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વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ,વેક્ટય- 28 , ગાાંધીનગય  
કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018) ભાટે ન ાં ટેન્ડય પોભમ 

 

 

ટેન્ડય નમ્ફય –  કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ ૨૦૧૮  
 

 

એજ ાંવી એ ધ્માનભા યાખલાની અગત્મની ભાહશતી 

ટેન્ડયમભત્રિતતરયનરય: 

 

મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરજે, 
વેક્ટય-28,ગરતધીનગય 

પનનમ્ફય(079)23215167 

E-mail:gec-gnagar.dte@gujarat.gov.in 

લેફવરઇટ:www.gecgh.cteguj.in 
લેફવરઈટય બ્રેંરટેન્ડયપભયઉ્રબ્ધયશળેે તરયીખ:2/6//2018થી      18/6

//
2018                                             

પ્રીફીડભીટીંગતરયીખતથરસ્થ તરયીખ:11/6/2018ફયે12રરરરેવે્ભનરયશર,
બ્રરનમ્ફય-1,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગય 

ડરઉનરડરયેરટેન્ડયપભયબયીયીસસ્ટડય.ડડીડ
ટરર/કુરયમય/ફૃફફૃથીતશચરડલરનીતરયીખ
તથરવયનરમ ુ

તરયીખ20/6/2018 વરતજેરતચસધુી 
મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરજે,વેક્ટય-28,
ગરતધીનગય 

ટેન્ડયપભયપીનીયરભ Principal , Government Engneering College, Gandhinagar 
નરભનયરષ્ટરીમકૃતફેંરનયુીમર500/-(યતનભલર
રરિત)નડીડડીડટેંડયપભયવરથેજભરરયરલલરનયશળેે 

અનેસ્ટભનીડીઝીટનીયરભ મચરમયશ્રી,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગયનરનરભન
યરષ્ટરીમકૃતફેંરનયુીમર10,000/-નડીડડીડ(ળયતી
યતભલરરરિત)ડીડડીડટેંડયપભયવરથેજભરરયરલલરન
યશળેે 

બરલરિતરખરલરનીતરયીખતથરસ્થ તર:22/6/2018ફયે૩ડ૦૦રરરરેવે્ભનરયશર,બ્રર
નમ્ફય-1,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગય 
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રેન્ટીનનરતરયરયઅંગેનરટેન્ડયનીઅગત્મનીસચૂનરઓ 

વયરરયીઇજનેયીરરેજ,વકે્ટય-28 ,ગરતધીનગયનીરેંટીનચરરલલર રેન્ટીનનીજગ્મરનરતલયરળ/ ્નબરલ
ેટેતળમરનીયરભફૃડ૫000/-નક્કીરયેરશઈબરલરતચશજાયફૃ્મરથીલધુપ્રભરણેજબયલરનરયશળેે.ડ
રેન્ટીન ખરતે ્લજ લયરળ જાણલર વફભીટય રગરલેર છે જેનર યીડીંગ યથી પ્રલતયભરન દય  પ્રભરણે
્નમભનવુરયનુત જેફીરની યરભથરમતેભરત ૫૦% યરશતમલરવરથેથતીફીરની યરભ ઠેરેદરયે દયેર
ભશીનેઅરગથીચરૂલલરનુતયશળેેડબરગ-3 ભરદળરયલેરબરલરિતરભરમેરભેનુભરરેટ્રીરલરનગીનરબરલ
દળરયલેરછેજેઠેરેદરયનેપયજજમરતરરગુડ્ળેડરેન્ટીનચરરલલરરેન્ટીનનીજગ્મરનરતલયરળ/્નબરલેટે
વોથીલધુબરલબયનરય( ્લજળફરલયરળપ્રભરણેઅરગથીચરૂલલરઉયરતત),ટેન્ડયનીરરમરરતની
ળયતવતતતર,ઉભેદલરયનેરેંટીનચરરલલરનરન્રરરટમલર્લચરયણરભરરલેરભરમલળેડડ 
1 રરેજ રેન્ટીનરન્રરરટભરટેઅયીસરયનરય ્મક્તી/ેઢી ને યજમળયે100 ્મક્તીઓ/100ડીળ

ભરટેચરરતરઅ)ભટીળૈક્ષળણર/રોયેટવતસ્થરનીરેન્ટીન/ભેવચરરલલરનઅથલર 
ફ)વયરરય/મ્યુ્ન્વરરીટી/રરીરરભરનોંધણીથમેરભટરફૂડમઉટ્રેટચરરલલરન 
એક લમ નો અન બલ પયજીમાત શોલો જોઇએ.દળરયલેરઅનબુલભરટેનરસ્થતથરવભમગરરભરટે
ફુડ/શલે્થ ્લબરગનુ નર લરતધર પ્રભરણરિત/યલરનગીમતુ પ્રભરણરિતવરભેર રયલરનુ યશળેેડ ડીગ્રી
ઇજ્નેયી રરેજ ભર રેન્ટીન/ભેવ ચરરલલરન અનબુલ ધયરલનરય ને પ્રરધરન્મ મલરભર મલળેડ
અયજદાય ાટી વયકાયશ્રી નાાં ગ ડ્વ એન્ડ વર્લિવ ટેક્ષ ર્લબાગ ભાાં યજીસ્ટ્રેળન ધયાલતી શોલી જોઈએ . 

2 જેણ ઠેરેદરય નેરન્રરરટભેતેણેરન્રરરટભળ્મરતરયીખથી.રભરવભરવફતધીતરફેયર્ભશ્નય
રચેયીખરતેરન્રરરટરેફય યેગ્યરુળેન.ક્ટશઠેનોંધણીરયરલીરેફયરરઇવન્વરેલરનુતથર તેને
મધરયીતતભરભ પભરયરીટીવ/રરમયલરશીણુય રયલરની યશળેેડતથરરેફયમધરયીતતભરભ ્નમભનુ
રરનરયલરનુયશળેેડતથરરેફયફરફતેતભરભપ્રરરયનીજલરફદરયીરન્રરરટયનીયશળેેડ મળયતનર
બતગઅન્લમેરન્રરરટયદરયીળરરળેડજેણઠેરેદરય નેરન્રરરટભેતેણેરન્રરરટભળ્મરતરયીખથી
વયરરયશ્રીનરધરયરધયણપ્રભરણેઅરેિતનીરેંટીનચરરલલરફુડ–ડ્રગ/શલે્થ ્લબરગનુરરમવતવ/
યલરનગી/નરલરધરપ્રભરણરિતજેણરરગુડતુશમતેપયીસમરતરેલરનુતથરતેનેમધરયીત
તભરભપભરયરીટીવ/રરમયલરશીણુયરયલરનીયશળેેડ 

3 રરેજરેન્ટીનભરતઠેરેદરયેમલરની/ીયવલરનીલરનગીઓનુતરિતરબરગ-3ભરતમલરભરતમ્યુતછેડજે
ઠેરેદરયેપયજજમરતયીતેભરન્મયરખલરનુતયશળેેડબરગ3 ભરજેતેલસ્તુનરબરલ્નમતરયેરછેજેદયેરને
પયીસમરતરરગુડળેડળયુમતભરરોંરરક્ટચરયભરવભરટેમલરભરમલળેતથરજમગરરભર
તેઓનીવેલરવતતરરયરજણરળેતલધુવરતભરવ.ભકુરઅળગમરયભરવભરટેરોંરરક્ટમલરભર
મલળેડજરોંરરરટયનેપ્રથભરિતણભરવભરટેવેલરમલરનરઅનબુલયથીતેઓચરયભરવછી
રોંરરરટચરલુયરખલરનભરતગતરશમતરિતણભરવણુયથતરતયત(ચરયભરવનીમદુતયુીથરમ
તેનર.રભરવઅગરઉથી)રેળખતભરજાણરયલરનીયશળેેડ 

4 મલેરબરલરિતરૈરીરયુતસ્સ્લરરયવુતતથરરન્રરરટરનેમલતેફરફતેરેન્ટીનર્ભટીનીફેઠરભરત
જે્નણયમરેલરમતેદયેરનેફતધનરયતરયશળેેડ 

5 રઈણપ્રરરયનુતળયતીટેન્ડયસ્લીરરયલરભરતમલળેનરશ 

6 મવરથેરેન્ટીનચરરલલરભરટેળયતમલરભરતમલીછેડબરલબયનરયેતેનઅભ્મરવરયીતેનુતરરન
રયલરનુતયશળેેડબરલરિતરબયનરયઠેરેદરયેટેન્ડયરિતરનરદયેરરનરયવશી્વક્કરરયલરનરયશળેેડ 
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7 બરલ રિતરબયનરય ઠેરેદરયે ટેન્ડય યત રયતી લખતે ટેન્ડય પી ેટે ્પ્રન્વીરર , વયરરયી ઇજનેયી
રરેજ,ગરતધીનગયનરનરભનયરષ્ટરીમકૃતફેંરન યુીમર500(યતનભલરરરિત)નડીડડીડમ
વરથેજભરરયરલલરનયશળેેડટેન્ડયપીલગયઅયીસ્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશીડ 

8 બરલરિતરબયનરયઠેરેદરયેટેન્ડયયતરયતીલખતેટેન્ડયનીઅનેસ્ટભનીડીઝીટ(ફરનર)નીયરભ
ેટેમચરમયશ્રી,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગયનરનરભનયરષ્ટરીમકૃતફેંરન યુીમર10,000/-
નડીડડીડ(ળયતીયતભળ્લરરરિત)મવરથેજભરરયરલલરનયશળેેડફરનરનીયરભનરડીડડીડલગય
અયીસ્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશીડ 

9 જે ાટીને કોન્ રાકટ એલોડમ થળે તેણે કોન્ રાકટ ભનામાના કરણ કયતા ી તની તાયીખથી વાત હદલવભા 
વીકય યીટી ડીોઝીટ ેટે આચામમશ્રી, વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગયના નાભની કેન્ટીન વેલા ભાટે 
ર ીમા 75,000/- (ર ીમા ાંચોતેય શકરય પ યા )ની યકભની ગરતધીનગય/અભદરલરદ, ગ જયાતખરતેની 
યાષ્ટ રીમબેત ફેન્ કની 11  ભાવ મ દત ભાટેની  એપ.ડી.આય. કઢાલી જભા કયાલલાની યશળેે. જ ્નમત
વભમભમરયદરભરવીરયયુીટીડીઝીટનીયરભજભરરયલરભરનમલેતેવતજગભરફરનરનીયરભજ્ત
રયી,ઓડયયયદરયીછીનરરરમરઠેરેદરયનેઓડયયમલરભરમલળેડવીરયયુીટીડીઝીટનીયરભ
રયરયની મદુત ણુય થમરનર ફે ભરવ ફરદ રરભગીયી વતત રરયર જણરળે અને ળફર વયબય થમે
.જ તવીનેયતચરુલલરભરમલળેડવીરયયુીટીડીઝીટનીયરભયરઇણપ્રરરયનુ્મરજભલર
રરિતથળેનશી 

10 બરલ બયેર બરલ રિતરનર ટેન્ડય પભય વતણૂય ્લગત વરથે તરયીખ 20 /6/2018 વરતજે રતચ સધુી
મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરજે,વકે્ટય-28,ગરતધીનગયનેભીજામતેયીતેવીરફતધ
રલયભરત યીસડ.ડ ડીડ ટરર/કુરયમય /ફૃફફૃથી  થી ભરરીમલરનર યશળેેડ ્નમતતરયીખઅને
વભમફરદભેરટેન્ડયયદફરતરગણરળેડ 

 કલય-1ભરબરગ-1પ્રભરણેરરમરરતપભય,બરગ-2પ્રભરણેળયતભરન્મશલરનુતથરબરગ-૩
ભરતદળરયલેરલરનગીઓનરબરલસ્લીરરમયશલરનુતશરરમવરથેવરભરેખતરિત,યુીમર500
નટેંન્ડયપી ેટે (નન રયપતડફેર)યરષ્ટરીમકૃતફેંરનડીડડીડ, યુ્મર 10,000/-નઅનેસ્ટ
ભનીડીઝીટનયરષ્ટરીમકૃતફેંરનડીડડીડ(ળયતીરયપતડફેર),ફરતશધેયીરિતર,જયુયીરરમવન્વ
તથર જયુયી પ્રભરણરિતની પ્રભરણીત નરર,  વરભેર રયવુ (રલય-1 ને રરમરરત પભય નરભ
મવુતડ) 

 કલય-2 ભરબરગ-4પ્રભરણેબરલરિતરવરભેરરયવ(ુરલય-યનેબરલરિતરનરભમવુત) 
 કલય-3:રલય-1અનેરલય-2,ફતનેનેરલય-3ભરતમરુલર(રલય-૩યરેન્ટીનરન્રરરટ

અંગેનુતટેન્ડય(૨૦૧૮)તથરરટીનુતનરભરલયયદળરયલવુતડ) 
11 ્નમતવભમભમરયદરભરતયીસડ.ડડીડટરર/કુરયમય/ફૃફફૃથીભેરટેન્ડયતરડ:૨૨/૬/૨૦૧૮નરત

યજ૩રરરરે ,વતસ્થરનરવેભીનરયશર,બ્રર1ખરતેખરલરભરતમલળેજેભરતટેન્ડયબયનરયશરજય
યશીળરળેડ 

12 ટેન્ડયપભયબયીનેયીસડ.ડીડથીભરરલરનરટેન્ડયનરવીરફતધરલયયરેન્ટીનચરરલલરનરતરયરય
અંગેનુતટેન્ડય(૨૦૧૮).ભવતફત્ધતટેન્ડયનરફતધરલયયભટરઅક્ષયેસ્ષ્ટટયીતેરખલરનુતયશળેેડ 

13 મચરમયશ્રી , વયરરયી ઈજનેયી રરેજ , વેક્ટય 28, ગરતધીનગય ને બયેરર ટેન્ડય સ્સ્લરરયલર / નરત
સ્સ્લરરયલર,ટેન્ડયતથરટેન્ડયનીમખીપ્રરિમરયદરયલરન્નણયમરલેરનઅફર્ધતઅ્ધરરયયશળેેડ 
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બાગ- 1 
વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય  

કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ ભાટે ન ાં રામકાત પોભમ 
1) અયજદરય.જન્વીનુતનરભ,વયનરમુ,રન્ટેક્ટનમ્ફય

(નીચેરખવ)ુ 

 

 

 

 

 

 

વયનાભાનો પ યાલો વાભેર કયલો 

અયજદરયનરવટયવરઈઝપટ 

 

 

 

 

 

2) અયજદરયનરનરરડયનતફય        

(પ્રભરણીતનરરવરભેરરયલી) 
 

3) અયજ્દરયેતેઓનીપભયનીનોંધણીરયરલેરછે?શરરે
નરશમતતેનનમ્ફય,નોંધણીથમરેશમતે
રચેયીનુનરભ:                                    

(પ્રભાણીત નકર વાભેર કયલી) 

 

ીસડ.વડટીડયીસસ્રેળનનતફય(પયીસમરતણેશલ
જફૃયીછે) 

 

4) ટેંડયપીનરડીડડીડની્લગત:     
અ)યરભ 

ફ)નમ્ફય 

ર)તરયીખ 

ડ)ફેંરનુનરભતથરવયનરમ ુ

ઓહયજીનર ડી.ડી. વાભેર કયલો 

 

5) અનેસ્ટભનીડીઝીટનરડીડડીડની્લગત: 
અ)યરભ 

ફ)નમ્ફય 

ર)તરયીખ 

ડ)ફેંરનુનરભતથરવયનરમ ુ

ઓહયજીનર ડી.ડી. વાભેર કયલો 
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6 રેટરયિંગવેલરમેરવતસ્થરનુતનરભવયનરમુ/ફુડ
મઉટ્રેટનીજ્ગ્મરનુનરભવયનરમ ુ

રયરયન/.સ્ટરબ્રીસ્ભેન્ટ
ચરલુશલરનવભમગર 
તરયીખથીતરયીખ 

 

યજમળયેરેટરર
્મસ્ક્તને/રેટ્રીડીળ
રેટયીંગમ્યુતેની
વતખ્મર 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

7 ળૈક્ષળણર/રોયેટવતસ્થરખરતેરેંટીન/ભેવચરર્મરનર
રરસ્વરભર 

 

્મક્તી/વતસ્થર/ઢેીનુયજજસ્રેળન વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 
પ્રત્મેરલરયઓડયયતથરવતતળરરયરવેલરમ્મરનર
અનબુલનુપ્રભરણીતપ્રભરણરિત  

વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 

જે તે સ્થ તથર વભમ ભરટે તેઓને ફુડ/શલે્થ
્લબરગનુનરલરતધરપ્રભરણરિત/યલરનગીમતુ
પ્રભરણરિત 
્લડનીનરરવરભેરરયેરછે?શરરેનર 
(ભરરિત લરયઓડયય રે ભરરિત અનબુલનુ પ્રભરણરિત
્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશી) 

વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 

8  ફુડમઉટ્રેટ ચરરલલરનર રરસ્વરભર
ળ/.સ્ટરબ્બ્રશ્ભેંટનયુજજસ્રેળન/ 

વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 

.ર લયની ફેરેંવળીટ/અથલર વેલ્વટેૌ મર લેલ્યુ

.ડડે ટેક્ષ/ગડુ્વ&વ્લિવટેક્ષ ્લબરગનુપ્રભરણરિત
&.રલયનરરયટનય 

વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 

દળરયલેર અનબુલ ભરટેનર  સ્થ તથર વભમગરર વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 
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ભરટે તેઓને ફુડ/શલે્થ ્લબરગ નુ નર લરતધર
પ્રભરણ્રિત/યલરનગી મતુ પ્રભરણરિત  તથર
 
ફૂડમઉટ્રેટનર સ્થનરજાશયે વેલર/પ્ર્તશ્શ્ઠત
્મક્તીનુ તેઓની વરયી રરભગીયી ફરફતનુ
પ્રભરણરિતવરભેરરયેરછે?શર રેનરડશરતતેની
્લગત 

વરભેરરયેરછે/વરભેરરયેરનથી 

9 અયજદરયે નરણરરીમ વતસ્થરનર ડીપલ્ટય નથી તેભજ
રીવ/રટય યેરડય ય રેવ નથી,તે અંગેનુત
ફરતશધેયીરિતવશીરયીવરભેરરયેરછે?શરરેનર 

 

               

રેન્ટીનચરરલલરભરટેનીળયતલરતચી-વભીસનેસ્લીરરયીળયતલરફૄપભયવશીરયીવરભેરરયેરછે 
 

સ્થઃ-      અયજદરય.જન્વીનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
 

તરયીખઃ-     ટેન્ડયબયનરયનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
       

ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
 

 

વરક્ષીનીવશી 

 

વરક્ષીનુતનરભતથરવયનરમુત 

 

નોંધ: 
1 જૉરૉઈઅયજદરયેળૈક્ષળણર/રોયેટવતસ્થરખરતેરેંટીન/ભેવચરર્મરનઅનબુલદળરયલેરશમત

તેઓતયપથીભેરલરયઓડયયનીપ્રભરણીતનરરતથરવતતરરયરવેલરમ્મરઅંગેનુઅનબુલનર
પ્રભરણરિતનીનરર , તે સ્થતથરવભમભરટે તેઓને ફુડ/શલે્થ ્લબરગનુનરલરતધરપ્રભરણરિત
/યલરનગી મતુ પ્રભરણરિત    ની પ્રભરણીત નરર ્લડવરભેર રયલરની યશળેેડ લરય ઓડયય/
અનબુલનરપ્રભરણરિતફતનભેરતથીજ.રજપ્રભરણરિતજભરરયરલેરશળેતતલેીઅયીસ્લચરયણરભરત
રેલરભરતમલળેનરશડ 

2 જ રઈ અયજદરયે ફૂડ મઉટ્રેટ ચરરલતર શલરનુ દળરયલેર શમ ત તે ભરટે રેફય રરઇવતવ,
ળ/.સ્ટરબ્બ્રશ્ભેંટ/ઢેીનુ  વયરરય /મ્યુ્ન્વરરીટી/રરીરર ભર યજજસ્રેળન થમરે શલરનર
પ્રભરણરિતનીપ્રભરણીતનરરતથરતેનીઓછરભરતઓછર.રલયભરટેલેયરબમરયનીશોંચ,વતફત્ધત
.ર લયની ફરેેંવળીટ/વેલ્વટેૌ મર લેલ્યુ .ડડે ટેક્ષ/ વ્લિવ ટેક્ષ ્લબરગ નુ યજજસ્રેળન થમરે
શલરનરપ્રભરણરિત , તે સ્થતથરવભમભરટે તેઓને ફુડ/શલે્થ ્લબરગનુ નર લરતધર પ્રભરણરિત
/યલરનગીમતુપ્રભરણરિત,.રલયનરરયટનયતથરફૂડમઉટ્રેટનરસ્થનરજાશયેવેલર/
પ્ર્તશ્શ્ઠત્મક્તીનુતેઓનીવરયીરરભગીયીફરફતનુપ્રભરણરિતવરભેરરયવડુ 
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3 દળામલેર અન બલ ૈકીના કોઈ ણ  એક લમ ભાટે ભાંગાલેર તભાભ દસ્ટ્તાલેજ ની પ્રભાિણત નકર  
અયજી વાથે વાભેર શોમ , ભાી ત તેલી અયજી ર્લચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે. 

4 અયજદરયરટીવયરરયશ્રીનરતગડુ્વ.ન્ડવ્લિવટેક્ષ્લબરગભરતપયીસમરતયીસસ્રેળનધયરલતીશલી
જઈ.ડ 

5 અયજદરયેનીચેપ્રભરણેની ્લગતઅરગ-અરગરલયભરતયજુરયલરનીયશળેે, તેભજદયેરવીરફતધ
રલય ઉય જે તે ્લગત દળરયલત ુત નરભ, અયજદરય .જન્વીનુત નરભ, "વયરરયી ઇજનેયી રરેજ,
ગરતધીનગય રેન્ટીનરન્રરરટ(2018)"તેભરખલરનુતયશળેેડ 
 રલય-1, બરગ-1 પ્રભરણે રરમરરત પભય, બરગ-2 પ્રભરણે રય્ળષ્ટટ-1,2 તથર બરગ-૩ પ્રભરણે

લરનગીઓભરટેનુતબરલરિતરસ્લીરરમયશલરનુતફરતશધેયીરિતર,યુીમર500નટેંન્ડયપીેટે(
નન રયપતડફેર) યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન ડીડડીડ, યુ્મર 10,000/- ન અનેસ્ટ ભની ડીઝીટન
યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન ડીડડીડ (ળયતી રયપતડફેર) , ફરતશધેયીરિતર, જયુયી રરમવન્વ તથર જયુયી
પ્રભરણરિતની પ્રભણીત નરર, બરગ-3 પ્રભરણે ળયત ભરન્મ શલરનુ ખતરિત વરભેર રયવુ
(રલય-૧નેરરમરરતપભયનરભમવુતડ) 

 રલય-2,બરગ-4પ્રભરણેબરલરિતર(રલય-યનેબરલરિતરનરભમવુત) 
 રલય-3:રલય-1અનેરલય-2,ફતનેનેરલય-3ભરતમરુલર 
(રલય-૩નેરેન્ટીનરન્રરરટઅંગેનુતટેનૌડયતથરરટીનુતનરભરલયયદળરયલવુતડ) 
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 ફાશેંધયી ી તક   

 

પ્ર્ત, 
મચરમયશ્રી, 
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ-ગરતધીનગય 

 

 
વયકાયી ઇજ્નેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018) ભાટે અયજી કયલા અન્લમે 
મથીફરશેંધયીમલરભરતમલેછેરેઅભરઇણનરણરરીમવતસ્થર/ફેંરનરડીપલ્ટયનથીડતભેજ
અભરયરઉયરઇરીવ/રટય રેવથમેરનથીડજેફરફતનીઅભેખરરિતીમી.છી.ડ 
 

 

 

 

 

 

 

 
સ્થઃ-     અયજદરય.જન્વીનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

તરયીખઃ-     ટેન્ડયબયનરયનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

      ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 

 

 

વીર  

 

 
 

વરક્ષીનીવશી 

 

વરક્ષીનુતનરભતથરવયનરમુત 
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બાગ-2 

વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કેન્ ટીન ચરાલલા ભાટે ળયતો (2018)  

( આ ળયતો ભાન્મ શોલાન  દયેક ાના ય વશી કયી કલય-1 ભા વાભેર કયલાન  યશળેે)  

A) કેન્ ટીન વેલા ચા   યાખલાના હદલવો તથા વભમ અન વાંધાને રાગ  ડતી ળયતો 
A-1 રયરયભળ્મરનરરિતણરદલવભરરેન્ટીનચરલુરયલરનીયશળેેડવતસ્થરભરવયરરયી્નમભમજુ્ફજાશયે

યજાનરરદલવતથરશરરપ્રત્મેરભરવનરફીજાતથરચથરળ્નલરયેતથરપ્રત્મેરય્લલરયેવતસ્થર
ફતધ યશછેે તે ધ્મરનભર યરખીવતસ્થરચરલુ શમ તે રદલવભર રેંટીન પયજજમરતખલુ્રી યરખલરની
યશળેેડલેરેળન/યજાનરત રદલવનરવભમદયમ્મરનણરેંટીનચરલુયરખલરનીયશળેેતથર ્નમત
દયમજુફજબરડુચરુલલરનુયશળેેડરેન્ટીનરન્રરરટય ,વતસ્થરનીલૂયભતજુયી ્વલરમ રેન્ટીનફતધ
યરખી ળરરળે નશીડ રેંટીનૌ ભર યજા યરખલર ફરફતે ગભુરસ્તર ધરયર /અન્મ વમ્ફત્ધત પ્રલતયભરન
્નમભનુરરનરયલરનુયશળેેડ 

A-2 રેન્ટીનવલાયે 7.30  લાગ્ માથી  યાીે ત  9.00લરગ્મરસધુીજરન્રરરટયનેલરયલરભરટેમલરભરત
મલળેડતેવભમફરદરેન્ટીનફતધરયીદેલરનીયશળેેડ 
 

B) કેન્ ટીન ભા યાખલાની થતી ખાધ્મ લાનગી,ગ ણલત્તા, બાલ તથા વેલા અન વાંધાને રાગ  ડતી ળયતો 
 

B-1 અનરજ-રઠ-ભવરરર-ળરર્લગેયે્મલ્સ્થતવપરઇરયીનેયવઇફનરલલરનીયશળેેયવડરભરતદયેર
લસ્તઓુ વરયી રલરીટીની લરયલરની યશળેેડ યવઇ ભરટે બ્રતડડે રમ્નીનર યીપરઇંડ અ)
ળીંગતેર/વમરફીન તેર/ સમુયમખુી તેર/ યરઇવ બ્રન તેર /ક્રવીમર તેર ફ)  બરત ભરટે
ીસયરવય/રૉરભ રે તેને વભક્ક્ષ ક્લરીટીનર ચખર ર) ઘઉ તથર રઠ વરયર દરણર ડ) બ્રતડડે
રમ્નીનીજડયેીપ્રડક્ટવ/ભવરરર/વવ-રેચ્લગેયેનઉમગરયલરનયશળેેડરતનીધ્લરયર
વ્રરમ થતી સ્ટરન્ડડય લસ્તુ ્વલરમની તભરભ લસ્તઓુ રેન્ટીનભરત જ ફનરલલરની યશળેેડ
શરમડ્રીસનેટેડલનસ્તીઓઇરનઉમગરયીળરરળેનશીડ 

B-2 રન્રરરટયેફધીલરનગીઓનરતબરલટેંડયભરબયેરબરલપ્રભરણેરેલરનરયશળેેડસ્ટરન્ડડયરતનીનર
ળફસ્રીટ,લેપય,રનય,નભરીન,દુધ,વફ્ટડ્રીંરવ(ભરઝર,ફ્રુટી્લગેયે)ભેસ્ક્વભભરયટેરપ્રરઇવ
પ્રભરણેમલરનુયશળેે ડરન્રરરટમતીલખતેનરરીથમેરલસ્તઓુ ્વલરમનીઅન્મલસ્તઓુ
યરખલરભરટેરેન્ટીનર્ભટીનીરેળખતભતજુયીરેલરનીયશળેેતથરરેન્ટીનર્ભટીવારરયરજેબરલભતજુય
યરખેર શળે તે બરલ જ મલી લરનગીઓનર રલેરનર યશળેેડ જ રન્રરરટયને તેભની વતભ્તથી
.ક્ષ્ટેન્ળનમલરભરતમલે ત દયેર લસ્તનુર બરલની ફજાયબરલ પ્રભરણે વભીક્ષર  રયી રેન્ટીન
ર્ભટી વારરયર  જે બરલ ભતજુય યરખેર રયલરભરતમલે તે જ બરલ, રન્રરરટયે ફધી લરનગીઓનર
રેલરનર યશળેેડફને્નક્ષનીવતભ્તથી રયરયનીમદુતયૂીથમરફરદલધભુરતલધુ ૧૧ભરવભરટે
.ક્ષ્ટેન્ળનમીળરરળેડમવુત.ક્ષ્ટેન્ળનલધભુરતલધુફેલખતમીળરરળેડ 

B-3 રેન્ટીનભરતરજાખરધ્મદરથોજયરખલરનર/ીયવલરનરયશળેેડવયરરયનીસચુનરપ્રભરણેપરસ્ટ
ફૂડની્મરખ્મરભરમલતરખરધ્મદરથોવયરરયીમદેળપ્રભરણેરેંટીનભરનરયરખલરનીસચુનર
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શમતતભતેપ્રભરણેઅભરરયલરનયશળેેડજભેનુભરદળરયલેરરઇણલરનગીપરસ્ટફુડની
્મરખ્મરભરમલેતતેણયરખીળરરળેનશીડખરધદરથોનીગણુલતરઅનેલજનઅંગેરેન્ટીન
ર્ભટી(રતચ્લદ્યરથીઓતથરરિતણપ્રરધ્મરર)ગભેત્મરયેચરરવણીરયીળરળેડજેભરતખરભીજણરતર
રભીટીમગ્મરરગે તેદતડરયીળરળે/રન્રરક્ટયદરયીરટીનેબ્રેરરીસ્ટભરમરુલરભરતમલળેડ
દયેરફરફતભરતરેન્ટીનર્ભટીન્નણયમમખયીઅનેફતધનરતરયયશળેેડ 

B-4 રન્રરરટયેદયભરશનેરેન્ટીનર્ભટીવરથેભીરટિંગરયલરનીયેશળેેતથરતેઓવારરયરસચુલરમેરભેનુ
પ્રભરણેયજેયજલરનગીઓપયીસમરતયરખલરની/ફનરલલરનીયશળેેડજમળયતનુતરરનનરશ
થરમતતેફરફતે રેન્ટીનર્ભટીઅ)સધુરયરનીતરમીળરળેફ)ેનલ્ટીપટ્રરયીળરળેર)
રન્રરક્ટયદરયીળરળેડ)્વરીટયીટીરડીસટ્નીયરભજ્તરઈળરળેડ 

B-5 તરભર્લબરગવારરયરભરન્મરયેરશમતેલજડીઝીટરલજનરરતટયરખલરનયશળેેડ 
B-6 રેન્ટીનભરતરન-ગટુરર,ફીડી,તભરકુ,વીગરયેટનુતતેભજપ્ર્તફતધીતચીજનુતલેચરણરયીળરરળેનશીંડ

તેભજરેન્ટીનભરતરરભરયતરરન્રરરટયરેરભયચરયીઓણવેલનરયીળરળેનશીંડ 
B-7 ચર-રપીભરટેરરચનર,સ્ટીરનરરેરરગનરરલરયલરનરયશળેેડ 
B-8 ઠેરેદરયેતરનરભરણવવારરયરરરેજસ્ટરફ્નેજે-તે ્લબરગભરઓડયયઅનવુરયપ્રરધરન્મમીચર-

રપી,જે-તેફુડમઇટભશોંચરડલરનીયશળેેડ 
B-9 વતસ્થરનર છરરિત રેન્ટીનભરત તરન નરસ્તરઈનેમલેત તેભનેફેવલર દેલરની ટ ટમલરની

યશળેેડ 
B-10 રેંટીનનઉમગનનલેજલસ્તુયરખલર/ફનરલલર/્યવલરતથરઅન્મમલ્રશર રેવયરરય

વારરયર પ્ર્તફત્ધતલસ્તુયરખલર/ફનરલલર/્યવલરભરટેથઈળરળેનશીઅન્મથરદતડરયલરભર
મલળે,રેંટીનરયરયતરત્રરરીરઅવયથીયદરયલરભરમલળેતથર્વરીટયીટીરડીસટનીયરભ
ણજ્તરયલરભરમલળેડ 

C કેન્ ટીન કેકેદાયને  અામેર ગ્યગ્મા/લસ્ટ્   ની કરલણી તથા કેકેદાયે યાખલાની થતી લસ્ટ્  ઓ ફાફતે 
ળયતો 

C-1 રન્રરરટય રેન્ટીનવતબરે ત્મરયેજે ્સ્થતીભરતમલરભરતમલી શમ તેનુત રીસ્ટ રયીફે રદલવભરત
ર્ભટીનેમલરનુત યશળેેડઅને રન્રરરટ યુ થમેમલસ્તઓુ જે ્સ્થતીભરતમેર શમ તે જ
્સ્થતીભરતરેન્ટીનર્ભટીનેયતવોંલરનીયશળેે 

C-2 રેન્ટીનભરત લરવણ-ગેવ-ચરુર ્લગેયે યવઇનીતથરજભલરની /ીયવલરની વભગ્રલસ્તઓુની
્મલસ્થરરન્રરક્ટયેરયલરનીયશળેેડવતસ્થરખરતેરઇ્ડનેચયરગવેનુરનેક્ળનરેલરભરમલેત
યવઇ ભરટે પયજજમરત ણે તેન જ ઉ્મગ રયલરન યશળેે તથર તે ભરટે નર ળફર ની યક્ભ
વમ્ફતધીતભરવનરરેંટીનનરબરડરનીયક્ભવરથેઅરગચેરથીબયરઇરયલરનીયશળેેડ 

C-3 રેન્ટીનભરતયશરેતખર,ટયફુરરઇટ,સ્લીચ્લગેયેતથરપનીચયતેભજઅન્મલસ્તઓુતટેુ-ફુટેફતધ
ડે તેની યીેય રયલરની રેનવુત રયલરની , રઈણલસ્તુગરમફનરથરમ તેજલરનીતભરભ
જલરફદરયીરન્રરરટયનીયશળેેડલીજીનલયરળપ્રભરણવયરયલરનયશળેેડલીજીલેડ્પરમતે
યીતેલયરળથતજલરભળ્ળેતરેંટીનરભીટીમગ્મરરગેતેદતડરયીળરળેડ 

C-4 રેન્ટીનભરતમયડઓડલટય્યયુીપરમયતથરરણીનર કુરય રેન્ટીનચરલુશમ ત્મરયેપયીસમરત
ચરલુયરખલરનુતયશળેેતથરતેનીવરપવપરઇતથરયીેરયિંગરયલરની્મલસ્થરતથરતેનરખચયની
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જલરફદરયીરન્રરક્ટયનીયશળેેડમયડઓડલટય્યયુીપરમય તથરરણીનર કુરયવતસ્થરતયપથી
ચરલુરતડીળનભરતઅરમરફરદનભયરભતનખચયઠેરેદરય.રયલરનયશળેેડ 

C-5 રેન્ટીનભરતરઇણપ્રરરયનરમ્યઝુીરવીસ્ટભ/ટીડલીડનઉમગરયીળરરળેનશીંડ 
C-6 રેન્ટીનભરત ઉરબ્ધરણીયુલઠજ રઈવતજગભરખયલરમતરણીની ્મલસ્થર રન્રરરટયે

સ્લખચેરયલરનીયશળેેડ 
D) કેન્ ટીન કેકેદાયને  સ્ટ્લચ્છતા તથા ફૂડ લેસ્ટ્ટ ર્નકાર અન વાંધાને રાગ  ડતી ળયતો 

D-1 કેન્ ટીન કેકેદાયને  રેન્ટીનભરતતથરતેનીમવરવરઇણજાતનીગતદરીનરથરમતેફરફતેમગ્મ
ધ્મરનમલરનુતયશળેેઅનેયજેયજફધરલરવણતથરર,યરરફી,ડીળ્લગેયેફયરફયવરપરયી
લછુયર છી લરયલરનર યશળેેડ તેભજજે-તેઓડયય ણુય થમે તયત ટેફરખયુળી વરપ રયલરનર
યશળેેડરેન્ટીનનર ફરયી ફરયણર તથર રરચ ફયરફય વરપ યરખલરનર યશળેેડ રેન્ટીનભરત તથર તેની
મવરવનીજગ્મર તેભજલળફેવીનઅનેટમરેટ ્નમ્ભતયીતેફયરફયવરપરયલરનરયશળેેડ
વપરઇનીવરભગ્રીરન્રરરટયેતરનીલરયલરનીયશળેે 

D-2 રરેજ રેન્ટીનનતભરભપ્રરરયનરચય ્નમભીતયીતે ્નરરરરયલરનીજલરફદરયીરન્રરરટયની
યશળેેડજવતસ્થરખરતેરરચનલેસ્ટમધરયીતફરમગવે્રરતટઉબરયલરભરમલેતફુડલેસ્ટન
ફરમગેવ્રરતટખરતેસ્લખચે્નરરરરયલરનયશળેેડ 

D-3 રેન્ટીનની ગટયની તથર રેન્ટીન નર ળફલ્ટ અ .રયમરની વપરઇ બ્શરય પયતે ૧૦ ફૂટ જગ્મર
રન્રરરટયે સ્લખચે અને તરની જલરફદરયી શઠે ્નમભીત રયરલલરની યશળેેડ રેન્ટીન ભરટે જે
લસ્ત/ુજગ્મરતભનેમલરભરતમલળેતેફધીજસ્લચ્છયરખલરનીયશળેે 

D-4 દયભરશને.રલખત ઠેરેદરયેરરેજરેંન્ટીનની ્નમભીત વેલર નેઅવયનરથરમ તેયીતેભરન્મ
જ તતનુરળરનઉમગરયીલયરળનીજગ્મરજ તતમુકુ્ત-સ્લચ્છરયલરનીયશળેેડ 

E) કેન્ ટીન કેકેદાયને  કેંટીન ચરાલલા જર યી યલાનગી , રાગ  ડતા લેયા તથા યાખલાના થતા સ્ટ્ટાપ 
તથા તેઓની લતમણ ક ફાફતે રાગ  ડતી ળયતો 

E-1 જેણઠેરેદરયનેરન્રરરટભેતણેેરન્રરરટભેતરયીખથી.રભરવભરવફતધીતરફેયર્ભશ્નય
રચેયીખરતે રન્રરરટરેફય યેગ્યરુેળન.ક્ટશઠેનોંધણીરયરલીરેફયરરઇવન્વરેલરનુતથર
તેનેમધરયીત તભરભ પભરયરીટીવ/રરમયલરશી ણુય રયલરની યશળેે તથર રેફયમધરયીત તભરભ
્નમભનુરરનરયલરનુયશળેેડરેફયમધરરયતરઇણપ્રશ્નભરટેવતણૂયજલરફદરયીરન્રરરટય
નીયશળેેડ 

E-2 રેન્ટીનચરરલલરભરટેજયુયીફૂડ/મયગ્મખરતરતયપથીજફૃયીરરમવન્વભતજુયી્લગેયેરન્રરરટયે
લખતલખતરેલરનીયશળેેડતેભજતેઅંગેનીવતણુયખચયવરથેનીજલરફદરયીરન્રરરટયનીયશળેેડ
ેઢીન નોંધણી નમ્ફય શલ પયીસમરત છેડજે દળરયલલરન યશળેેડવયરરયશ્રીનરત મયગ્મ ખરતરનર
્નમભ મજુફ રેન્ટીન ચરરલલરની યશળેેડ રેંન્ટીન ભરટે જે ણ લેયર મલળે તે લેય બયલરની
જલરફદરયીરન્રરરટયનીયશળેેડ 

E-3 રેન્ટીનભરતફરભજૂયયરખીળરરળેનશીંડવયરરયશ્રીનરધરયર-ધયણનઅભરરયલરનયશળેેડજ
બતગરયલરભરતમલળેતરન્રરરટયદરયલરભરતમલળેડ 

E-4 રેન્ટીનભરત રરભરયતરદયેરરભયચરયીનેરન્રરરટયેતરનરખચેગણલેળમલરનયશળેેડરરભનર
વભમદયમ્મરનદયેરરભયચરયી.ગણલેળશયેલરનયશળેેતેભજગણલેળનીસ્લચ્છતરજાલલરની
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યશળેેડયવડરભરનરપ્રત્મેરસ્ટરપેપયજદયમ્મરનભરથેટીતથરખરદ્યદરથયદુ્તનરથરમતે
ભરટેજયુયમજુફશરથભરગ્ર્જશયેલરનરયશળેેડ 

E-5 રેન્ટીનભરતરરભરયતરદયેરરભયચરયી.્નમભીતયીતેશરથ-ગનરનખરરલરનરયશળેેડરઇણ
પ્રરરયનરચેી યગ/ચરભડીનર યગધયરલતર રભયચરયીને રરભે યરખીળરળેનશીંડદયેર રભયચરયીનુત
ભેડીરરચેર-અરયરલલરનુતયશળેેડતેઓવરભેરઇણરીવ/ન્મરમરરમભરરેવચરલુનરશલ
જઇ.,તેઓગેયરરમદેવયપ્રવ્રુ્િભરનરજડરમેરશલરજઇ.,તેઓળરયીયીરતથરભરનવીરયીતે
સ્લસ્થશલરજઇ.ડ 

E-6 રેન્ટીનનીઅંદયનીજગ્મરનઉમગ ,રન્રરરટય રે તેભનરરઇણરભયચરયીયશણેરરભરટેરયી
ળરળે નશીડ રેન્ટીનભર રરભ રયતર રભયચરયીઓને  જ પયજ દયમ્મરન રઇણ પ્રરરયન
અરસ્ભરત/ઈજા/મતૃ્યુથળેતતેનીવમ્ણુયજલરફદરયીરન્રરરટયનીયશળેેડ 

E-7 રેન્ટીન રન્રરરટયેતેઅથલર તેભનર વારરયર ્નયકુ્ત રેન્ટીન ભેનેજયે રેન્ટીનનરવભમદય્ભમરન
પયીસમરતશરજયયશલેરનુતયશળેેડ 

E-8 રેન્ટીનભરતપયજફજાલતરદયેરસ્ટરપેછરરિત/રભયચરયીવરથે ્લલેરથીલતયલરનુતયશળેેડજરેન્ટીનભરત
રઇણપ્રરરયનરગેયલતયણરુનીપરયમરદભળેત રેન્ટીનનરયરયયદરયલરનીવિર રેન્ટીન
ર્ભરટનીયશળેેડ 

E-9 રેન્ટીન રન્રરરટયે રેન્ટીન તથર મવરવની જગ્મર ભરત વપરઇ રયલર ભરટે અરગ ભરણવ ની
્મલસ્થરરયલરનીયશળેેડ 

F) કેન્ ટીન કેકેદાયને  કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ અન વાંધાને રાગ  ડતી લાિણજ્મીક (કોભેર્ળિમર) ળયતો 
F-1 અનેસ્ટભની ેટે દયેરરટી. યુડ 10,000/-નPrincipal , Government Engineering College, 

Gandhinagar નરભેયરષ્ટરીમકૃતફેન્રનડીડડીડજભરરયરલલરનયશળેેડજેરટીરન્રરરટભેલલર
રરિતથળેનશીંતનેેમડીડડીડયતરયલરભરતમલળેડ 

F-2 જેરટીનેરન્રરરટ.લડયથળેતણેેરન્રરરટભળ્મરનરજાણરયતરરિતનીતરયીખથીવરતરદલવભર
વીરયયુીટી ડીઝીટ ેટે Principal , Government Engineering College, Gandhinagar નરભની
રેન્ટીનવેલરભરટેયુીમર75,000/-(યુીમરતચતેયશજાયયુર)નીયરભનીગરતધીનગય,ગજુયરત
ખરતેનીયરષ્ટરીમકૃતફેન્રની૧૧ભરવમદુતભરટેની.પડડીડમયડરઢરલીજભરરયરલલરનીયશળેેડજ
્નમતવભમભમરયદરભર વીરયયુીટી ડીઝીટની યરભજભરન રયલરભર નમલે તે વતજગભર
ફરનરની યરભજ્ત રયી ,ઓડયય યદ રયી છીનરરરમર ઠેરેદરય નેઓડયયમલરભરમલળેડ
વીરયયુીટીડીઝીટનીયરભરયરયનીમદુતણુયથમરનર.રભરવફરદરરભગીયીવતતરરયર
જણરળેઅને ળફરવયબયથમે.જ તવીનેયતચરુલલરભરમલળેડવીરયયુીટી ડીઝીટની યરભ
યરઇણપ્રરરયનુ્મરજભલરરરિતથળેનશી 

F-3 કેન્ ટીનની ગ્યગ્માનો ઉમોગ વાંસ્ટ્થાના છાી તો /કભમચાયીઓ તથા વાંસ્ટ્થા ખાતેના મ રાકાતીઓ ભાટે જ 
કયી ળકાળે અન્મ કોઈ અંગત કે કોભેર્ળિમર શ ે   ભાટે  કેન્ ટીન/ભેવની ગ્યગ્માનો ઉમોગ  કયી ળકાળે 
નશી.કેકેદાયે કોઈ ણ પ્રોડક્ટ / કાંની ની કરશયેાતનાાં ોસ્ટ્ટય /ફેનય /શોહડિંગ  પ્રદર્ળિત કયલાનાાં 
યશળેે નહશ. કેન્ ટીન કોન્ રાકટ યદ કયલાનો કેન્ ટીન કર્ભટીને અફાર્ધત અર્ધકાય યશળેે, તેભજ આ 
ફાફતભાાં કોઇ તકયાય કે ી તવ્ મલશાય કયલાભાાં નશ  આલે.  

F-4 રન્રરરટય ધ્લરયર જ રેન્ટીન વેલર,રયરય નર વભમ ગરર દયમ્મરન લચ્ચેથી ફતધ/યદ રયલરભરત
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મલળેતવીરયયુીટીડીઝીટજ્તરયલરભરતમલળેડ 
F-5 રન્રરરટનવભમગરરન્રરરટમ્મરનીતરયીખથી11ભરવભરટેમલરભરતમલળેડ તેભજજ

રયરયનરવભમદયમ્મરનવેલરવરયીયશરેશમતથરછરરિતરશતભરજયુયરરગેતરેન્ટીનવ્ભતીની
બરરભણનેઅનવુતધરનેમરયરયલધુ11ભરવરેતેનરજે-તેબરગભરટેરમ્ફરલીમીળરરળે,જે
દયમ્મરનલરનગીઓનરબરલણ શરરનર બરલરિતરવભરનજ યરખલરનર યશળેેડ ડમવભમભરત
લધરયરેધટરડરયલરનરતભરભઅફરધીતઅ્ધરરયરેન્ટીનર્ભટી/વતસ્થરનરલડરનરયશળેેડ 

F-6 જેરન્રરરટયનેરેન્ટીનરન્રરરટમ્મશળેતેણેજરેન્ટીનચરરલલરનીયશળેેડફીીસરઇ્મરરતને
રેન્ટીનચરરલલરભરટેબરડેરેેટરબરડેચરરલલરભરટેમીળરરળેનશીંડરન્રરરટયેઅન્મરઇને
રેન્ટીનચરરલલરબરડેરેેટરબરડેમ્મરનુતરેન્ટીનર્ભટીનીજાણભરતમલળેરેતયુતતજરન્રરરટય
રવેથીરેન્ટીનનરબ્જયતરઇનેરેન્ટીનર્ભટીવીરયયુીટીડીઝીટનીયરભણજ્તરયળે
અનેમફરફતેરન્રરરટયનરઇણજાતનલરતધરેતરયરયચરરળેનશીંડ 

F-7 રેન્ટીનઅંગે જ રન્રરરટયને રઇણ યજુમત રયલરની થરમત તે પરત ર્ભટીને જ રયલરની
યશળેે,અનેતેન્નણયમમખયીગણરળે,તેભજતેપ્રભરણેઅભરરયલરનયશળેેડ 

F-8 ઉયરત રરભભરત દળરય્મર ્વલરમની રઇ ભોખીર સચુનરઓ રેન્ટીન ર્ભટી ધ્લરયર મલરભરત
મલળેતતેરેન્ટીનરન્રરરટયનેફતધનરતરયયશળેે 

F-9 રઇણ ગ્રરશર વરથેન મ્થિર ્મલશરય (ઉધરય-યરડર-ખરત)ુ ્લગેયેની તભરભ જલરફદરયી
રન્રરરટયનીયશળેેડવયકાયની સ ચના પ્રભાણે કેંટીન ના તભાભ વ્મશલાય કેળ રેવ કયલાની વમ્પ ણમ  
તૈમાયી કેંટીન કોન્ રાકટય એ યાખલાની યશળેેડ 

F-10 ટેન્ડયરવથમેભતજુયથમેરલરનગીતથરબરલનરરીસ્ટનુતફડય રન્રરરટયે સ્લખચેરગરડલરનુત
યશળેેઅનેત્મરયફરદજરેન્ટીનળયુરયલરનીયશળેેડ 

F-11 રેન્ટીનભરટેંન્ડયભરબયેર(ઉમગ/ઘવરયર)અનવુતધરનેભરવીરબરડરનીયરભતથર્લજલયરળ
નરતફીરનીયરભજે-તેભરવણુયથમરફરદનરભરવની1થી5તરયીખસધુીભરવતસ્થરનર.રરઉન્ટ
્લબરગભરઅચરુજભરરયરલલરનીયશળેેડ રેન્ટીનખરતેરગરડલરભરતમલેરવફભીટયનરતયીડીંગ
મધરરયત પ્રલતયભરન ્લજ દય પ્રભરણે જે ્લજ લયરળ ની યરભ થરમ તેનર ૫૦% યરભ ્લજ
લયરળની યરભતયીરેજભર રયરલલરનર યશળેે ,  રશવરફીળરખરભરથી ભેરતશચનીનરર
રેંટીનવભીતીભરઅચરુજભરરયરલલરનીયશળેેડ 

F-12 ફે ભરવનુબરડુફરરી યશળેે ત તરત્રરરીરઅવયથી રયરયમમ યદથળેઅને ્વરીટયીટી
રડજજટ્નીયરભજ્તરયીળરરળેડ 

F-13  કેંટીન કેકેદાય ને યવોડા ખાતે ઉપ્રબ્ધ ાંખા તથા ટય ફ રાઇટ્વ ર્વલામ એક વાદ  હિજ, એક ડી 
હિજય , એક ટોસ્ટ્ટય , એક ઓલન, એક વાદ  ર્ભક્સ્ટ્ચય ગ્રાઇંડય , એક ખીર  / ચટની ફનાલલા ભાટે ન  
ગ્રાઇંડય યાખી ળકાળે .   
કેંટીન ભા છાી તોને ફેવલાની ગ્યગ્માએ રાઇટ ાંખા નો ઉમોગ જર ય પ્રભાણે જ થામ તથા ખોટો 
ફગાડ ન થામ તે જોલાની જલાફદાયી કેંટીન કેકેદાયની યશળેે .  

G કેન્ ટીન કેકેદાયને  પહયમાદ તથા તે અન વાંધાને રાગ  ડતી  ેનલ્ટી/દાંડ ને રગતી ળયતો 
G-1 રરેજરેન્ટીનરન્રરક્ટયે.રપરયમરદયજજસ્ટય્નબરલલરનુયશળેેડમવુ.રયજજસ્ટયફનરલીતેભર

ેજનમ્ફયરખીતેનીફરજુભર રેન્ટીનર્ભટીવારરયરવશી ્વક્કરરયરલીરેલરનરયશળેેડજેનીણ
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પયીમરદ ભે તેની નોંધ રયલરની યશળેે તથર પરયમરદીને તેની તશચ મલરની યશળેેડમલી
પયીમરદભેતયતજ રેન્ટીનર્ભટીવભક્ષયજજસ્ટયયજુરયી તેફરફતેમગ્મખરુરવરયલરન
યશળેેડ 

G-2 પરયમરદનીગમ્બીયતર નેધ્મરનેરઈરેન્ટીનર્ભટીઅ)સધુરયરનીતરમીળરળેફ)ેનલ્ટી
પટ્રરયીળરળેર)રન્રરક્ટયદરયીળરળેડ)્વરીટયીટીરડીસટ્નીયરભજ્તરઈળરળેડ 

દયેરપ્રવતગેન્મરમક્ષરેિતગરતધીનગયયશળેેડ"Subject to “ Gandhinagar Jurisdiction"    

 
મચરમયશ્રી 

         વયરરયીઇજનેયીરરેજ-ગરતધીનગયડ 
 

ઉયરતતભરભળયતભેંલરતચીછે,મળયતભનેભતજુયછેડઉયક્તતભરભળયતઅભને(રેન્ટીનઠેરેદરય

ને)ભતજુયતથરફતધનરતરયયશળેેતેમજુફનફરતશધેયીખતરિતયુડ100/-નરસ્ટેમ્ેયઉયરોંરરક્ટ

અરમરનીજાણરયતરરિતનીતરયીખથીદવદીલવભરહુયજુરયીળતેનીફરતશધેયીમટુ ડ 

 

સ્થઃ-     અયજદરય.જન્વીનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

તરયીખઃ-     ટેન્ડયબયનરયનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

      ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 
 

વીર  

 
 

 

વરક્ષીનીવશી 

 

વરક્ષીનુતનરભતથરવયનરમુત 
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બરગ-3 

પ્ર્ત,મચરમયશ્રી, 
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ, 
ગરતધીનગય 

 

વયકાયી ઇજ્નેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કોરેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018/2 ) ભાટે બાગ-3 A & B ભાાં 
દળામલેર વાંસ્ટ્થા એ સ ચવ્મા પ્રભાણે નાાં બાલ તભાભ પ્રકાયના લેયા વાહશત અભોને ભાન્મ યશળેે  

બરગ–A  

િભ લસ્ત ુ  લજન/રલશ્ન્ટટી/નતગ બરલ(યુ્મર)  
1 અનળર્ભટેડથરી યટરી/બરખયી/યુી 

ળરર:રીરતયી 
ળરર:રઠ/નીય 
બરત/ળખચડી 
દર/રઢી 
્વવનરવરરડ–૩0ગ્રરભ 

અથરણુત–૨૦ગ્રરભ 
છરળ-150્ભરી 

60 

2 પીરવડીળડ 
 

 

યટરી/બરખયી/યુી5નતગ/કુર125
ગ્રરભ 
ળરર:રીરતયી–120ગ્રરભ 
ળરર:રઠ/નીય-120ગ્રરભ 
બરત/ળખચડી-120ગ્રરભ 

દર/રઢી-120ગ્રરભ 
્વવનરવરરડ-૩0ગ્રરભ 

અથરણુત–૨૦ગ્રરભ 
છરળ-150્ભરી 

45 

3 યટરી-ળરર/યુી-બરીસ ળરર/બરીસ–120ગ્રરભ 
યટરી/યુી-5નતગ/125ગ્રરભ 

25 
 

 
4 દર-બરત દર–120ભીડરીડબરત–120ગ્રરભ 20 
5 ચર 100ભીડરી 7 

6 રપી 1૦૦ભીડરીડ 10 

7 રસ્વી 150ભીડરીડ 20 

8 લેીસટેફર/મલભુટયવેંડલીચ લજન150ગ્રરભ 20 
 

ઉક્ત(િભરતર1થી8પ્રભરણે)ફધીમઈટમ્વયજેયજયરખલરનીયશળેે 
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બરગ-B  
િભ લસ્ત ુ  લજન/રલશ્ન્ટટી/નતગ બરલ(યુ્મર) 

૧)વરઉથઇશ્ન્ડમનલરનગીઓ 
1 ઇડરી-વતબરય(ચટણીવરથે) 175ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે) 15 

૨ લડર-વતબરય(ચટણીવરથે) 175ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે) 20 

3 ઉભર 150ગ્રરભ 20 

4 વરદરઢવર 175ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે) 25 
5 ભવરરરઢવર 225ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે) 30 

6 ટભેટ/ઓનીમનઉિરભ 200ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે) 30 

૨)નથયઇશ્ન્ડમનસ્નેરવ 
7 વભવર/રચયી(રેચઅવરથે) 100ગ્રામ 1નગં +રેચ/ચટણીઅરગ 10 

8 ોમ/ફટેટરોમ 100ગ્રરભ 15 

9 સરુીબરીસયૂી/છરે–યુી બરીસ–120ગ્રરભ, 
યુી-5નતગ/125ગ્રરભ 

25 

10 મલ/ુમલુત-ઓ્નમન/ગફી
યઠર-દરશવરથ ે

150ગ્રરભયઠર50ગ્રરભદશીં 30 

11 બરીસરતઉ 150ગ્રરભબરીસ,યનતગરતઉ50ગ્રરભ 35 

12 લેજરુરલ 150ગ્રરભ 35 

૩)ચરઈનીઝસ્નેરવ 
13 નડુલ્વ(શક્કર/ચરઉભીન) 150ગ્રરભ 30 
14 લેજભતચયુીમન 150ગ્રરભ 35 

15 લેજફ્રરઇડયરઇવ/ભતચયુીમનયરઇવ 150ગ્રરભ 35 

બરગBભરતદળરયલરેવફગ્રુભરતથીયજેયજલરયરપયતીઓછરભરતઓછી૨લરનગીઉરબ્ધયરખલરનીયશળેેડ 
 

અભનેઉયબયેરલરનગીઓનરબરલઉયરતતલધભુર સ્ટરન્ડડય રતનીનર ળફસ્રીટ,લેપય,રનય ,નભરીન,
વફ્ટડ્રીંરવ(ભરઝર,ફ્રુટી્લગેયે),છરવ,મઇસ્િીભભેસ્ક્વભભરયટેરપ્રરઇવપ્રભરણેમલરનુસ્સ્લરરમયછેડરરગુ
ડતરટેક્ષબયલરનીજલરફદરયીઅભરયીયશળેે 
 

સ્થઃ-   અયજદરય.જન્વીનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

તરયીખઃ-   ટેન્ડયબયનરયનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

   ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

વીર  

 

વરક્ષીનીવશી 

વરક્ષીનુતનરભતથરવયનરમુત 
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ી તક-4 

બાલી તક 

 (કલય-ય ને બાલી તક નાભ આવ ાં તથા તેભા આ બાલી તક વાભેર કયવ . બાડા ભાટે 
તિમાની યકભ પ્રર્ત ભાવ રૂ. ાાંચ શકરય નક્કી કયેર શોઈ ,  બાડાની ઓપય યકભ પ્રર્ત 
ભાવ ાાંચ શકરય કયતા લધાયે બયલાની યશળેે. ) 
 

પ્ર્ત,મચરમયશ્રી, 
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ, 
ગરતધીનગય 

 

વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ,ગરતધીનગયખરતેનીરેન્ટીનચરરલલરભરટેજગ્મરનરલયરળ/્નબરલેટે
બરડરનીયરભ_______________________પ્ર્તભરવચરૂલલરમલરમવરથેઓપયમી.
છી.ડમયરભપ્ર્તભરવ્નમભરનવુરયબયલરરરિતથતર્લજલયરળનરફીર(્લજલયરળનર
ફીરભરત૫૦%યરશત)ઉયરતતનીયશળેેતેનીભનેખફયછેડ 
જઅભનેરેન્ટીનચરરલલરનરન્રરક્ટમલરભરતમલળેતઅભટેન્ડયપ્રભરણેરરગુરડતીતભરભ
ળયતનુતરરનરયલરમવરથેફરતશધેયીમી.છી.ડ 
 
 

 

 

 

 

 

સ્થઃ-   અયજદરય.જન્વીનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

તરયીખઃ-   ટેન્ડયબયનરયનુતનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

     

ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 

વીર  


