નશી આવ્મ શમ તેલા ટેન્ડય યદ થલાને ાત્ર ગણાળે. 

૩.2 જેઓનુાં ટેન્ડય ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે તેલા ટેન્ડયયની અનેસ્ટ ભની ડીઝીટને તવક્યરુયટી  

 ડીઝીટ તયીકે ગણી રેલાભાાં આલળે તથા તપાલતની યકભન ડી.ડી. કે ફેંકવમ િેક તનમત 

 વભમભાાં યતુનલતવિટી કામામરમભાાં જભા કયાલલાન યશળેે. 

૩.૩. તનમત થમેર ટેન્ડયયના તવક્યયુીટી ડીઝીટ જભા થમા ફાદ ફાકીની અન્મ ાટીઓની અનેસ્ટ ભની 

ડીઝીટના મૂ ડી.ડી. કે ફેંકવમ િેક યત કયલાભાાં આલળે. 

૩.4 જે-તે ાટીનુાં ટેન્ડય/બાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે તેઓએ ટેન્ડય વાભેની કાભગીયીના યકભના અંદાજ 

મજુફ ગજુયાત વયકાયશ્રીના ખયીદ નીતતના તનમભાનવુાય તવક્યરુયટી ડીઝીટ યકભ ડૉ. 

ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટીના નાભે, અભદાલાદ ક્સ્થત કઇણ નેળનરાઈઝ ફેન્કન 

ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ફેંકવમ િેક સ્લરૂે જભા કયાલલાની યશળેે. 

૩.5 ટેન્ડય વાભેની કાભગીયી પણૂમ થમેથી આખયી ચકુલણી થમાના 30 રદલવ ફાદ ાટી તયપથી રેબખત 

ભાાંગણી ભળ્મેથી તવક્યરુયટી ડીઝીટ યકભ યત કયલાભાાં આલળે. તવક્યરુયટી ડીઝીટ યકભ જભા 

યાખ્મા વાભે યતુનલતવિટી તયપથી કઇણ પ્રકાયનુાં વ્માજ આલાભાાં આલળે નશી. 
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રયનિષ્ટ – 4 

ટેન્ડયની ટેકનીકર ભારહતી  

 

(A) પ્રાથનભક ભારહતી :- 
1. ટેન્ડયયનુાં નાભ  

2. એજન્વી/ેઢીનુાં નાભ 

૩. મખુ્મ વ્મક્ક્તનુાં નાભ તથા શદ્દ 

4. શારનુાં ેઢીનુાં પરુૂાં વયનામુાં 

5. ટેન્ડયય કાંનીના પન નાં. _____________________   ભ.નાં. ____________________ 

 

(B) ટેન્ડયય એજન્સી/ેઢી નોંધણીની નવગત (ટેન્ડય સ્વીકૃનત ભાટે ધ્માને રેવાિે) 
 

ક્રભ નોંધણીની નવગત નોંધણી નફંય નોંધણીની અવનધ યીભાકમ  
1 ળપ્વ એન્ડ એસ્ટાબ્રીવભેન્ટ નોંધણી     

2 ઇન્કભ ટેક્વ નાંફય (Pan No.)    

૩ પ્રપેળનર ટેક્વ નોંધણી નાંફય     

4 GST નોંધણી નાંફય     

5 અન્મ નોંધણી     

 

(C) સ્થાના તથા અનબુવ વર્મની નવગત : 
 

1 એજન્વી/ેઢી/કાંની/વશકાયીવાંસ્થા/ભાંડીની નોંધણી/સ્થાના લમ    

2 અનબુલ (લમ)  

 

(D) ટેન્ડય પોભમ પી નવગત  

ફેન્કનુાં નાભ ___________________                      ડ્રાફ્ટ નાં. ___________________ 

યકભ ______________                                     તાયીખ ___________________ 

યકડા_____________(યકડા બયેર શમ ત શા રખવુાં) યવીદ નાં.___________ 

તા.____________________ 
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(E)  ઈ.એભ.ડી નવગત  

ફેકનુાં નાભ _______________                     ડ્રાફ્ટ નાં. _________________ 

યકભ __________________                       તાયીખ  _______________ 

(F) પાઇનાન્ન્સમર ભારહતી (ટેન્ડય સ્વીકૃનત ભાટે ધ્માને રેવાિે) :  

  Sr. No. Year 
Account Audited 

(Y/N) 
Total Turnover 

(Rs.) 
Net Profit 

(Rs.) 

1.     

2.     

નોંધ : છેલ્રા ફે લાતિક રશવાફની સ્લપ્રભાબણત નકર/I.T. યીટનમ પાઈર કમામની નકર યજૂ કયલાની યશળેે. 
 

(G) ટેન્ડયયે જે સસં્થાઓભા ંકાભગીયી કયેર તેની નવગત  

(યતુનલતવિટીઓ/વયકાયી-અધમ વયકાયી વાંસ્થાઓ/ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓ/યાષ્રીમકૃત ફેંક/જાશયે 
વાશવ/તનગભ/ફડમ, પ્રાઇલેટ કિેયીઓ કે જેભાાં ટેન્ડયયે ______________ની કાભગીયી કયેર છે કે શારભાાં 
િાલ ુછે) 

 િભ  
વાંસ્થાનુાં નાભ/વયનામુાં/પન 

નાંફય  

વાંસ્થાના વક્ષભ 
અતધકાયી  

કાભગીયીની તલગત  યીભાકમ  

1.     

2.     

૩.     

 

 

તાયીખ : 

સ્થ :         ટેન્ડય બયનાયના વશી તથા તવક્ક  
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Eligibility Criteria of Intending Bidders: 

1. The bidder must be an Agency/Firm/Institution/Society engaged in the Library Automation 

work.  
2. The Bidder should have IT Technical support of qualified work force  
3. The registration number of the bidder must be produced along with PAN and GST number. 
4. Bidders should clearly mention the responsibility and requirements if any from the side of the 

institution.  
5. All the pages of the bid should be signed along with company’s seal.  
6. The bidder should have to practically demonstrate the proposed work before the order is 

placed.  
7. Procedure of purchase and procurement shall be as per University rules and guided by 

Government. 
8. Any action on the part of the tender to influence anybody of the University will make his/her 

tender liable to rejection.  
9. The University reserves the right to cancel the work order in whole or any part thereof and shall 

be entitled to revise the contract completely or in part by a Witten notice to the service 
provider.  

10. The University will not provide the stationary items (Such as pen, Pencil, Bar cord Spine Label, 
Data Sheets etc.) and Man power for automation work.  

11. The Library tools such as AACR-II etc. used for the work will be arranged by the agency.  
12. In case of legal matters the jurisdiction will be Ahmedabad. 

 

Method of Payment  

1. Timely delivery as mentioned in work order shall be the essence of the order and no 
variation shall be permitted except with prior authorization in writing from purchaser.  

2. Payment would be released on after the evaluation of Progress report of whole work. 
 

Terms and Condition.  

1. The Prices are inclusive of all taxes  
2. Work should be on or before Date : (as per order) 
3. Payment would be released on after the evaluation of Progress report of whole work. 

If work will completed after the prescribed period then the penalty will be charged 2% per week 

maximum up to 6% of the cost of purchase order. However in case of delay the University is free to 

cancel orders also. 

 
Date:        Name: 

Place:         Signature: 

  



 

 10 

રયનિષ્ટ – 5 

Financial Bid  
 

Sr. 
No. 

Work Descriptions (SOUL 2.0 SOFWARE) Item Price per Title 
(Book, CDs, Periodical, 
Theses etc.) 

Price   

1 Data entry of books or any other work as 
required by the automation work. (The 
cataloguing of data should be done in 
MARC 21, CCF, ISO 2709 format standard 
and multilingual records in UNICODE) 

  

2 Create Membership and I-Card Generate    

3 Bar Coding of documents and making 
spine Label with Lamination (Class No. 
Book No. and Accessing No.) Parsing  of 
Spine  Label on at least one Places and 
Barcode label on at Two Places of a 
documents. With Subject wise rack 
arrangement and excel sheet of 
Assessment.   

.   

4 Create  
Book-Issue – Return Record in SOUL 2.0 
software  

  

Note: Above prices are included all kind of Tax, Freight, related stationery, man 

power for automation work (As per instruction no. 10 on Page no 09) 

UNDERTAKING 

I/We have gone through the contents of the tender form carefully. The information 

supplied by me/us is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been 

concealed there from. I/we shall abide by the terms and conditions of Dr. Babasaheb 

Ambedkar Open University. 

 

Date:        Name: 

Place:         Signature: 

(Seal)    Address: 

 


