
1 
 

સરકારી ઇજનરેી કોલેજ,સે ટર- 28 , ગાંધીનગર  
કોલેજ કે  ટીન કો  ાકટ (2018) માટે નું ટે ડર ફોમ 

 
 

ટે ડર ન બર –  કોલેજ કે  ટીન કો  ાકટ ૨૦૧૮  ( ીજો ય ન)  
 
 

એજંસી એ યાનમા રાખવાની અગ યની માિહતી 

ટે  ડર આમિં ત કરનાર:  

 

આચાય ીની કચેરી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,  
સે ટર- 28 , ગાંધીનગર 
ફોન ન બર (079) 23215167 
E-mail : gec-gnagar.dte@gujarat.gov.in 
વેબસાઇટ : www.gecgh.cteguj.in 

વેબ સાઈટ પર  લક ટે  ડર ફોમ ઉ લ ધ રહેશે તારીખ : 11/7//2018 થી      24/7//2018                                            

ી બીડ મીટ ગ તારીખ તથા  થળ તારીખ :16/7/2018 બપોરે 12 કલાક ેસેિમનાર હોલ, લોક ન બર-1, 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર 

ડાઉન લોડ કરેલ ટે  ડર ફોમ ભરી ર ટડ એ.ડી. /એ.ડી. 
ટપાલ/કુ રયર થી / બ  માં પંહોચાડવાની તારીખ તથા સરનામુ 

તારીખ 25/7/2018 સાંજે પાંચ સધુી  
આચાય ીની કચેરી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સે ટર- 28 , ગાંધીનગર 

ટે  ડર ફોમ ફી  ની રકમ Principal , Government Engneering College, Gandhinagar  
નામનો રા  ીયકતૃ બકનો પીયા 500/- (પરત ન મળવા પા ) નો ડી.ડી. 
ટડર ફોમ સાથે જમા કરાવવાનો રહેશે 

અન  ટ મની ડીપોઝીટ ની રકમ આચાય ી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગરના નામનો રા  ીયકૃત 

બકનો પીયા 10, 000/- નો ડી.ડી. (શરતી પરત મળવા પા ) ડી.ડી. 
ટડર ફોમ સાથે જમા કરાવવાનો રહેશે 

ભાવપ ક ખોલવાની તારીખ તથા  થળ તા:27/7/2018 બપોરે ૩.૦૦  કલાકે સેિમનાર હોલ, લોક ન બર-1, 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

કે ટીન નાં કરાર અંગેના ટે ડરની અગ યની સૂચનાઓ 
સરકારી ઇજનરેી કોલજે,સે ટર- 28 , ગાંધીનગર ની કટીન ચલાવવા કે ટીનની જ યા ના ંવપરાશ / િનભાવ પટેે રકમ . 3000/ િત માસ 

ન કી કરલે છે. કે ટીન ખાતે િવજ વપરાશ ણવા સબમીટર લગાવલે છે જેના રીડ ગ પરથી વતમાન દર  માણ ેિનયમોનુસાર બીલ ની જે 

રકમ થાય તેમાં 50% રાહત આપવા સાથ ે થતી બીલ ની રકમ ઠકેદેાર ે દરકે મહીને અલગથી ચકૂવવાનુ ં રહશે.ે ભાગ-3   મા દશાવલે 

ભાવપ કમા  આપલે મને ુમા કે લીક વાનગી ના ભાવ દશાવેલ છે જે ઠકેદેાર ન ેફરિજયાત લાગ ુપ શ ે . ભાગ -4 મા ંદશા યા મજુબ અલગ 

અલગ વાનગીઓના ભાવ ભયા બાદ તમામ ેતમામ 12 વ તુઓના ભાવ નો સરવાળો કરતા આવતી રકમ જે પાટ  ની સૌથી ઓછી હશ ેતેવા 
ટે ડર ની લાયકાત ની શરત સંતોષતા ,ઉમેદવારન ે કટીન ચલાવવા નો કો  ાકટ આપવા િવચારણામા લવેામા આવશ.ે.  

1 કોલેજ કે  ટીન કો  ાકટ માટે અર  કરનાર ય તી/પેઢી ન ે રોજ આશરે 100 ય તીઓ/ 100 ડીશ માટે ચાલતા  અ) મોટી શૈ િણક 

/કોપ રેટ સં થાની કે ટીન/મસે ચલાવવાનો  અથવા  
               બ) સરકાર/ યિુનિસપાલીટી/પાલીકા મા ન ધણી થયેલ મોટા ડ આઉ લેટ ચલાવવાનો 
એક વષ નો અનભુવ ફર યાત હોવો જોઇએ. દશાવેલ અનુભવ માટેના  થળ તથા સમયગાળા માટે ડ/હે થ િવભાગન ુ ના વાંધા 

માણપ /પરવાનગી આપતુ માણપ  સામેલ કરવાનુ રહેશે. ડી ી ઇ નેરી કોલેજ મા કે ટીન/મેસ ચલાવવાનો અનુભવ ધરાવનાર ન ે
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ાધા ય આપવામા આવશે. અરજદાર પાટ  સરકાર ી ના ંગુ સ એ ડ સ વસ ટે  િવભાગ ના ં  િનયમાનુસાર ર શેન ધરાવતી હોવી 
જોઈએ .જે પણ પાટ ન ેકો ા ટ મળ ેતેણે સરકાર ી ના ંGST સંબંિધત તથા ધંધાને આનુસંિગક તમામ િનયમોનું પાલન કરવાનુ ંરહશે.  

2 જે પણ ઠેકેદાર ન ેકો  ાકટ મળે તેણે કો  ાકટ મ યા તારીખથી એક માસમા સબંધીત લેબર કિમ નર કચેરી ખાતે કો  ાકટ લેબર રે યુલેશન 

એ ટ હેઠળ ન ધણી કરાવી લેબર લાઇસ સ લેવાનુ તથા તેન ે આધારીત તમામ ફોમાલીટીસ/કાયવાહી પુણ કરવાની રહેશ.ે તથા લેબર 

આધારીત તમામ િનયમોનુ પાલન કરવાનુ રહેશે. તથા લેબર બાબતે  તમામ કારની  જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશે. આ શરતના ભંગ 

અ વય ેકો  ાકટ રદ કરી શકાશ.ેજે પણ ઠેકેદાર ન ેકો  ાકટ મળે તેણ ેકો  ાકટ મ યા તારીખથી સરકાર ી ના ધારા ધોરણ માણે અ ે ની 
કટીન ચલાવવા ડ – ગ / હે થ િવભાગ ન ુલાયસંસ / પરવાનગી / ના વાધા માણ પ  જે પણ લાગુ પડત ુહોય તે ફર યાત લેવાન ુતથા 
તેન ેઆધારીત તમામ ફોમાલીટીસ/કાયવાહી પુણ કરવાની રહેશે. 

3 કોલેજ કે ટીનમાં ઠેકદેારે આપવાની/પીરસવાની વાનગીઓનું પ ક ભાગ-3 માં આપવામા ં આ યું છે.જે ઠેકદેારે ફરિજયાત રીતે મા ય 

રાખવાનંુ રહેશ ેશ આતમા ક ા ટ ચાર માસ માટ ેઆપવામા આવશે તથા જો આ ગાળા મા તેઓની સેવા સંતોષકારક જણાશે તો વધુ સાત 

માસ એમ કુલ અિગયાર  માસ માટે ક ા ટ આપવામા આવશે. જો ક ાકટર ન ે થમ ણ માસ માટે સેવા આપવાના અનુભવ પરથી તેઓ 

ચાર માસ પછી ક ાકટ ચાલુ રાખવા ન માંગતા હોય તો ણ માસ પુણ થતા તરત ( ચાર માસ ની મદુત પુરી થાય તેના એક માસ અગાઉ થી) 

લેિખત મા ણ કરવાની રહેશે .  
4 આવેલ ભાવપ ક પૈકી કયું િ વકારવંુ તથા કો ાકટ કોને આપવો તે બાબતે કે ટીન કિમટી ની બેઠકમાં જે િનણય લેવાય તે દરેકને બંધન કરતા 

રહેશે. 
5 કોઈ પણ કારનુ ંશરતી ટે ડર  વીકારવામાં આવશ ેનિહ 

6 આ સાથે કે ટીન ચલાવવા માટ ેશરતો આપવામા ંઆવી છે.ભાવ ભરનાર ેતેનો અ યાસ કરી તેનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહેશે. ભાવપ ક ભરનાર 

ઠેકેદારે ટે ડર પ કના દરેક પાના પર સહી િસ કા કરવાના રહેશે. 
7 ભાવ પ ક ભરનાર ઠેકદેારે ટે ડર પરત કરતી વખત ેટે ડર ફી પેટ ે િ સીપાલ , સરકારી ઇજનરેી કોલેજ, ગાંધીનગરના નામનો રા  ીયકૃત 

બકનો પીયા 500 (પરત ન મળવા  પા ) નો ડી.ડી. આ સાથ ેજમા કરાવવાનો રહેશે. ટે ડર ફી વગર અર  િવચારણામા લેવામા આવશ ે

નહી. 
8 ભાવ પ ક ભરનાર ઠેકેદાર ેટે ડર પરત કરતી વખતે ટે ડરની અન  ટ મની ડીપોઝીટ (બાના) ની રકમ પેટ ેઆચાય ી, સરકારી ઇજનરેી 

કોલેજ, ગાંધીનગરના નામનો રા  ીયકતૃ  બકનો પીયા 10,000/- નો ડી.ડી. (શરતી પરત મ વા પા ) આ સાથે જમા કરાવવાનો 
રહેશે.બાના ની રકમ ના ડી.ડી. વગર  અર  િવચારણામા લેવામા આવશ ેનહી. 

9 જે પાટ ન ેકો  ાકટ એવોડ થશ ે તેણે કો  ાકટ મ યાના ણ કરતા પ ની તારીખથી સાત દવસમા સીકયરુીટી ડીપોઝીટ પટેે આચાય ી, 
સરકારી ઇજનરેી કોલજે, ગાધંીનગરના નામની કે ટીન સવેા માટે પીયા 35,000/- ( પીયા ીસ  હ ર પરુા )ની રકમની 
ગાંધીનગર/અમદાવાદ, ગુજરાત ખાતેની રા  ીયકૃત બે  કની 11  માસ મદુત માટેની  એફ.ડી.આર. કઢાવી જમા કરાવવાની રહશે.ે જો િનયત 

સમય મયાદામા સીકયરુીટી ડીપોઝીટ ની રકમ જમા કરવામા ન આવે તે સંજોગોમા બાનાની રકમ જ ત કરી , ઓડર રદ કરી પછીના લાયક 

ઠેકેદાર ન ેઓડર આપવામા આવશ.ે સીકયુરીટી ડીપોઝીટની રકમ કરારની મદુત પુણ થયાના બ ેમાસ બાદ કામગીરી સંતોષ કારક જણાશે અને 

િબલ સરભર થય ેએજંસીને પરત ચુકવવામા આવશે. સીકયુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પર કોઇ પણ કારનુ યાજ મળવા પા  થશે નહી 
10 ભાવ ભરેલ ભાવ પ કના ટે ડર ફોમ સંપણૂ િવગતો સાથે તારીખ 25 /7/2018 સાંજે પાંચ સધુી આચાય ીની કચેરી, સરકારી ઇજનરેી 

કોલેજ, સે ટર- 28 , ગાંધીનગર ન ેમળી ય તે રીતે સીલબંધ કવરમાં ર . એ. ડી. ટપાલ/ કુ રયર થી / બ  માં  મોકલી આપવાના રહેશે. 

િનયત તારીખ અને સમય બાદ મળેલ ટે ડર રદબાતલ ગણાશે . 
 કવર-1 મા  ભાગ-1 માણે લાયકાત ફોમ, ભાગ-2 માણે શરતો મા ય હોવાન ુતથા ભાગ-૩ માં દશાવેલ વાનગી ઓના ભાવ 

વીકાય હોવાનંુ હાલ આ સાથે સામલે ખતપ , પીયા 500 નો ટ ડર ફી પટે ે( નોન રફંડેબલ) રા  ીયકૃત બકનો ડી.ડી., િપયા 
10,000/- નો અન  ટ મની ડીપોઝીટનો રા  ીયકતૃ બકનો ડી.ડી. (શરતી રફંડેબલ) , બાંહેધરીપ ક, જ રી લાયસ  સ તથા 
જ રી માણપ ોની માણીત નકલ,  સામલે કરવુ (કવર-1 ને લાયકાત ફોમ નામ આપવું.) 

 કવર-2 મા   ભાગ-4 માણે ભાવપ ક સામેલ કરવુ(કવર-ર ન ેભાવપ ક નામ આપવું)  
 કવર-3 : કવર-1  અને  કવર-2 , બંને ન ે કવર-3 માં મકુવા (કવર-૩ પર કે  ટીન કો  ાકટ અંગેનું ટે  ડર (૨૦૧૮ ) તથા પાટ નુ ં

નામ કવર પર દશાવવુ.ં) 
11 િનયત સમય મયાદામાં ર . એ. ડી.ટપાલ /કુ રયર / બ  થી મળેલ ટે ડરો તા. : ૨7/7/2018 નાં રોજ ૩   કલાક ે, સં થાના સેમીનાર 

હોલ, લોક 1 ખાતે ખોલવામાં આવશ ેજેમા ંટે ડર ભરનાર હાજર રહી શકશે. 

12 ટે ડર ફોમ ભરીને ર . એડી. થી મોકલવાના ટે ડરના સીલબંધ કવર પર કે ટીન ચલાવવા નાં કરાર અંગે નુ ં ટે ડર (૨૦૧૮) એમ સંબંિધત 

ટે ડરના બંધ કવર પર મોટા અ રે પ  રીતે લખવાનંુ રહેશે.  

13 આચાય ી , સરકારી ઈજનેરી કોલેજ , સે ટર 28, ગાંધીનગર ન ેભરેલા ટે ડરો િ વકારવા / નાં િ વકારવા , ટે ડર તથા ટે ડરની આખી 
યા રદ કરવાનો  િનણય લેવાનો અબાિધત અિધકાર રહેશે.  

 
ભાગ- 1 

સરકારી ઇજનરેી કોલેજ, ગાંધીનગર  
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કોલેજ કે  ટીન કો  ાકટ માટે નું લાયકાત ફોમ 
( કવર ૧ માં સામલે કરવંુ ) 

1) અરજદાર એજ  સીનંુ નામ , સરનામ ુ, કો ટે ટ ન બર (નીચે 

લખવુ) 

 

 

 

 

 

 

સરનામાનો પરુાવો સામેલ કરવો 

અરજદાર નો પાસપોટ સાઈઝ ફોટો 

 

 

 

 

 

2) અરજદારનો પાન કાડ નંબર            
( માણીત નકલ સામેલ કરવી) 

 

3) અર દાર ેતેઓની ફમની ન ધણી કરાવેલ છે? હા ક ેના હોયતો તેનો 
ન બર, ન ધણી થયેલ હોય તે કચેરીન ુનામ :                                   
 
( માણીત નકલ સામેલ કરવી) 

 

.એસ.ટી. ર ેશન નંબર   

4) ટડર ફી ના ડી.ડી.ની િવગત :           
અ) રકમ 
બ) ન બર 
ક) તારીખ 
ડ) બક નુ નામ તથા સરનામુ 
ઓ ર નલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 

 

5) અન  ટમની ડીપોઝીટ ના ડી.ડી.ની િવગત:       
અ) રકમ 
બ) ન બર 
ક) તારીખ 
ડ) બક નુ નામ તથા સરનામુ 
ઓ ર નલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 
 
 
 

 

6 કેટ રંગસેવા આપેલ સં  થાનુ ંનામ સરનામુ / ડ આઉ લેટની 
યાનુ નામ સરનામુ 

કરારનો/એ ટા લી મે ટ ચાલુ 

હોવાનો સમયગાળો  
તારીખ થી તારીખ 
 

રોજ આશર ેકેટલા યિ તન ે

/કે લી ડીશ કેટર ગ આ ય ુ

તેની સં યા 
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7 શૈ િણક/કોપ રેટ સં થા ખાતે કટીન/મેસ ચલા યાના ક સામા   

ય તી/સં થા/પેઢીન ુરિજ ેશન                સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી  
યકે વકઓડર તથા સંતોશકારક સેવા આ યાના અનુભવનુ 

માણીત માણપ             

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

જે તે થળ તથા સમય માટે તેઓન ે ડ/હે થ િવભાગ ન ુના વાંધા 
માણપ  /પરવાનગી આપત ુ માણપ           

િવ.ની નકલ  સામેલ કરેલ છે ?  હા ક ેના  
(મા  વકઓડર ક ેમા  અનુભવનુ માણપ   િવચારણામા લેવામા 
આવશે નહી)  

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

8  ડઆઉ લેટ ચલાવવાના ક સામા 
શોપ/એ ટાિ લ મટનરુિજ ેશન/                 

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

એક વષની બેલસશીટ/અથવા સે સટે ્ યા વે ય ુએડેડ ટે /ગુ સ 

& સ વસટે  િવભાગન ુ માણપ  &  એક વષના રટન                    

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

દશાવેલ અનુભવ માટેના  થળ તથા સમયગાળા માટ ે તેઓને 
ડ/હે થ િવભાગ ન ુ ના વાધંા મા પ /પરવાનગી આપતુ 
માણપ   તથા         

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

ડ આઉ લેટના થળ ના હેર સેવક / િતિ ઠત ય તીનુ 
તેઓની સારી કામગીરી બાબતનુ માણપ  સામેલ કરેલ છે?  હા ક ે

ના. હા તો તેની િવગત                                                 

સામેલ  કરેલ  છે /  સામલે કરેલ નથી 

9 અરજદાર ે નાણાકીય સં  થાના ડીફો ટર નથી તેમજ પોલીસ/કોટ 

રેકોડ પર કેસ નથી,તે અંગેનુ ંબાંહેધરીપ  સહી કરી સામેલ કરેલ છે 

? હા ક ેના 

 

               
કે  ટીન ચલાવવા માટેની શરતો વાંચી-સમ ન ે  વીકારી શરતવાળુ ફોમ સહી કરી સામેલ કરેલછે   
 
 થળઃ-        અરજદાર એજ  સીનુ ંનામ....................................... 

 
તારીખઃ-      ટે  ડર ભરનારનું નામ............................................. 
       

ટે  ડર ભરનારની સહી............................................. 
 

 

સા ી ની સહી  

 

સા ી નુ ંનામ તથા સરનામું  

 

ન ધ: 
1 જૉ કૉઈ અરજદાર ેશૈ િણક/કોપ રેટ સં થા ખાતે કટીન/મસે ચલા યાનો અનુભવ દશાવેલ  હોય તો તેઓ તરફથી મળેલ વક 
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ઓડરની માણીત નકલ તથા સંતોષકારક સવેા આ યા અંગેન ુઅનુભવના માણપ  ની નકલ , તે થળ તથા સમય માટે તેઓને 
ડ/હે થ િવભાગન ુ ના વાંધા માણપ  /પરવાનગી આપતુ માણપ     ની માણીત નકલ િવ.સામલે કરવાની રહેશે. વક 

ઓડર/ અનુભવના માણપ  બનેંમાંથી જો એક જ માણપ  જમા કરાવેલ હશે તો તેવી અર  િવચારણામાં લેવામાં આવશે 
નિહ.  

2 જો કોઈ અરજદારે ડ આઉ લેટ ચલાવતા હોવાનુ દશાવેલ હોય તો તે માટે લેબર લાઇસંસ,  શોપ/એ ટાિ લ મટ/પેઢીનુ  

સરકાર / યુિનિસપાલીટી/પાલીકા મા રિજ ેશન થયેલ હોવાના માણપ ની માણીત નકલ તથા તેની ઓછામાં ઓછા એક 

વષ માટ ેવેરા ભયાની પહ ચ ,સબંંિધત એક વષની બેલસશીટ/સે સટે ્ યા વે ય ુએડેડ ટે / સ વસ ટે  િવભાગ ન ુરિજ ેશન 

થયેલ હોવાના માણપ  , તે થળ તથા સમય માટ ે તેઓને ડ/હે થ િવભાગ નુ ના વાધંા માણપ  /પરવાનગી આપતુ 

માણપ     , એક વષના રટન તથા ડ આઉ લેટના થળ ના હેર સેવક / િતિ ઠત ય તીન ુ તેઓની સારી કામગીરી 
બાબતનુ માણપ  સામેલ કરવુ.  

3 દશાવેલ અનભુવ પકૈીના કોઈ પણ  એક વષ માટે મગંાવલે તમામ દ તાવેજ ની માિણત નકલ  અર  સાથ ેસામેલ હોય , મા  

તેવી અર  િવચારણામાં લેવામાં આવશે. 
4 અરજદાર પાટ  સરકાર ી નાં ગુ સ એ ડ સ વસ ટે  િવભાગ માં ર ેશન ધરાવતી હોવી જોઈએ .  

5 અરજદારે નીચે માણે ની િવગતો અલગ-અલગ કવરમાં રજુ કરવાની રહેશે, તેમજ દરેક સીલબંધ કવર ઉપર જે તે િવગતો દશાવતંુ 

નામ, અરજદાર એજ  સીનંુ નામ, "સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર કે  ટીન કો  ાકટ (2018 )" તેમ લખવાનું રહેશે. 
 કવર-1, ભાગ-1 માણે લાયકાત ફોમ, ભાગ-2 માણે પ રિશ  ટ-1,2 તથા ભાગ-૩ માણે વાનગીઓ માટેનું ભાવ પ ક 

વીકાય હોવાનંુ બાહેંધરીપ ક  , પીયા 500 નો ટ ડર ફી પેટ ે ( નોન રફંડેબલ) રા  ીયકતૃ બકનો ડી.ડી., િપયા 
10,000/- નો અન  ટ મની ડીપોઝીટનો રા  ીયકતૃ બકનો ડી.ડી. (શરતી રફંડેબલ) , બાહંેધરીપ ક, જ રી લાયસ  સ 

તથા જ રી માણપ ોની મણીત નકલ, ભાગ-3 માણે શરતો મા ય હોવાન ુખતપ  સામેલ કરવુ (કવર-૧ ન ેલાયકાત 

ફોમ નામ આપવું.) 
 કવર-2,  ભાગ-4 માણે ભાવપ ક (કવર-ર ન ેભાવપ ક નામ આપવું)  
 કવર-3 : કવર-1  અને  કવર-2 , બંને ન ે કવર-3 માં મકુવા  
      (કવર-૩ ન ેકે  ટીન કો  ાકટ અંગેનું ટે  ડર તથા પાટ નુ ંનામ કવર પર દશાવવુ.ં) 
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 બાહધરી પ ક   
 

િત,  
આચાય ી, 
સરકારી ઇ નેરી કોલજે - ગાંધીનગર 

 
 

સરકારી ઇ નરેી કોલેજ, ગાધંીનગર માટે કોલજે કે  ટીન કો  ાકટ (2018) માટે અર  કરવા અ વયે આથી બાહધરી આપવામાં 
આવ ેછે કે અમો કોઇ પણ નાણાકીય સં થા/બક ના ડીફો ટર નથી. તેમજ અમારા ઉપર કોઇ પોલીસ/કોટ કેસ થયેલ નથી. જે 

બાબતની અમે ખા ી આપીએ છીએ.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 થળઃ-       અરજદાર એજ  સીનું નામ....................................... 

તારીખઃ-      ટે  ડર ભરનારનું નામ............................................. 

      ટે  ડર ભરનારની સહી............................................ 

 
 
 
 

સીલ  
 
 

 

સા ી ની સહી  

 

સા ી નુ ંનામ તથા સરનામું  

 

 
 

બાહધરી પ ક પાટ ની ફમ ના ંલેટર હડે પર આપવુ.ં  
( કવર ૧ માં સામલે કરવંુ ) 

 

ભાગ-2 
સરકારી ઇજનરેી કોલેજ, ગાંધીનગર માટે કે  ટીન ચલાવવા માટે શરતો (2018)  

( આ શરતો મા ય હોવાન ુદરકે પાના પર સહી કરી કવર-1 મા સામલે કરવાનુ રહશેે)  
A) કે  ટીન સેવા ચાલ ુરાખવાના દવસો તથા સમય અનુસંધાન ેલાગુ પડતી શરતો 

A-1 કરાર મ યાના ણ દવસ મા કે ટીન ચાલ ુકરવાની રહેશ ે. સં થામા સરકારી િનયમ મુ બ હેર ર  ના દવસો તથા હાલ 
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યકે માસના બી  તથા ચોથા શિનવાર ે તથા યકે રિવવાર ે સં થા બંધ રહેછે તે યાન મા રાખી સં થા ચાલુ હોય તે 

દવસોમા કટીન ફરિજયાત ખુ લી રાખવાની રહેશે. વેકેશન/ર  નાં દવસો ના સમય દર યાન પણ કટીન ચાલુ રાખવાની 
રહેશે તથા િનયત દર મજુબ જ ભાડુ ચુકવવાનુ રહેશે.કે  ટીન કો  ાકટર , સં  થાની પૂવ મજુંરી િસવાય કે  ટીન બંધ રાખી શકાશે 
નહી. કટીન્ મા ર  રાખવા બાબતે ગુમા તા ધારા /અ ય સ બંિધત વતમાન િનયમ ન ુપાલન કરવાનુ રહેશે. 

A-2 કે  ટીન સવારે 7.30  વા  યાથી  રા  ે  9.00  વા યા સુધી જ કો  ાકટરન ેવાપરવા માટ ેઆપવામા ંઆવશે. તે સમય બાદ 

કે  ટીન બંધ કરી દેવાની રહેશે. 
 

B) કે  ટીન મા રાખવાની થતી ખા ય વાનગી,ગુણવ ા, ભાવ તથા સવેા અનુસંધાન ેલાગુ પડતી શરતો 
 

B-1 અનાજ-કઠોળ-મસાલા-શાક િવગેરે  યવ  િથત સફાઇ કરીન ે રસોઇ બનાવવાની રહેશ ે રસોડામાં દરેક વ  તુઓ સારી 
કવોલીટીની વાપરવાની રહેશે. રસોઇ માટ ે ાડંેડ ક પનીના રીફા ડ અ)  શ ગતેલ/સોયાબીન તેલ/ સુયમખુી તેલ/ રાઇસ 

ાન તેલ / પાસીયા તેલ બ)  ભાત માટે રાસર/કૉલમ કે તેન ેસમ  વોલીટીના ચોખા ક) ઘઉ તથા કઠોળ સારા દાણા ડ) 

ાંડેડ ક પનીની જ ડેરી  ોડ ટસ/મસાલા/સોસ-કેચપ િવગેરે નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. કંપની  વારા સ  લાય થતી  ટા  ડડ 

વ  તુ િસવાયની તમામ વ  તુઓ કે  ટીનમાં જ બનાવવાની રહેશે. હાય ો નેટેડ વન પતી ઓઇલ નો ઉપયોગ કરી શકાશ ે

નહી. 
B-2 કો  ાકટરે બધી વાનગીઓ નાં  ભાવ ટડર મા ભરેલ ભાવ માણે લેવાના રહેશે .  ટા  ડડ કંપનીના િબ  કીટ, વેફર,પોપકોન , 

નમકીન, દુધ , સો ટ કસ (માઝા, ટી િવગેર ે) મિે સમમ રટેલ ાઇસ માણે આપવાનુ રહેશે . કો  ાકટ આપતી વખતે 

નકકી થયેલ વ  તુઓ િસવાયની અ  ય વ  તુઓ રાખવા માટે કે  ટીન કિમટીની લેિખત મજુંરી લેવાની રહેશે તથા કે  ટીન કિમટી 
વારા જે ભાવ મંજુર રાખલે હશે તે ભાવ જ આવી વાનગીઓના લેવાના રહેશે. જો કો  ાકટરને તેમની સંમિતથી એ ટે શન 

આપવામા ં આવ ે તો દરેક વ તુના ભાવની બ રભાવ માણે સમી ા  કરી કે  ટીન કિમટી વારા  જે ભાવ મંજુર રાખેલ 

કરવામાં આવે તે જ ભાવ, કો  ાકટરે બધી વાનગીઓ ના લેવાના રહેશ.ે બ ન ેપ ની સમંિતથી કરારની મદુત પૂરી થયા બાદ 

વધુમાં વધુ ૧૧ માસ માટ ેએ ટે શન આપી શકાશે. આવું એ ટે શન વધમુાં વધ ુબ ેવખત આપી શકાશ.ે  
B-3 કે  ટીન મા તા  ખા ય પદાથ  જ રાખવાના /પીરસવાના રહેશ.ે સરકારની સચુના માણે ફા ટ ડ ની યા યા મા આવતા 

ખા ય પદાથ  સરકારી આદેશ માણે કટીન મા ના રાખવાની સુચના હોયતો તોમ તે માણે અમલ કરવાનો રહેશે . જો મનુે મા 
દશાવેલ કોઇ પણ વાનગી ફા ટ ડ ની યા યા મા આવે તો તે પણ રાખી શકાશ ેનહી . ખાધ પદાથ ની ગુણવતા અને વજન 

અંગે કે  ટીન કિમટી (પાંચ િવ ાથ ઓ તથા ણ ા યાપકો) ગમ ે યારે ચકાસણી કરી શકશે. જેમાં ખામી જણાતા કમીટી યો ય 

લાગે તે દંડ કરી શકશે /કો ા ટ રદ કરી પાટ ન ે લેક લી ટમા મકુવામાં આવશ.ે દરેક બાબતમાં કે  ટીન કિમટી નો િનણય 

આખરી અને બંધન કતા રહેશે. 
B-4 કો  ાકટરે  દર મિહને કે ટીન કિમટી સાથે મી ટંગ કરવાની રેહેશે તથા તેઓ વારા સુચવાયેલ મનુે માણે રોજેરોજ વાનગીઓ 

ફર યાત રાખવાની /બનાવવાની રહેશે. જો આ શરતનંુ પાલન નિહ થાય તો તે બાબતે કે  ટીન કિમટી અ) સુધારાની તક 

આપી શકશે બ) પેન ટી ફ કારી શકશે ક) કો  ા ટ રદ કરી શકશે ડ) િસ યોરીટી ડપો ની રકમ જ ત લઈ શકશે. 
B-5 તોલમાપ િવભાગ વારા મા  ય કરેલ હોય તેવોજ ડીઝીટલ વજન કાંટો રાખવાનો રહેશ.ે 
B-6 કે  ટીનમાં પાન-ગુટકા ,બીડી, તમાક,ુ સીગારેટનંુ તેમજ િતબંધીત ચીજોનું વેચાણ કરી શકાશે નહ . તેમજ કે  ટીનમા ંકામ 

કરતા કો  ાકટર ક ેકમચારીઓ પણ સેવન કરી શકશે નહ . 
B-7 ચા-કોફી માટે કાચ ના,  ટીલના ક ેકાગળના કપ વાપરવાના રહેશ.ે 
B-8 ઠેકેદારે પોતાના માણસો વારા કોલેજ ટા ન ેજે-તે િવભાગમા ઓડર અનુસાર ાધા ય આપી ચા-કોફી ,જે-તે ડ આઇટમ 

પહ ચાડવાની રહેશે. 
B-9 સં થાના છા ો કે  ટીનમાં પોતાનો ના તો લઈને આવે તો તેમને બેસવા દેવાની છુટ આપવાની રહેશે. 

B-10 કટીન નો ઉપયોગ નોનવેજ વ તુ રાખવા/બનાવવા/િપરસવા તથા  અ ય આ કોહોલ કે સરકાર  વારા  િતબંિધત વ તુ 

રાખવા/ બનાવવા/િપરસવા માટે થઈ શકશે નહી અ યથા દંડ કરવામા આવશ ે,કટીન કરાર તા કાલીક અસરથી  રદ કરવામા 
આવશ ેતથા િસ યોરીટી ડપો ટ ની રકમ પણ જ ત કરવામા આવશે.  

C કે  ટીન ઠેકદેારન ે અપાયેલ યા/વ તુ ની ળવણી તથા ઠકેદેારે રાખવાની થતી વ તુઓ બાબતે શરતો 
C-1 કો  ાકટર કે  ટીન સંભાળ ે  યારે જે  િથતીમાં આપવામાં આવી હોય તેનું લી  ટ કરી બે દવસમાં કિમટીન ેઆપવાનું રહેશ.ે અને 

કો  ાકટ પુરો થયે આ વ  તુઓ જે  િથતીમાં આપેલ હોય તે જ  િથતીમાં કે  ટીન કિમટીને પરત સ પવાની રહેશે 
C-2 કે  ટીન મા ંવાસણો-ગેસ-ચુલા િવગેરે રસોઇની તથા જમવાની / પીરસવાની  સમ  વ  તુઓની  યવ  થા કો  ા ટર ેકરવાની 

રહેશે. સં થા ખાતે પાઇ ડ નેચરલ ગેસ નુ કને શન લેવામા આવ ેતો રસોઇ માટે ફરિજયાત પણે તેનો જ ઉ યોગ કરવાનો 
રહેશે તથા તે માટે ના િબલ ની ર મ સ બંધીત માસ ના કટીન ના ભાડા ની ર મ સાથે અલગ ચેક થી ભરપાઇ કરવાની રહેશે .  

C-3 કે  ટીન માં રહેલ પંખા, ટયુબલાઇટ,  વીચ િવગેર ેતથા ફન ચર તેમજ અ  ય વ  તુઓ તુટે- ટે બંધ પડે તેની રીપેર કરવાની ક ેનવંુ 

કરવાની , કોઈ પણ વ તુ ગાયબ ના થાય તે જોવાની તમામ જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશે. વીજળી નો વપરાશ માણસર 

કરવાનો રહેશે. વીજળી વે ફાય તે રીતે વપરાશ થતો જોવા મ શે તો  કટીન કમીટી યો ય લાગે તે દંડ કરી શકશે. 
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C-4 કે  ટીન માં આર.ઓ. વોટર યુરીફાયર  તથા પાણી ના કુલર કે ટીન ચાલ ુહોય યાર ેફર યાત ચાલ ુરાખવાનું રહેશે તથા તેની  
સાફ સફાઇ તથા રીપે રંગ કરવાની યવ થા તથા તેના ખચની જવાબદારી કો ા ટરની રહેશ.ે આર.ઓ. વોટર યુરીફાયર  તથા 
પાણી ના કુલર સં થા તરફથી ચાલ ુકંડીશન માં અપાયા બાદ નો મરામતનો ખચ ઠેકેદાર એ કરવાનો રહેશ.ે  

C-5 કે  ટીનમાં કોઇપણ કારના  યઝુીક સી  ટમ/ટી.વી. નો ઉપયોગ કરી શકાશે નહ . 

C-6 કે  ટીનમાં ઉપલ ધ પાણી પુરવઠો જો કોઈ સંજોગોમા ખોરવાય તો પાણીની યવ થા કો  ાકટર ે વખચ કરવાની રહેશે. 

D) કે  ટીન ઠેકદેારન ે વ છતા તથા ડ વે ટ િનકાલ અનસંુધાન ેલાગુ પડતી શરતો 
D-1 કે  ટીન ઠકેદેારન ે  કે  ટીનમા ંતથા તેની આસપાસ કોઇપણ તની ગંદકી ના થાય તે બાબતે યો ય યાન આપવાનંુ રહેશ ેઅને 

રોજેરોજ બધા વાસણો તથા કપ, રકાબી, ડીશ િવગેરે બરાબર સાફ કરી લુ યા પછી વાપરવાના રહેશે. તેમજ જે-તે ઓડર પુણ 

થયે તરત ટેબલ ખુરશી સાફ કરવાના રહેશે.કે  ટીનના બારી બારણા તથા કાચ બરાબર સાફ રાખવાના રહેશે. કે  ટીનમાં તથા 
તેની આસપાસ ની જ યા તેમજ વોશબેસીન અને ટોયલેટ િનયિમત રીતે બરાબર સાફ કરવાના રહેશે. સફાઇની સામ ી 
કો  ાકટરે પોતાની વાપરવાની રહેશે 

D-2 કોલેજ કે  ટીનનો તમામ કારનો કચરો િનયમીત રીતે િનકાલ કરવાની જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશે. જો સં થા ખાતે કચન 

વે ટ આધારીત બાયોગેસ લાંટ ઉભો કરવામા આવે તો ડ વે ટનો બાયોગેસ લાંટ ખાત ે વખચ િનકાલ કરવાનો રહેશ.ે 

D-3 કે  ટીનની ગટરની તથા કે ટીન ના િબ ટ અપ એ રયાની સફાઇ હાર ફરતે ૧૦ ટ જ યા કો  ાકટરે  વખચ અને પોતાની 
જવાબદારી હેઠળ િનયમીત કરાવવાની રહેશે. કે  ટીન માટે જે વ  તુ/ જ યા તમોન ેઆપવામાં આવશ ે તે બધી જ  વ  છ 

રાખવાની રહેશે 
D-4 દર મિહને એક વખત ઠેકેદાર ેકોલેજ ક ટીનની િનયમીત સેવા ન ેઅસર ના થાય ત ેરીતે મા ય જંતુનાશક નો ઉપયોગ કરી 

વપરાશની જ યા જંતુમુ ત- વ છ કરવાની રહેશે. 
E) કે  ટીન ઠકેદેારન ે કટીન ચલાવવા જ રી પરવાનગી , લાગ ુપડતા વરેા તથા રાખવાના થતા ટાફ તથા તેઓની વત ક બાબતે 

લાગુ પડતી શરતો 
E-1 જે પણ ઠેકેદાર ન ેકો  ાકટ મળે તેણે કો  ાકટ મળે તારીખથી એક માસ મા સબંધીત લેબર કિમ નર કચેરી ખાતે કો  ાકટ લેબર 

રે યુલેશન એ ટ હેઠળ ન ધણી કરાવી લેબર લાઇસ સ લેવાન ુતથા તેન ેઆધારીત તમામ ફોમાલીટીસ/કાયવાહી પુણ કરવાની 
રહેશે તથા લેબર આધારીત તમામ િનયમોન ુપાલન કરવાનુ રહેશે. લેબર આધા રત કોઇપણ નો માટ ેસપૂંણ જવાબદારી 
કો  ાકટર ની રહેશ ે. 

E-2 કે  ટીન ચલાવવા માટે જ રી ડ/આરો ય ખાતા તરફથી જ રી લાયસ  સ મજુંરી િવગેરે કો  ાકટરે વખતો વખત લેવાની 
રહેશે. તેમજ તે અંગેની સપુંણ ખચ સાથેની જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશ.ે પેઢીનો ન ધણી ન બર હોવો ફર યાત છે.જે 

દશાવવાનો રહેશ.ેસરકાર ીનાં આરો ય ખાતાના િનયમો મજુબ કે  ટીન ચલાવવાની રહેશે. ક ટીન માટે જે પણ વેરા આવશે તે 

વેરો ભરવાની જવાબદારી કો  ાકટર ની રહેશે. 
E-3 કે  ટીનમાં બાળ મજૂરો રાખી શકાશ ેનહ . સરકાર ી ના ધારા-ધોરણનો અમલ કરવાનો રહેશ.ે જો ભંગ કરવામાં આવશે તો 

કો  ાકટ રદ કરવામાં આવશે. 
E-4 કે  ટીનમાં કામ કરતા દરેક કમચારીને કો  ાકટરે પોતાના ખચ ગણવેશ આપવાનો રહેશે. કામના સમય દર  યાન દરેક કમચારીએ 

ગણવેશ પહેરવાનો રહેશ ેતેમજ ગણવેશની  વ  છતા ળવવાની રહેશે. રસોડામા ના યકે ટાફે ફરજ દર યાન માથે ટોપી 
તથા ખા  પદાથ  દુિષત  ના થાય તે માટે જ ર મજુબ હાથમા લો જ પહેરવાના રહેશે. 

E-5 કે  ટીનમાં કામ કરતા દરેક કમચારીએ િનયમીત રીતે હાથ-પગના નખ કાપવાના રહેશે. કોઇ પણ કારના ચેપી રોગ/ચામડીના 
રોગ ધરાવતા કમચારીને કામ ે રાખી શકશે નહ . દરેક કમચારીનંુ મડેીકલ ચેક-અપ કરાવવાનું રહેશે. તેઓ સામે કોઇપણ 

પોલીસ/ યાયાલય મા કેસ ચાલ ુના હોવો જોઇએ,  તેઓ ગેરકાયદેસર ુિ મા ના જોડાયેલ હોવા જોઇએ,તેઓ શારીરીક 

તથા માનસીક રીતે વ થ હોવા જોઇએ. 

E-6 કે  ટીનની અંદરની જ યાનો ઉપયોગ , કો  ાકટર ક ે તેમના કોઇ પણ કમચારી રહેણાક માટે કરી શકશે નહી. કે  ટીનમા કામ 

કરતા કમચારીઓન ે જો ફરજ દર યાન કોઇપણ કારનો અક માત/ઈ /મૃ યુ  થશ ેતો તેની સ પુણ  જવાબદારી કો  ાકટર 

ની રહેશે. 
E-7 કે  ટીન કો  ાકટરે પોતે અથવા તેમના વારા િનયુ ત કે  ટીન મનેેજરે કે  ટીનના સમય દરિમયાન ફર યાત હાજર રહેવાનંુ 

રહેશે. 

E-8 કે  ટીનમાં ફરજ બ વતા દરેક ટાફે છા /કમચારી સાથે િવવેકથી વતવાનું રહેશે .જો  કે  ટીનમા ંકોઇ પણ કારના ગેરવત ક 

ની ફ રયાદ મળશ ેતો કે  ટીન નો કરાર રદ કરવાની સ ા કે  ટીન કિમ ટની રહેશે. 
E-9 કે  ટીન કો  ાકટર ેકે  ટીન તથા આસપાસની જ યા માં સફાઇ કરવા માટે અલગ માણસ ની યવ થા કરવાની રહેશે. 

F) કે  ટીન ઠેકદેારન ે કોલજે કે  ટીન કો  ાકટ અનુસંધાન ેલાગ ુપડતી વાિણ યીક (કોમે શયલ) શરતો 
F-1 અન  ટ મની પેટ ેદરેક પાટ એ . 10,000/- નો Principal , Government Engineering College, Gandhinagar 

નામ ે રા  ીયકૃત બે  કનો ડી.ડી. જમા કરાવવાનો રહેશે. જે પાટ  કો  ાકટ મેળવવા પા  થશે નહ  તેને આ ડી.ડી. પરત કરવામાં 
આવશ.ે 

F-2 જે પાટ ન ેકો  ાકટ એવોડ થશે તેણે કો  ાકટ મ યાના ણ કરતા પ ની તારીખથી સાત દવસમા સીકયુરીટી ડીપોઝીટ પેટ ે
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Principal , Government Engineering College, Gandhinagar નામની કે ટીન સેવા માટ ે પીયા 35,000/- 

( પીયા ીસ હ ર પુરા )ની રકમની ગાંધીનગર, ગુજરાત ખાતેની રા  ીયકૃત બે  કની ૧૧ માસ મદુત માટેની એફ.ડી.આર. 

કઢાવી જમા કરાવવાની રહેશે. જો િનયત સમય મયાદામા સીકયરુીટી ડીપોઝીટ ની રકમ જમા ન કરવામા ન આવે તે 

સંજોગોમા બાનાની રકમ જ ત કરી , ઓડર રદ કરી પછીના લાયક ઠેકેદાર ને ઓડર આપવામા આવશ.ે સીકયુરીટી 
ડીપોઝીટની રકમ કરારની મદુત પુણ થયાના એક માસ બાદ કામગીરી સંતોષ કારક જણાશે અને િબલ સરભર થયે એજંસીને 

પરત ચુકવવામા આવશ.ે સીકયુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પર કોઇ પણ કારન ુ યાજ મળવા પા  થશે નહી 
F-3 કે  ટીનની યાનો ઉપયોગ સં થાના છા ો /કમચારીઓ તથા સં થા ખાતેના મુલાકાતીઓ માટે જ કરી શકાશ ેઅ ય કોઈ 

અંગત કે કોમે શયલ હતુે માટે  કે  ટીન/મસેની યાનો ઉપયોગ  કરી શકાશ ે નહી.ઠકેદેારે કોઈ પણ ોડ ટ / કપંની ની 
હરેાતનાં પો ટર /બેનર /હો ડગ  દ શત કરવાનાં રહશે ેનિહ. કે  ટીન કો  ાકટ રદ કરવાનો કે  ટીન કિમટીન ેઅબાિધત 

અિધકાર રહશે,ે તેમજ આ બાબતમાં કોઇ તકરાર કે પ  યવહાર કરવામાં નહ  આવે.  
F-4 કો  ાકટર  વારા જો કે  ટીન સેવા,કરાર ના સમય ગાળા દર યાન વ  ચેથી બંધ/રદ કરવામા ંઆવશે તો સીકયુરીટી ડીપોઝીટ 

જ  ત કરવામા ંઆવશ.ે 
F-5 કો  ાકટનો સમયગાળો કો  ાકટ આ  યાની તારીખથી 11 માસ માટે આપવામા ંઆવશ.ે તેમજ જો  કરાર ના સમય દર યાન 

સેવા સારી રહેલ હોય તથા છા  િહતમા જ ર લાગેતો  કે  ટીન સિમતીની ભલામણ ન ેઅનુસંધાન ે આ કરાર વધુ 11 માસ કે 
તનેા જે-તે ભાગ માટ ેલ બાવી આપી શકાશ,ે જે દર યાન વાનગીઓના ભાવ પણ હાલના ભાવપ ક સમાન જ રાખવાના 
રહેશે. . આ સમયમાં વધારો ક ેધટાડો કરવાના તમામ અબાધીત અિધકાર કે  ટીન કિમટી/સં થાના વડાના  રહેશે. 

F-6 જે કો  ાકટરને  કે  ટીન કો  ાકટ આ  યો હશે તેણે જ કે  ટીન ચલાવવાની રહેશ.ે બી  કોઇ  ય કતને કે  ટીન ચલાવવા માટે 

ભાડે ક ેપેટાભાડે ચલાવવા માટે આપી શકાશ ેનહ . કો  ાકટરે અ  ય કોઇન ેકે  ટીન ચલાવવા ભાડે ક ેપેટા ભાડે આ  યાનંુ કે  ટીન 

કિમટીની ણમાં આવશે કે તુરંતજ કો  ાકટર પાસેથી કે  ટીન નો ક જો પરત લઇને કે  ટીન કિમટી સીકયુરીટી ડીપોઝીટની 
રકમ પણ જ  ત કરશ ેઅને આ બાબતે કો  ાકટરનો કોઇપણ તનો વાંધો ક ેતકરાર ચાલશે નહ . 

F-7 કે  ટીન અંગે જો કો  ાકટરન ેકોઇપણ રજુઆત કરવાની થાય તો તે ફકત કિમટીને જ કરવાની રહેશે, અને તેનો િનણય આખરી 
ગણાશે, તેમજ તે માણે અમલ કરવાનો રહેશ.ે 

F-8 ઉપરોકત કલમોમાં દશા  યા િસવાયની કોઇ મૌખીક સુચનાઓ કે  ટીન કિમટી  વારા આપવામા ં આવશે તો તે કે  ટીન 

કો  ાકટરન ેબંધનકતા રહેશે 

F-9 કોઇપણ ાહક સાથેનો આ થક  યવહાર (ઉધાર-રોકડા-ખાતુ) િવગેરેની તમામ જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશે. સરકારની 
સુચના માણે કટીન ના તમામ યહવાર કશે લેસ કરવાની સ પણુ  તૈયારી કટીન કો  ાકટર એ રાખવાની રહશે ે.  

F-10 ટે  ડર પાસ થય ેમંજુર થયેલ વાનગી તથા ભાવોના લી  ટનુ ંબોડ કો  ાકટરે  વખચ લગાડવાનું રહેશે અને  યારબાદ જ કે  ટીન 

શ  કરવાની રહેશે. 

F-11 કે  ટીનમા ટ ડર મા ભરેલ (ઉપયોગ/ઘસારા) અનુસંધાને માસીક ભાડા ની રકમ તથા િવજ વપરાશ ના ંબીલની રકમ જે-તે 

માસ પુણ થયા બાદના માસની 1 થી 5 તારીખ સુધીમા સં થાના એકાઉ ટ  િવભાગ મા અચુક જમા કરાવવાની રહેશે. કે ટીન 

ખાતે લગાડવામાં આવેલ સબમીટર નાં રીડ ગ આધા રત વતમાન િવજ દર માણે જે િવજ વપરાશ ની રકમ થાય તેના 
૫૦% રકમ િવજ વપરાશ ની રકમ તરીકે જમા કરાવવાના રહેશે ,  િહસાબી શાખામા થી મળેલ પંહોચની નકલ કટીન 

સમીતીમા અચુક જમા કરાવવાની રહેશે. 
F-12 બે માસનુ ભાડુ બાકી રહેશે તો તા કાલીક અસર થી કરાર આપોઆપ રદ થશ ેઅને િસ યોરીટી ડપોિજ ની રકમ જ ત કરી 

શકાશ ે.  
F-13  કટીન ઠકેદેાર ને રસોડા ખાતે ઉ લ ધ પંખા તથા યુબ લાઇ સ િસવાય એક સાદુ જ, એક ડીપ જર , એક ટો ટર , એક 

ઓવન, એક સાદુ િમ ચર ા ડર/ ડ ોસેસર , એક ખી  / ચટની  બનાવવા માટે ન ુ ા ડર તથા એક લોટ બાંધવાનુ ં
મશીન રાખી શકાશ ે.  વધ ુકોઈ સાધનો રાખતા  પવૂ કે ટીન કિમટી ની પરવાનગી લેવાની રહશે.ે  

કટીન મા છા ોન ેબેસવાની યાએ લાઇટ પંખા નો ઉપયોગ જ ર માણે જ થાય તથા ખોટો બગાડ ન થાય તે જોવાની 
જવાબદારી કટીન ઠકેેદારની રહશે ે.  

G કે  ટીન ઠેકદેારન ે ફ રયાદ તથા તે અનુસંધાન ેલાગુ પડતી  પને ટી/દડં ન ેલગતી શરતો 
G-1 કોલેજ કે  ટીન કો  ા ટરે એક ફ રયાદ રિજ ટર િનભાવવાન ુરહેશ.ે આવુ એક રિજ ટર બનાવી તેમા પેજ ન બર લખી તેની 

બાજુમા  કે  ટીન કિમટી વારા સહી િસ કા કરાવી લેવાના રહેશે. જેની પણ ફરીયાદ મળે તેની ન ધ કરવાની રહેશે તથા 
ફ રયાદીને તેની પંહોચ આપવાની રહેશે.આવી ફરીયાદ મળે તરત જ કે  ટીન કિમટી સમ  રિજ ટર રજુ કરી તે બાબતે યો ય 

ખુલાસો કરવાનો રહેશે.  
G-2 ફ રયાદ ની ગ ભીરતા ન ે યાન ેલઈ કે  ટીન કિમટી અ) સુધારાની તક આપી શકશે બ) પેન ટી ફ કારી શકશે ક) કો  ા ટ રદ 

કરી શકશે ડ) િસ યોરીટી ડપો ની રકમ જ ત લઈ શકશે.  

દરેક સગેં  યાય ે  ગાંધીનગર રહેશ.ે "Subject to “ Gandhinagar Jurisdiction"                   
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આચાય ી 
           સરકારી ઇજનરેી કોલેજ - ગાંધીનગર.  
 

ઉપરોકત તમામ શરતો મ વાંચી છે, આ શરતો મને મજુંર છે. ઉપરો ત તમામ શરતો  અમોન ે(કે  ટીન ઠેકેદાર ન)ે  મંજુર તથા બંધન કતા રહેશ ે

તે મજુબ નો બાહંેધરી ખતપ  .  100/- ના  ટે  પ પેપર ઉપર  ક ા ટ અપાયાની ણ કરતા પ ની તારીખથી દસ દીવસ મા હુ રજુ કરીશ 

તેની બાહેંધરી આપુછુ. 

 

 થળઃ-       અરજદાર એજ  સીનંુ નામ....................................... 

 

તારીખઃ-      ટે  ડર ભરનારનું નામ............................................. 

 

      ટે  ડર ભરનારની સહી............................................ 

 
 

સીલ  
 
 

 

સા ી ની સહી  

 

સા ી નુ ંનામ તથા સરનામું  

 
 
 
 
 

ભાગ -૩ ( કવર ૧ માં સામલે કરવું )  
િત, આચાય ી, 

સરકારી ઇ નેરી કોલજે,  

ગાધંીનગર. 
મ  વ  તુ  વજન/કવોિ ટટી/નંગ  તમામ ટે  

સહીત નો 
ભાવ 

( િપયા)  

1  અન િલિમટેડ થાળી  રોટલી/ભાખરી/પુરી   
શાક : લીલોતરી  
શાક : કઠોળ/ સીઝનલ લીલોતરી  વારાફરતી  
ભાત/િખચડી  
દાળ/કઢી  
િસસનલ સલાડ – 25 ામ /િમ   અથા ં 15 ામ  
છાશ- 150 િમલી     

60  
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2  ફીકસ ડીશ. 
 

રોટલી/ભાખરી/પુરી 5 નંગ કુલ 1૦૦  ામ  
શાક :  લીલોતરી - 1૦૦  ામ  
શાક : કઠોળ/ સીઝનલ લીલોતરી વારાફરતી – 1૦૦  ામ 

ભાત/િખચડી     - 125 ામ 
દાળ/કઢી        - 150  ામ  
િસસનલ સલાડ – 25 ામ /િમ   અથા ં 15 ામ  
છાશ- 150 િમલી  

45  

3*  રોટલી- શાક  / પુરી-
ભા  

શાક/ ભા  – 1૦૦ ામ  

રોટલી/પુરી - 5 નંગ / 100 ામ 
િમ   અથા ં 15 ામ 

25  
 
 

4  દાળ - ભાત  દાળ – 150 ામ ભાત - 125 ામ  20  

5 * ચા  મોળી / ખાંડ 

નાંખલે  

100 ml 7 

6* કોફી મોળી / ખાંડ 

નાંખલે  

100 ml 10 

7* દૂધ ટા ડડ મોળુ / 

ખાંડ નાંખલે  

100 ml 7 

8* પૌઆ / બટાકા પૌઆ  150 ામ  15 

9* સમોસા  150 ામ (કેચ અપ અલગ)  15 

10* વેજ /આલુંમટર 

સે ડવીચ  

150 ામ (કેચ અપ અલગ)  20 

Annexure – A મા ંરાખલે વ તુઓના ભાવ ફ  રહેશ ે. જે તમામ ઠેકેદારને મા ય રાખવું ફર યાત રહેશ ે.  
Annexure – A માં * સામે દશાવેલ યેક ડ આઈટમ રોજેરોજ ઉપલ ધ રાખવાની  રહશે.ે 
તથા છા ોની જ રીયાત મુજબ ફ સ થાળી / અન િલિમટેડ થાળી િવગેર ેઉપલ ધ રાખવાનું રહશે.ે    

સરકારી ઇ નરેી કોલેજ, ગાંધીનગર માટે કોલજે કે  ટીન કો  ાકટ (2018 ) માટે પ ક -3 માં દશાવેલ સં થા એ સુચ યા માણ ે

નાં ભાવ ( તમામ કારના વરેા સિહત )  અમોને મા ય રહશે ે 
 
વધુમા  ટા  ડડ કંપનીના િબ  કીટ, વેફર,પોપકોન , નમકીન, સો ટ કસ (માઝા, ટી િવગેર ે ), છાસ, આઇ ીમ મેિ સમમ રટેલ ાઇસ 

માણે આપવાનુ િ વકાય છે. લાગુ પડતા ટે  ભરવાની જવાબદારી અમારી રહેશે  
 
 

 

થળઃ-                અરજદાર એજ  સીનંુ નામ....................................... 

 

તારીખઃ-               ટે  ડર ભરનારનું નામ............................................. 

     

            ટે  ડર ભરનારની સહી............................................ 

 

 
સીલ  
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ભાગ – 4  ( આ પ ક સીલબંધ કવર નંબર ૨ માં બહાર ભાવપ ક લખી સામેલ કરવુ ં)  
ભાવપ ક 

 
ડ ટાઈપ  મ  વ  તુ  વજન/કવોિ ટટી/નંગ  તમામ ટે  

સહીત નો 
ભાવ 

( િપયા)  

સાઉથ 

ઇિ ડયન 

1 ઇડલી-સંભાર  125 ામ ઈડલી,૨૦ ામ ચટણી 100 ામ સંભાર સાથે  

2 વડા - સંભાર  125 ામ ઈડલી,૨૦ ામ ચટણી 100 ામ સંભાર સાથે  

3 ઉપમા  150  ામ   

4 સાદા ઢોસા (Min  9 ચ ) 125 ામ ઢોસા,૨૦ ામ ચટણી, 100 ામ સંભાર સાથે  

5 મસાલા ઢોસા (Min  9 ચ ) 125 ામ ઢોસા,35 ામ બટાકાની સુકી ભા  (મસાલા) ,20 ામ 

ચટણી ,100 ામ સંભાર સાથે 

 

6 ટોમેટો/ ઓનીયન ઉ ાપમ          (Min  

9 ચ ) 

125 ામ ઉ ાપમ, 20 ામ ચટણી 100 ામ સંભાર સાથે  

નોથ ઇિ ડયન  7 આલુ/ગોબી/િમ  વેજ  પરોઠા-દિહ સાથે 150  ામ પરોઠા 50 ામ દહ   

8 ભા પાઉં  150 ામ ભા ,  ર નંગ પાઉં 50 ામ  

9 વેજ  પુલાવ 150  ામ  

ચાઇનીઝ  10 નુડ સ (હ કા/ચાઉમીન) 150 ામ  

11 વેજ મંચુરીયન 150 ામ  

12 વેજ ાઇડ રાઇસ /મંચુરીયન રાઇસ 150  ામ  

ભાગ-4 માણે અનુ માકં 1 થી 12 નુ ટોટલ                                   
ભાગ-4 માણે અનુ માકં 1 થી 12 માંક પરની તમામ વ તુઓના ભાવ નંુ ટોટલ જે પાટ નુ ંસૌથી ઓછંુ આવશે ત ેપાટ ન ે

કે ટીન ચલાવવા માટે નો આપવામાં આવશે   
શૈ ણીક સ  ચાલુ હોય યારે દશાવેલ ડ આઈટમ પકૈી રોજેરોજ વારફરતી સાઉથ ઇિ ડયન ડ આઇટમ પકૈી બે તથા નોથ 

ઇિ ડયન તથા ચાઇનીઝ ડ આઇટમ પૈકી એક -એક ડ આઈટમ ઉપલ ધ રાખવાનંુ રહશે.ે   

 

થળઃ-                અરજદાર એજ  સીનંુ નામ....................................... 

 

તારીખઃ-               ટે  ડર ભરનારનું નામ............................................. 

    

            ટે  ડર ભરનારની સહી............................................ 

સીલ  


