વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ,વેક્ટય- 28 , ગાાંધીનગય
કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ (2018) ભાટે ન ાં ટે ન્ડય પોભમ
ટે ન્ડય નમ્ફય – કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ ૨૦૧૮
એજ ાંવી એ ધ્માનભા યાખલાની અગત્મની ભાહશતી
ટેન્ડયમભત્રિતતરયનરય:

મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,
વેક્ટય-28,ગરતધીનગય
પનનમ્ફય(079)23215167
E-mail:gec-gnagar.dte@gujarat.gov.in
લેફવરઇટ:www.gecgh.cteguj.in

લેફવરઈટય બ્રેંરટેન્ડયપભયઉ્રબ્ધયશેળે

તરયીખ:2/6//2018થી

પ્રીફીડભીટીંગતરયીખતથરસ્થ

તરયીખ:11/6/2018ફયે 12રરરરેવે્ભનરયશર,

18/6//2018

બ્રરનમ્ફય-1,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગય
ડરઉનરડરયે રટેન્ડયપભયબયીયીસસ્ટડય .ડડીડ

તરયીખ20/6/2018 વરતજેરતચસુધી

ટરર/કુરયમય/ફૃફફૃથીતશચરડલરનીતરયીખ

મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,વેક્ટય-28,

તથરવયનરમુ

ગરતધીનગય
Principal , Government Engneering College, Gandhinagar 
નરભનયરષ્ટરીમકૃતફેંરનયુીમર500/-(યતનભલર

ટેન્ડયપભયપીનીયરભ

રરિત)નડીડડીડટેંડયપભયવરથેજભરરયરલલરનયશેળે
અનેસ્ટ
 ભનીડીઝીટનીયરભ

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

બરલરિતરખરલરનીતરયીખતથરસ્થ

તર:22/6/2018ફયે ૩ડ૦૦રરરરેવે્ભનરયશર,બ્રર
નમ્ફય-1,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,ગરતધીનગય
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રેન્ટીનનરતરયરયઅંગેનરટે ન્ડયનીઅગત્મનીસ ૂચનરઓ
વયરરયી ઇજનેયી રરેજ,વેક્ટય- 28 , ગરતધીનગય ની રેંટીન ચરરલલર રેન્ટીનની જગ્મર નરત લયરળ / ્નબરલ
ેટે તળમરની યરભફૃડ ૫000/- નક્કી રયે ર શઈ બરલ રતચ શજાય ફૃ્મરથી લધુ પ્રભરણે જબયલરનર યશેળે.ડ
રેન્ટીન ખરતે ્લજ લયરળ જાણલર વફભીટય રગરલેર છે  જેનર યીડીંગ યથી પ્રલતયભરન દય  પ્રભરણે
્નમભનુવરય નુત જે ફીર ની યરભ થરમ તેભરત ૫૦% યરશત મલર વરથે થતી ફીર ની યરભ ઠેરેદરયે  દયે ર
ભશીનેઅરગથીચ ૂરલલરનુયશે
ત ળેડબરગ-3 ભરદળરયલેરબરલરિતરભરમેરભેનુ ભરરેટ્રીરલરનગીનરબરલ
દળરયલેરછે  જેઠેરેદરયને પયજજમરતરરગુ ડ્ળે ડરેન્ટીનચરરલલરરેન્ટીનનીજગ્મરનરત લયરળ/્નબરલેટે
વોથી લધુ બરલ બયનરય(્લજ ળફર લયરળપ્રભરણે અરગથીચ ૂરલલરઉયરતત ) ,ટેન્ડય નીરરમરરતની
ળયતવતતતર,ઉભેદલરયનેરેંટીનચરરલલરનરન્રરરટમલર્લચરયણરભરરેલરભરમલળેડડ
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રરેજ રેન્ટીન રન્રરરટ ભરટે અયીસ રયનરય ્મક્તી/ેઢી ને યજ મળયે  100 ્મક્તીઓ/ 100 ડીળ
ભરટેચરરતરઅ)ભટીળૈક્ષળણર/રોયે ટવતસ્થરનીરેન્ટીન/ભેવચરરલલરનઅથલર
ફ)વયરરય/મ્યુ્ન્વરરીટી/રરીરરભરનોંધણીથમેરભટરફૂડમઉટ્રેટચરરલલરન
એક લમ નો અનબલ પયજીમાત શોલો જોઇએ.દળરયલેરઅનુબલભરટેનરસ્થતથરવભમગરરભરટે
ફુડ/શેલ્થ ્લબરગનુ નર લરતધર પ્રભરણરિત/યલરનગી મતુ પ્રભરણરિત વરભેર રયલરનુ યશેળેડ ડીગ્રી
ઇજ્નેયી રરેજ ભર રેન્ટીન/ભેવ ચરરલલરન અનુબલ ધયરલનરય ને પ્રરધરન્મ મલરભર મલળેડ
અયજદાય ાટી વયકાયશ્રી નાાં ગડ્વ એન્ડ વર્લિવ ટેક્ષ ર્લબાગ ભાાં યજીસ્ટ્રેળન ધયાલતી શોલી જોઈએ .
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જે ણ ઠેરેદરય ને રન્રરરટ ભે  તેણે રન્રરરટ ભળ્મર તરયીખથી .ર ભરવભર વફતધીત રેફય ર્ભશ્નય
રચેયી ખરતે રન્રરરટ રેફય યે ગ્યુરળ
ે ન .ક્ટ શેઠ નોંધણી રયરલી રેફય રરઇવન્વ રેલરનુ તથર તેને
મધરયીત તભરભ પભરયરીટીવ/રરમયલરશી ુણય રયલરની યશેળેડ તથર રેફય મધરયીત તભરભ ્નમભનુ
રરનરયલરનુયશેળેડતથરરેફયફરફતેતભરભપ્રરરયનીજલરફદરયીરન્રરરટયનીયશેળેડ મળયતનર
બતગ અન્લમે રન્રરરટ યદ રયી ળરરળેડજે ણ ઠેરેદરય ને રન્રરરટ ભે  તેણે રન્રરરટ ભળ્મર તરયીખથી
વયરરયશ્રી નર ધરયર ધયણ પ્રભરણે અરિતે ની રેંટીન ચરરલલર ફુડ –ડ્રગ / શેલ્થ ્લબરગ નુ રરમવતવ/
યલરનગી/નરલરધરપ્રભરણરિતજેણરરગુ ડતુ શમતે પયીસમરતરેલરનુ તથરતેને મધરયીત
તભરભપભરયરીટીવ/રરમયલરશીુણયરયલરનીયશેળેડ
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રરેજરેન્ટીનભરત ઠેરેદરયે  મલરની/ીયવલરનીલરનગીઓનુરિતરબરગ-3ભરત
ત
 મલરભરત મ્યુછે
ત ડજે
ઠેરેદરયે પયજજમરતયીતેભરન્મયરખલરનુયશે
ત ળેડબરગ3 ભરજેતેલસ્તુનરબરલ્નમતરયે રછે જેદયે રને
પયીસમરત રરગુ ડળેડ ળયુમતભર રોંરરક્ટ ચરય ભરવ ભરટે મલરભર મલળે તથર જ મ ગરર ભર
તેઓનીવેલરવતતરરયરજણરળે તલધુ વરતભરવ.ભકુરઅળગમરયભરવભરટે રોંરરક્ટમલરભર
મલળેડ જ રોંરરરટય ને પ્રથભ રિતણ ભરવ ભરટે વેલર મલરનર અનુબલ યથી તેઓ ચરય ભરવ છી
રોંરરરટચરલુ યરખલરનભરતગતરશમતરિતણભરવુણય થતરતયત(ચરયભરવનીમુદતુયીથરમ
તેનર.રભરવઅગરઉથી)રેળખતભરજાણરયલરનીયશેળેડ
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મલેરબરલરિતરૈરીરયુસ્સ્લરરયવુ
ત
તથરરન્રરરટરને
ત
 મલતે ફરફતે રેન્ટીનર્ભટીનીફેઠરભરત
જે્નણયમરેલરમતેદયે રનેફતધનરયતરયશેળેડ
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રઈણપ્રરરયનુળયતીટે
ત
ન્ડયસ્લીરરયલરભરતમલળેનરશ
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ુત
મવરથેરેન્ટીનચરરલલરભરટેળયતમલરભરતમલીછે ડબરલબયનરયે તેનઅભ્મરવરયીતેનરરન
રયલરનુયશે
ત ળેડબરલરિતરબયનરયઠેરેદરયે ટેન્ડયરિતરનરદયે રરનરયવશી્વક્કરરયલરનરયશેળેડ
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બરલ રિતર બયનરય ઠેરેદરયે  ટેન્ડય યત રયતી લખતે ટેન્ડય પી ેટે ્પ્રન્વીરર , વયરરયી ઇજનેયી
રરેજ, ગરતધીનગયનર નરભન યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન યુીમર 500 (યત ન ભલર  રરિત) ન ડીડડીડ મ
વરથેજભરરયરલલરનયશેળેડટેન્ડયપીલગયઅયીસ્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશીડ
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બરલરિતરબયનરયઠેરેદરયે  ટેન્ડયયતરયતીલખતે ટેન્ડયનીઅનેસ્ટ
 ભનીડીઝીટ(ફરનર)નીયરભ
ેટે મચરમયશ્રી, વયરરયી ઇજનેયી રરેજ, ગરતધીનગયનર નરભન યરષ્ટરીમકૃત  ફેંરન યુીમર 10,000/-
નડીડડીડ(ળયતીયતભળ્લરરરિત)મવરથે જભરરયરલલરનયશેળેડફરનરનીયરભનરડીડડીડલગય
અયીસ્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશીડ
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જે ાટીને કોન્રાકટ એલોડમ થળે તેણે કોન્રાકટ ભનામાના કરણ કયતા ી તની તાયીખથી વાત હદલવભા
વીકયયીટી ડીોઝીટ ેટે આચામમશ્રી, વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગયના નાભની કેન્ટીન વેલા ભાટે
રીમા 75,000/- (રીમા ાંચોતેય શકરય પયા )ની યકભની ગરતધીનગય/અભદરલરદ, ગજયાત ખરતેની
યાષ્ટરીમબેત ફેન્કની 11 ભાવ મદત ભાટેની

એપ.ડી.આય. કઢાલી જભા કયાલલાની યશેળે. જ ્નમત

વભમભમરયદરભરવીરયુયીટીડીઝીટનીયરભજભરરયલરભરનમલેતેવતજગભરફરનરનીયરભજ્ત
રયી,ઓડય યયદરયીછીનરરરમરઠેરેદરયને ઓડય યમલરભરમલળેડવીરયુયીટીડીઝીટનીયરભ
રયરયની મુદત ુણય થમરનર ફે ભરવ ફરદ રરભગીયી વતત રરયર જણરળે અને ળફર વયબય થમે
.જવીને
ત
 યત ચુરલલરભર મલળેડ વીરયુયીટી ડીઝીટની યરભ ય રઇ ણ પ્રરરયનુ ્મરજ ભલર
રરિતથળેનશી
10

બરલ બયે ર બરલ રિતરનર ટેન્ડય પભય વત ૂણય ્લગત વરથે તરયીખ 20 /6/2018 વરતજે રતચ સુધી
મચરમયશ્રીનીરચેયી,વયરરયીઇજનેયીરરેજ,વેક્ટય-28,ગરતધીનગયને ભીજામતે યીતે વીરફતધ
રલયભરત યીસડ .ડ ડીડ ટરર /કુરયમય /ફૃફફૃ થી  થી ભરરી મલરનર યશેળેડ ્નમત તરયીખ અને
વભમફરદભે રટેન્ડયયદફરતરગણરળેડ


કલય-1ભરબરગ-1પ્રભરણે રરમરરતપભય,બરગ-2પ્રભરણે ળયતભરન્મશલરનુ તથરબરગ-૩
ભરત દળરયલેરલરનગીઓનરબરલસ્લીરરમય શલરનુશરરમવરથે
ત
 વરભેરખતરિત,યુીમર500
ે ર) યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન ડીડડીડ, યુ્મર 10,000/- ન અનેસ્ટ
ન ટેંન્ડય પી ેટે ( નન રયપતડફ

ે ર),ફરતશધ
ે યીરિતર,જયુયીરરમવન્વ
ભનીડીઝીટનયરષ્ટરીમકૃતફેંરનડીડડીડ(ળયતીરયપતડફ
તથર જયુયી પ્રભરણરિતની પ્રભરણીત નરર,  વરભેર રયવુ (રલય-1 ને રરમરરત પભય નરભ
મવુડ)
ત



કલય-2 ભરબરગ-4પ્રભરણેબરલરિતરવરભેરરયવુ(રલય-યનેબરલરિતરનરભમવુ)
ત



કલય-3:રલય-1અનેરલય-2,ફતનેનેરલય-3ભરતમુરલર(રલય-૩યરેન્ટીનરન્રરરટ
ુ ત ન્ડય(૨૦૧૮)તથરરટીનુનરભરલયયદળરય
અંગેનટે
ત
લવુડ)
ત

11

્નમતવભમભમરયદરભરત યીસડ.ડડીડટરર/કુરયમય/ફૃફફૃથીભે રટેન્ડયતરડ:૨૨/૬/૨૦૧૮નરત
યજ૩રરરરે ,વતસ્થરનરવેભીનરયશર,બ્રર1ખરતે ખરલરભરત મલળે જેભરત ટેન્ડયબયનરયશરજય
યશીળરળેડ

12

ટેન્ડય પભય બયીને યીસડ .ડીડ થી ભરરલરનર ટેન્ડયનર વીરફતધ રલય ય રેન્ટીન ચરરલલરનરત રયરય
અંગેનુટે
ત ન્ડય(૨૦૧૮).ભવતફ્ત ધતટેન્ડયનરફતધરલયયભટરઅક્ષયે સ્ષ્ટટયીતેરખલરનુયશે
ત ળેડ

13

મચરમયશ્રી , વયરરયી ઈજનેયી રરેજ , વેક્ટય 28, ગરતધીનગય ને બયે રર ટેન્ડય સ્સ્લરરયલર / નરત
સ્સ્લરરયલર,ટેન્ડયતથરટેન્ડયનીમખીપ્રરિમરયદરયલરન્નણયમરેલરનઅફર્ધતઅ્ધરરયયશેળેડ

3

બાગ- 1
વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય
કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ ભાટે ન ાં રામકાત પોભમ
1)

અયજદરય.જન્વીનુનરભ,વયનરમુ
ત
,રન્ટેક્ટનમ્ફય અયજદરયનરવટય વરઈઝપટ
(નીચેરખવુ)

વયનાભાનો પયાલો વાભેર કયલો
2)

અયજદરયનરનરરડય નતફય



(પ્રભરણીતનરરવરભેરરયલી)
3)

અયજ્દરયે તેઓનીપભયનીનોંધણીરયરલેરછે ?શરરે
નરશમતતેનનમ્ફય,નોંધણીથમેરશમતે
રચેયીનુનરભ:



(પ્રભાણીત નકર વાભેર કયલી)
ીસડ.વડટીડયીસસ્રેળનનતફય(પયીસમરતણેશલ
જફૃયીછે )
4)

ટેંડયપીનરડીડડીડની્લગત: 
અ)યરભ
ફ)નમ્ફય
ર)તરયીખ
ડ)ફેંરનુનરભતથરવયનરમુ
ઓહયજીનર ડી.ડી. વાભેર કયલો

5)

અનેસ્ટ
 ભનીડીઝીટનરડીડડીડની્લગત:
અ)યરભ
ફ)નમ્ફય
ર)તરયીખ
ડ)ફેંરનુનરભતથરવયનરમુ
ઓહયજીનર ડી.ડી. વાભેર કયલો

4

6

રેટરયિંગવેલરમેરવતસ્થ
 રનુનરભવયનરમુ
ત
/ફુડ

રયરયન/.સ્ટરબ્રીસ્ભેન્ટ

મઉટ્રેટનીજ્ગ્મરનુનરભવયનરમુ

ચરલુશલરનવભમગર ્મસ્ક્તને/રેટ્રીડીળ
તરયીખથીતરયીખ

યજમળયે રેટરર
રેટયીંગમ્યુતેની
વતખ્મર

7

ળૈક્ષળણર/રોયે ટવતસ્થરખરતે રેંટીન/ભેવચરર્મરનર
રરસ્વરભર
્મક્તી/વતસ્થર/ેઢીનુયજજસ્રેળન

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

પ્રત્મેરલરય ઓડય યતથરવતતળરરયરવેલરમ્મરનર

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

અનુબલનુપ્રભરણીતપ્રભરણરિત 
જે તે સ્થ તથર વભમ ભરટે તેઓને ફુડ/શેલ્થ

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

્લબરગનુ નર લરતધર પ્રભરણરિત/યલરનગી મતુ
પ્રભરણરિત
્લડનીનરરવરભેરરયે રછે ?શરરેનર
(ભરરિત લરય ઓડય ય રે ભરરિત અનુબલનુ પ્રભરણરિત
્લચરયણરભરરેલરભરમલળેનશી)
8

ફુડમઉટ્રેટ

ચરરલલરનર

રરસ્વરભર

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

ળ/.સ્ટરબ્બ્રશ્ભેંટનુયજજસ્રેળન/
.ર લયની ફેરવ
ેં ળીટ/અથલર વેલ્વટેૌ મર લેલ્યુ

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

.ડેડ ટેક્ષ/ગુડ્વ & વ્લિવટેક્ષ ્લબરગનુ પ્રભરણરિત
&.રલયનરરયટનય
દળરયલેર અનુબલ ભરટેનર  સ્થ તથર વભમગરર

5

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

ભરટે તેઓને ફુડ/શેલ્થ ્લબરગ નુ નર લરતધર
પ્રભરણ્રિત/યલરનગી મતુ પ્રભરણરિત  તથર

ફૂડ મઉટ્રેટનર સ્થ નર જાશેય વેલર / પ્ર્તશ્શ્ઠત
્મક્તીનુ

તેઓની

વરયી

રરભગીયી

વરભેરરયે રછે /વરભેરરયે રનથી

ફરફતનુ

પ્રભરણરિત વરભેર રયે ર છે ?  શર રે નરડ શર ત તેની
્લગત
9

અયજદરયે  નરણરરીમ વતસ્થરનર ડીપલ્ટય નથી તેભજ
રીવ/રટય  યે રડય  ય રેવ નથી,તે અંગેનુ ત
ે યીરિતવશીરયીવરભેરરયે રછે ?શરરેનર
ફરતશધ

રેન્ટીનચરરલલરભરટેનીળયતલરતચી-વભીસનેસ્લીરરયીળયતલરફૄપભયવશીરયીવરભેરરયે રછે 
સ્થઃ-

અયજદરય.જન્વીનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

તરયીખઃ-

ટેન્ડયબયનરયનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત
ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

વરક્ષીનીવશી

વરક્ષીનુનરભતથરવયનરમુ
ત
ત

નોંધ:
1

જૉ રૉઈ અયજદરયે  ળૈક્ષળણર/રોયે ટ વતસ્થરખરતે રેંટીન/ભેવ ચરર્મરન અનુબલ દળરયલેરશમત
તેઓતયપથીભે રલરય  ઓડય યનીપ્રભરણીતનરરતથરવતતરરયરવેલરમ્મરઅંગેનુ અનુબલનર
પ્રભરણરિત ની નરર , તે સ્થ તથર વભમ ભરટે તેઓને ફુડ/શેલ્થ ્લબરગનુ નર લરતધર પ્રભરણરિત
/યલરનગી મતુ પ્રભરણરિત    ની પ્રભરણીત નરર ્લડવરભેર રયલરની યશેળેડ લરય  ઓડય ય/
અનુબલનરપ્રભરણરિતફતનભ
ે રતથીજ.રજપ્રભરણરિતજભરરયરલેરશળેતતેલીઅયીસ્લચરયણરભરત
રેલરભરતમલળેનરશડ

2

જ રઈ અયજદરયે  ફૂડ મઉટ્રેટ ચરરલતર શલરનુ દળરયલેર શમ ત તે ભરટે રેફય રરઇવતવ,
ળ/.સ્ટરબ્બ્રશ્ભેંટ/ેઢીનુ  વયરરય /મ્યુ્ન્વરરીટી/રરીરર ભર યજજસ્રેળન થમેર શલરનર
પ્રભરણરિતનીપ્રભરણીતનરરતથરતેનીઓછરભરત ઓછર.રલય ભરટે લેયરબમરયનીશોંચ,વતફ્ત ધત
.ર લયની ફેરેંવળીટ/વેલ્વટેૌ મર લેલ્યુ .ડેડ ટેક્ષ/ વ્લિવ ટેક્ષ ્લબરગ નુ યજજસ્રેળન થમેર
શલરનર પ્રભરણરિત , તે સ્થ તથર વભમ ભરટે તેઓને ફુડ/શેલ્થ ્લબરગ નુ નર લરતધર પ્રભરણરિત
/યલરનગીમતુપ્રભરણરિત,.રલયનરરયટનય તથરફૂડમઉટ્રેટનરસ્થનરજાશેયવેલર/
પ્ર્તશ્શ્ઠત્મક્તીનુતેઓનીવરયીરરભગીયીફરફતનુપ્રભરણરિતવરભેરરયવુડ

6

3

દળામ લેર અનબલ ૈકીના કોઈ ણ

એક લમ ભાટે ભાંગાલેર તભાભ દસ્ટ્તાલેજ ની પ્રભાિણત નકર

અયજી વાથે વાભેર શોમ , ભાી ત તેલી અયજી ર્લચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે.
4

અયજદરયરટીવયરરયશ્રીનરતગુડ્વ.ન્ડવ્લિવટેક્ષ્લબરગભરતપયીસમરતયીસસ્રેળનધયરલતીશલી
જઈ.ડ

5

અયજદરયે  નીચે પ્રભરણે ની ્લગત અરગ-અરગ રલયભરત યજુ રયલરની યશેળે, તેભજ દયે ર વીરફતધ
રલય ઉય જે તે ્લગત દળરયલતુત નરભ, અયજદરય .જન્વીનુત નરભ, "વયરરયી ઇજનેયી રરેજ,
ગરતધીનગય રેન્ટીનરન્રરરટ(2018)"તેભરખલરનુયશે
ત ળેડ


રલય-1, બરગ-1 પ્રભરણે રરમરરત પભય, બરગ-2 પ્રભરણે રય્ળષ્ટટ-1,2 તથર બરગ-૩ પ્રભરણે
ુત
ે યીરિતર,યુીમર500નટેંન્ડયપીેટે (
લરનગીઓભરટેનબરલરિતરસ્લીરરમય
 શલરનુફરત
ત શધ
ે ર) યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન ડીડડીડ, યુ્મર 10,000/- ન અનેસ્ટ
નન રયપતડફ
  ભની ડીઝીટન
ે ર) , ફરતશધ
ે યીરિતર, જયુયી રરમવન્વ તથર જયુયી
યરષ્ટરીમકૃત ફેંરન ડીડડીડ (ળયતી રયપતડફ
પ્રભરણરિતની પ્રભણીત નરર, બરગ-3 પ્રભરણે ળયત ભરન્મ શલરનુ ખતરિત વરભેર રયવુ
(રલય-૧નેરરમરરતપભયનરભમવુડ)
ત



રલય-2,બરગ-4પ્રભરણેબરલરિતર(રલય-યનેબરલરિતરનરભમવુ)
ત



રલય-3:રલય-1અનેરલય-2,ફતનેનેરલય-3ભરતમુરલર

ુ ત નડ
(રલય-૩નેરેન્ટીનરન્રરરટઅંગેનટે
ત
લવુડ)
ત
ૌ યતથરરટીનુનરભરલયયદળરય
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ફાશેંધયી ી તક
પ્ર્ત,
મચરમયશ્રી,
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ-ગરતધીનગય

વયકાયી ઇજ્નેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ (2018) ભાટે અયજી કયલા અન્લમે
મથીફરશેંધયીમલરભરત મલે છે  રે અભરઇણનરણરરીમવતસ્થર/ફેંરનરડીપલ્ટયનથીડતેભજ
અભરયરઉયરઇરીવ/રટય રેવથમેરનથીડજેફરફતનીઅભેખરરિતીમી.છી.ડ



સ્થઃ-

અયજદરય.જન્વીનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

તરયીખઃ-

ટેન્ડયબયનરયનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત
ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

વીર

વરક્ષીનીવશી

વરક્ષીનુનરભતથરવયનરમુ
ત
ત
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બાગ-2
વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કેન્ટીન ચરાલલા ભાટે ળયતો (2018)
( આ ળયતો ભાન્મ શોલાન દયે ક ાના ય વશી કયી કલય-1 ભા વાભેર કયલાન યશેળે)
A)

કેન્ટીન વેલા ચા

યાખલાના હદલવો તથા વભમ અનવાંધાને રાગ ડતી ળયતો

A-1 રયરયભળ્મરનરરિતણરદલવભરરેન્ટીનચરલુ રયલરનીયશેળે ડવતસ્થરભરવયરરયી્નમભમુજ્ફજાશેય
યજાનરરદલવતથરશરરપ્રત્મેરભરવનરફીજાતથરચથરળ્નલરયે  તથરપ્રત્મેરય્લલરયે  વતસ્થર
ફતધ યશેછે તે ધ્મરન ભર યરખી વતસ્થર ચરલુ શમ તે રદલવભર રેંટીન પયજજમરત ખુલ્રી યરખલરની
યશેળેડ લેરેળન/યજાનરત રદલવ નરવભમદયમ્મરન ણ રેંટીન ચરલુ યરખલરની યશેળે તથર ્નમત
દય મુજફ જ બરડુ ચુરલલરનુ યશેળેડરેન્ટીન રન્રરરટય , વતસ્થ
 રની  ૂલય ભતજુયી ્વલરમ રેન્ટીન ફતધ
યરખી ળરરળે નશીડ રેંટીનૌ ભર યજા યરખલર ફરફતે ગુભરસ્તર ધરયર /અન્મ વમ્ફત્ધત પ્રલતયભરન
્નમભનુરરનરયલરનુયશેળેડ
A-2 રેન્ટીનવલાયે 7.30 લાગ્માથી યાી તે 9.00લરગ્મરસુધીજરન્રરરટયને લરયલરભરટે મલરભરત
મલળેડતેવભમફરદરેન્ટીનફતધરયીદે લરનીયશેળેડ
B)

કેન્ટીન ભા યાખલાની થતી ખાધ્મ લાનગી,ગણલત્તા, બાલ તથા વેલા અનવાંધાને રાગ ડતી ળયતો
B-1 અનરજ-રઠ-ભવરરર-ળરર્લગેયે ્મલ્સ્થતવપરઇરયીને યવઇફનરલલરનીયશેળે યવડરભરત દયે ર
ુ  વરયી રલરીટીની લરયલરની યશેળેડ યવઇ ભરટે બ્રતડડ
ે  રમ્નીનર યીપરઇંડ અ)
લસ્તઓ
ુ ી તેર/ યરઇવ બ્રન તેર /ક્રવીમર તેર ફ)  બરત ભરટે
ળીંગતેર/વમરફીન તેર/ સુમયમખ
ે 
ીસયરવય/રૉરભ રે તેને વભક્ક્ષ ક્લરીટીનર ચખર ર) ઘઉ તથર રઠ વરયર દરણર ડ) બ્રતડડ
રમ્નીનીજડેયીપ્રડક્ટવ/ભવરરર/વવ-રેચ્લગેયે નઉમગરયલરનયશેળેડરતનીધ્લરયર
ુ  રેન્ટીનભરત જ ફનરલલરની યશેળેડ
વ્રરમ થતી સ્ટરન્ડડય  લસ્તુ ્વલરમની તભરભ લસ્તઓ
શરમડ્રીસનેટેડલનસ્તીઓઇરનઉમગરયીળરરળેનશીડ
B-2 રન્રરરટયે ફધીલરનગીઓનરતબરલટેંડયભરબયે રબરલપ્રભરણેરેલરનરયશેળેડસ્ટરન્ડડય રતનીનર
ળફસ્રીટ,લેપય,રનય ,નભરીન,દુધ,વફ્ટડ્રીંરવ(ભરઝર,ફ્રુટી્લગેયે )ભેસ્ક્વભભરયટેરપ્રરઇવ
ુ  ્વલરમની અન્મ લસ્તઓ
ુ 
પ્રભરણે મલરનુ યશેળે ડ રન્રરરટ મતી લખતે નરરી થમેર લસ્તઓ
યરખલરભરટે રેન્ટીનર્ભટીનીરેળખતભતજુયીરેલરનીયશેળે તથરરેન્ટીનર્ભટીવારરયરજેબરલભતજુય
યરખેર શળે તે બરલ જ મલી લરનગીઓનર રેલરનર યશેળેડ જ રન્રરરટયને તેભની વતભ્તથી
.ક્ષ્ટેન્ળન મલરભરત મલે ત દયે ર લસ્તુનર બરલની ફજાયબરલ પ્રભરણે વભીક્ષર  રયી રેન્ટીન
ર્ભટી વારરયર  જે બરલ ભતજુય યરખેર રયલરભરત મલે તે જ બરલ, રન્રરરટયે  ફધી લરનગીઓ નર
રેલરનર યશેળેડ ફન્ને ક્ષની વતભ્તથી રયરયની મુદત  ૂયી થમર ફરદ લધુભરત લધુ ૧૧ ભરવ ભરટે
.ક્ષ્ટેન્ળનમીળરરળેડમવુ.ક્ષ્ટે
ત
ન્ળનલધુભરતલધુફેલખતમીળરરળેડ
B-3 રેન્ટીન ભર તરજા ખરધ્મ દરથો જ યરખલરનર /ીયવલરનર યશેળેડ વયરરયની સુચનર પ્રભરણે પરસ્ટ
ફૂડની્મરખ્મરભરમલતરખરધ્મદરથોવયરરયીમદે ળપ્રભરણે રેંટીનભરનરયરખલરનીસુચનર
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શમતતભતે પ્રભરણે અભરરયલરનયશેળે ડજભેનુ ભરદળરયલર
ે રઇણલરનગીપરસ્ટફુડની
્મરખ્મરભરમલે તતે ણયરખીળરરળે નશીડખરધદરથોનીગુણલતરઅનેલજનઅંગે રેન્ટીન
ર્ભટી(રતચ્લદ્યરથીઓતથરરિતણપ્રરધ્મરર)ગભેત્મરયે ચરરવણીરયીળરળેડજેભરતખરભીજણરતર
રભીટી મગ્મ રરગે તે દત ડ રયી ળરળે /રન્રરક્ટ યદ રયી રટીને બ્રેર રીસ્ટભર મુરલરભરત મલળેડ
દયે રફરફતભરતરેન્ટીનર્ભટીન્નણયમમખયીઅનેફતધનરતરયયશેળેડ
B-4 રન્રરરટયે  દયભરશને રેન્ટીનર્ભટીવરથે ભીરટિંગરયલરનીયે શળ
ે ે તથરતેઓવારરયરસુચલરમેરભેનુ
પ્રભરણે યજેયજલરનગીઓ પયીસમરતયરખલરની/ફનરલલરની યશેળેડ જમ ળયતનુત રરનનરશ
થરમ ત તે ફરફતે રેન્ટીન ર્ભટી અ) સુધરયરની તર મી ળરળે ફ) ેનલ્ટી પટ્રરયી ળરળે ર)
રન્રરક્ટયદરયીળરળેડ)્વરીટયીટીરડીસટ્નીયરભજ્તરઈળરળેડ
B-5 તરભર્લબરગવારરયરભરન્મરયે રશમતેલજડીઝીટરલજનરરતટયરખલરનયશેળેડ
B-6 રેન્ટીનભરતરન-ગુટરર,ફીડી,તભરકુ,વીગરયે ટનુતે
ત ભજપ્ર્તફતધીતચીજનુલે
ત ચરણરયીળરરળેનશીંડ
તેભજરેન્ટીનભરતરરભરયતરરન્રરરટયરેરભયચરયીઓણવેલનરયીળરળેનશીંડ
B-7 ચર-રપીભરટેરરચનર,સ્ટીરનરરેરરગનરરલરયલરનરયશેળેડ
B-8 ઠેરેદરયે  તરનર ભરણવ વારરયરરરેજસ્ટરફ્ને જે-તે ્લબરગભરઓડય ય અનુવરય પ્રરધરન્મ મીચરરપી,જે-તેફુડમઇટભશોંચરડલરનીયશેળેડ
B-9 વતસ્થરનર છરરિત રેન્ટીનભરત તરન નરસ્ત રઈને મલે ત તેભને ફેવલર દે લરની ટ ટ મલરની
યશેળેડ
B-10 રેંટીન ન ઉમગ નનલેજ લસ્તુ યરખલર/ફનરલલર/્યવલર તથર  અન્મ મલ્રશર રે વયરરય
વારરયર  પ્ર્તફત્ધત લસ્તુ યરખલર/ ફનરલલર/્યવલર ભરટે થઈ ળરળે નશી અન્મથર દત ડ રયલરભર
મલળે ,રેંટીનરયરયતરત્રરરીરઅવયથીયદરયલરભરમલળે તથર્વરીટયીટીરડીસટનીયરભ
ણજ્તરયલરભરમલળેડ
C

કેન્ટીન કેકેદાયને અામેર ગ્યગ્મા/લસ્ટ્

ની કરલણી તથા કેકેદાયે યાખલાની થતી લસ્ટ્ ઓ ફાફતે

ળયતો
C-1 રન્રરરટય રેન્ટીન વતબરે  ત્મરયે  જે ્સ્થતીભરત મલરભરત મલી શમ તેનુ ત રીસ્ટ રયી ફે રદલવભરત
ર્ભટીને મલરનુત યશેળેડ અને રન્રરરટ ુય થમે મ લસ્ત ુઓ જે ્સ્થતીભરત મેર શમ તે જ
્સ્થતીભરતરેન્ટીનર્ભટીનેયતવોંલરનીયશેળે
C-2 રેન્ટીન ભરત લરવણ-ગેવ-ચુરર ્લગેયે યવઇની તથર જભલરની / ીયવલરની  વભગ્ર લસ્ત ુઓની
્મલસ્થરરન્રરક્ટયે  રયલરનીયશેળેડવતસ્થરખરતે રઇ્ડનેચયરગેવનુ રનેક્ળનરેલરભરમલે ત
યવઇ ભરટે પયજજમરત ણે તેન જ ઉ્મગ રયલરન યશેળે તથર તે ભરટે નર ળફર ની યક્ભ
વમ્ફતધીતભરવનરરેંટીનનરબરડરનીયક્ભવરથેઅરગચેરથીબયરઇરયલરનીયશેળેડ
C-3 રેન્ટીનભરત યશેરતખર,ટયુફરરઇટ,સ્લીચ્લગેયે તથરપનીચયતેભજઅન્મલસ્તઓ
ુ તુટે-ફુટે ફતધ
ડે તેની યીેય રયલરની રે નવુત રયલરની , રઈ ણ લસ્તુ ગરમફ નર થરમ તે જલરની તભરભ
જલરફદરયીરન્રરરટયનીયશેળેડલીજીનલયરળપ્રભરણવયરયલરનયશેળેડલીજીલેડ્પરમતે
યીતેલયરળથતજલરભળ્ળેતરેંટીનરભીટીમગ્મરરગેતેદત ડરયીળરળેડ
C-4 રેન્ટીન ભરત મયડઓડ લટય ્યુયીપરમય  તથર રણી નર કુરય રેન્ટીન ચરલુ શમ ત્મરયે  પયીસમરત
ચરલુ યરખલરનુત યશેળે તથરતેની  વરપવપરઇ તથરયીેરયિંગરયલરની્મલસ્થરતથરતેનરખચયની
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જલરફદરયી રન્રરક્ટયની યશેળેડ મયડઓડ લટય ્યુયીપરમય  તથર રણી નર કુરય વતસ્થર તયપથી
ચરલુરતડીળનભરતઅરમરફરદનભયરભતનખચયઠેરેદરય.રયલરનયશેળેડ
C-5 રેન્ટીનભરતરઇણપ્રરરયનરમ્યઝ
ુ ીરવીસ્ટભ/ટીડલીડનઉમગરયીળરરળેનશીંડ
C-6 રેન્ટીનભરત ઉરબ્ધ રણી ુયલઠ જ રઈ વતજગભર ખયલરમ ત રણીની ્મલસ્થર રન્રરરટયે 
સ્લખચેરયલરનીયશેળેડ
D)

કેન્ટીન કેકેદાયને સ્ટ્લચ્છતા તથા ફૂડ લેસ્ટ્ટ ર્નકાર અનવાંધાને રાગ ડતી ળયતો
D-1 કેન્ટીન કેકેદાયને રેન્ટીનભરત તથરતેનીમવરવરઇણજાતનીગતદરીનરથરમતે ફરફતે મગ્મ
ધ્મરનમલરનુયશે
ત ળેઅનેયજેયજફધરલરવણતથરર,યરરફી,ડીળ્લગેયે ફયરફયવરપરયી
લુછયર છી લરયલરનર યશેળેડ તેભજ જે-તે ઓડય ય ુણય થમે તયત ટેફર ખુયળી વરપ રયલરનર
યશેળેડરેન્ટીનનર ફરયી ફરયણર તથર રરચ ફયરફય વરપ યરખલરનર યશેળેડ રેન્ટીનભરત તથર તેની
મવરવ ની જગ્મર તેભજ લળફેવીન અને ટમરેટ ્નમ્ભત યીતે ફયરફય વરપ રયલરનર યશેળેડ
વપરઇનીવરભગ્રીરન્રરરટયે તરનીલરયલરનીયશેળે
D-2 રરેજ રેન્ટીનન તભરભ પ્રરરયન રચય ્નમભીત યીતે ્નરરર રયલરની જલરફદરયી રન્રરરટયની
યશેળેડજવતસ્થરખરતે રરચનલેસ્ટમધરયીતફરમગેવ્રરતટઉબરયલરભરમલે તફુડલેસ્ટન
ફરમગેવ્રરતટખરતેસ્લખચે્નરરરરયલરનયશેળેડ
D-3 રેન્ટીનની ગટયની તથર રે ન્ટીન નર ળફલ્ટ અ .રયમરની વપરઇ બ્શરય પયતે ૧૦ ફૂટ જગ્મર
રન્રરરટયે  સ્લખચે અને તરની જલરફદરયી શેઠ ્નમભીત રયરલલરની યશેળેડ રેન્ટીન ભરટે જે
ુ જગ્મરતભનેમલરભરતમલળેતેફધીજસ્લચ્છયરખલરનીયશેળે
લસ્ત/
D-4 દય ભરશને .ર લખત ઠેરેદરયે  રરેજ રેંન્ટીનની ્નમભીત વેલર ને અવય નર થરમ તે યીતે ભરન્મ
જતુ
ત નરળરનઉમગરયીલયરળનીજગ્મરજતુ
ત મક્ુ ત-સ્લચ્છરયલરનીયશેળેડ

E)

કેન્ટીન કેકેદાયને કેંટીન ચરાલલા જરયી યલાનગી , રાગ ડતા લેયા તથા યાખલાના થતા સ્ટ્ટાપ
તથા તેઓની લતમણક ફાફતે રાગ ડતી ળયતો
E-1 જેણઠેરેદરયનેરન્રરરટભે તેણે રન્રરરટભે તરયીખથી.રભરવભરવફતધીતરેફયર્ભશ્નય
રચેયી ખરતે રન્રરરટ રેફય યે ગ્યુરેળન .ક્ટ શેઠ નોંધણી રયરલી રેફય રરઇવન્વ રેલરનુ તથર
તેને મધરયીત તભરભ પભરયરીટીવ/રરમયલરશી ુણય રયલરની યશેળે તથર રેફય મધરયીત તભરભ
્નમભનુ રરન રયલરનુ યશેળેડ રેફય મધરરયત રઇણ પ્રશ્ન ભરટે વત ૂણય જલરફદરયી રન્રરરટય
નીયશેળેડ
E-2 રેન્ટીનચરરલલરભરટે જયુયીફૂડ/મયગ્મખરતરતયપથીજફૃયીરરમવન્વભતજુયી્લગેયે રન્રરરટયે 
ુ ય ખચય વરથેનીજલરફદરયીરન્રરરટયનીયશેળેડ
લખતલખતરેલરનીયશેળડે તેભજતે અંગેનીવતણ
ેઢીન નોંધણી નમ્ફય શલ પયીસમરત છે ડજે દળરયલલરન યશેળેડવયરરયશ્રીનરત મયગ્મ ખરતરનર
્નમભ મુજફ રેન્ટીન ચરરલલરની યશેળેડ રેંન્ટીન ભરટે જે ણ લેયર મલળે તે લેય બયલરની
જલરફદરયીરન્રરરટયનીયશેળેડ
E-3 રેન્ટીનભરત ફર ભજૂય યરખી ળરરળે નશીંડ વયરરયશ્રી નર ધરયર-ધયણન અભર રયલરન યશેળેડ જ
બતગરયલરભરતમલળેતરન્રરરટયદરયલરભરતમલળેડ
E-4 રેન્ટીનભરત રરભ રયતર દયે ર રભયચરયીને રન્રરરટયે  તરનર ખચે ગણલેળ મલરન યશેળેડ રરભનર
વભમદયમ્મરનદયે રરભયચરયી.ગણલેળશેયલરનયશેળે તેભજગણલેળનીસ્લચ્છતરજાલલરની
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યશેળેડયવડરભરનરપ્રત્મેરસ્ટરપે પયજદયમ્મરનભરથે ટીતથરખરદ્યદરથય દુ્તનરથરમતે
ભરટેજયુયમુજફશરથભરગ્ર્જશેયલરનરયશેળેડ
E-5 રેન્ટીનભરત રરભ રયતર દયે ર રભયચરયી. ્નમભીત યીતે શરથ-ગનર નખ રરલરનર યશેળેડ રઇણ
પ્રરરયનર ચેી યગ/ચરભડીનર યગ ધયરલતર રભયચરયીને રરભે યરખી ળરળે નશીંડ દયે ર રભયચરયીનુત
ભેડીરરચેર-અરયરલલરનુયશે
ત ળેડતેઓવરભે રઇણરીવ/ન્મરમરરમભરરેવચરલુ નરશલ
જઇ.,તેઓગેયરરમદે વયપ્રવ્રુ્િભરનરજડરમેરશલરજઇ.,તેઓળરયીયીરતથરભરનવીરયીતે
સ્લસ્થશલરજઇ.ડ
E-6 રેન્ટીનની અંદયની જગ્મરન ઉમગ , રન્રરરટય રે તેભનર રઇ ણ રભયચરયી યશેણરર ભરટે રયી
ળરળે નશીડ રેન્ટીનભર રરભ રયતર રભયચરયીઓને  જ પયજ દયમ્મરન રઇણ પ્રરરયન
અરસ્ભરત/ઈજા/મ ૃત્યુથળેતતેનીવમ્ુણય જલરફદરયીરન્રરરટયનીયશેળેડ
E-7 રેન્ટીન રન્રરરટયે  તે અથલર તેભનર વારરયર ્નયુક્ત રેન્ટીન ભેનેજયે  રેન્ટીનનર વભમ દય્ભમરન
પયીસમરતશરજયયશેલરનુયશે
ત ળેડ
E-8 રેન્ટીનભરત પયજફજાલતરદયે રસ્ટરપે છરરિત/રભયચરયીવરથે ્લલેરથીલતયલરનુયશે
ત
ળે ડજરેન્ટીનભરત
ુ  ની પરયમરદ ભળે ત રેન્ટીન ન રયરય યદ રયલરની વિર રેન્ટીન
રઇ ણ પ્રરરયનર ગેયલતયણર
ર્ભરટનીયશેળેડ
E-9 રેન્ટીન રન્રરરટયે  રેન્ટીન તથર મવરવની જગ્મર ભરત વપરઇ રયલર ભરટે અરગ ભરણવ ની
્મલસ્થરરયલરનીયશેળેડ
F)

કેન્ટીન કેકેદાયને કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ અનવાંધાને રાગ ડતી લાિણજ્મીક (કોભેર્ળિમર) ળયતો
F-1 અનેસ્ટ
  ભની ેટે દયે ર રટી. યુડ 10,000/- ન Principal , Government Engineering College,
Gandhinagar નરભે  યરષ્ટરીમકૃત ફેન્રન ડીડડીડ જભર રયરલલરન યશેળેડ જે રટી રન્રરરટભેલલર
રરિતથળેનશીંતેનેમડીડડીડયતરયલરભરતમલળેડ
F-2 જેરટીનેરન્રરરટ.લડય થળેતેણેરન્રરરટભળ્મરનરજાણરયતરરિતનીતરયીખથીવરતરદલવભર
વીરયુયીટી ડીઝીટ ેટે Principal , Government Engineering College, Gandhinagar નરભની
રેન્ટીનવેલરભરટેયુીમર75,000/-(યુીમરતચતેયશજાયુયર)નીયરભનીગરતધીનગય,ગુજયરત
ખરતેનીયરષ્ટરીમકૃતફેન્રની૧૧ભરવમુદતભરટેની.પડડીડમયડરઢરલીજભરરયરલલરનીયશેળેડજ
્નમત વભમ ભમરયદરભર વીરયુયીટી ડીઝીટ ની યરભ જભર ન રયલરભર ન મલે તે વતજગભર
ફરનરની યરભ જ્ત રયી , ઓડય ય યદ રયી છીનર રરમર ઠેરેદરય ને ઓડય ય મલરભર મલળેડ
વીરયુયીટી ડીઝીટની યરભ રયરયની મુદત ુણય થમરનર .ર ભરવ ફરદ રરભગીયી વતત રરયર
જણરળે અને ળફર વયબય થમે .જવીને
ત
 યત ચુરલલરભર મલળેડ વીરયુયીટી ડીઝીટની યરભ
યરઇણપ્રરરયનુ્મરજભલરરરિતથળેનશી
F-3 કેન્ટીનની ગ્યગ્માનો ઉમોગ વાંસ્ટ્થાના છાી તો /કભમચાયીઓ તથા વાંસ્ટ્થા ખાતેના મરાકાતીઓ ભાટે જ
કયી ળકાળે અન્મ કોઈ અંગત કે કોભેર્ળિમર શે

ભાટે કેન્ટીન/ભેવની ગ્યગ્માનો ઉમોગ કયી ળકાળે

નશી.કેકેદાયે કોઈ ણ પ્રોડક્ટ / કાં ની ની કરશેયાતનાાં ોસ્ટ્ટય /ફેનય /શોહડિંગ

પ્રદર્ળિત કયલાનાાં

યશેળે નહશ. કેન્ટીન કોન્રાકટ યદ કયલાનો કેન્ટીન કર્ભટીને અફાર્ધત અર્ધકાય યશેળે, તેભજ આ
ફાફતભાાં કોઇ તકયાય કે ી તવ્મલશાય કયલાભાાં નશ આલે.
F-4 રન્રરરટય ધ્લરયર જ રેન્ટીન વેલર,રયરય નર વભમ ગરર દયમ્મરન લચ્ચેથી ફતધ/યદ રયલરભરત
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મલળેતવીરયુયીટીડીઝીટજ્તરયલરભરતમલળેડ
F-5 રન્રરરટન વભમગર રન્રરરટ મ્મરની તરયીખથી 11 ભરવ ભરટે મલરભરત મલળેડ તેભજ જ
રયરયનરવભમદયમ્મરનવેલરવરયીયશેરશમતથરછરરિતરશતભરજયુયરરગેતરેન્ટીનવ્ભતીની
બરરભણનેઅનુવધ
ત રનેમરયરયલધુ11ભરવરેતેનરજે-તેબરગભરટેરમ્ફરલીમીળરરળે,જે
દયમ્મરન લરનગીઓનર બરલ ણ શરરનર બરલરિતર વભરન જ યરખલરનર યશેળેડ ડ મ વભમભરત
લધરયરેધટરડરયલરનરતભરભઅફરધીતઅ્ધરરયરેન્ટ
 ીનર્ભટી/વતસ્થરનરલડરનરયશેળેડ
F-6 જેરન્રરરટયનેરેન્ટીનરન્રરરટમ્મશળેતેણેજરેન્ટીનચરરલલરનીયશેળેડફીીસરઇ્મરરતને
રેન્ટીનચરરલલરભરટે બરડે રે ેટરબરડે ચરરલલરભરટે મીળરરળે નશીંડરન્રરરટયે  અન્મરઇને
રેન્ટીનચરરલલરબરડે રે ેટરબરડે મ્મરનુરે
ત ન્ટીનર્ભટીનીજાણભરતમલળે રે તુયતતજરન્રરરટય
રવેથીરેન્ટીનનરબ્જયતરઇને રેન્ટીનર્ભટીવીરયુયીટીડીઝીટનીયરભણજ્તરયળે
અનેમફરફતેરન્રરરટયનરઇણજાતનલરતધરેતરયરયચરરળેનશીંડ
F-7 રેન્ટીન અંગે જ રન્રરરટયને રઇણ યજુમત રયલરની થરમ ત તે પરત ર્ભટીને જ રયલરની
યશેળે,અનેતેન્નણયમમખયીગણરળે,તેભજતેપ્રભરણેઅભરરયલરનયશેળેડ
F-8 ઉયરત રરભભરત દળરય્મ
 ર ્વલરમની રઇ ભોખીર સુચનરઓ રેન્ટીન ર્ભટી ધ્લરયર મલરભરત
મલળેતતેરેન્ટીનરન્રરરટયનેફતધનરતરયયશેળે
F-9 રઇણ ગ્રરશર વરથેન મ્થિર ્મલશરય (ઉધરય-યરડર-ખરતુ) ્લગેયેની તભરભ જલરફદરયી
રન્રરરટયનીયશેળેડવયકાયની સચના પ્રભાણે કેંટીન ના તભાભ વ્મશલાય કેળ રેવ કયલાની વમ્પણમ
તૈમાયી કેંટીન કોન્રાકટય એ યાખલાની યશેળેડ
F-10 ટેન્ડય રવ થમે ભતજુય થમેર લરનગી તથર બરલનર રીસ્ટનુત ફડય  રન્રરરટયે  સ્લખચે રગરડલરનુત
યશેળેઅનેત્મરયફરદજરેન્ટીનળયુરયલરનીયશેળેડ
F-11 રેન્ટીનભરટેંન્ડયભરબયે ર(ઉમગ/ઘવરયર)અનુવધ
ત રનેભરવીરબરડરનીયરભતથર્લજલયરળ
નરત ફીરનીયરભજે-તે ભરવુણય થમરફરદનરભરવની1થી5તરયીખસુધીભરવતસ્થરનર.રરઉન્ટ
્લબરગ ભર અચુર જભર રયરલલરની યશેળડે  રેન્ટીન ખરતે રગરડલરભરત મલેર વફભીટય નરત યીડીંગ
મધરરયત પ્રલતયભરન ્લજ દય પ્રભરણે જે ્લજ લયરળ ની યરભ થરમ તેનર ૫૦% યરભ ્લજ
લયરળ ની યરભ તયીરે જભર રયરલલરનર યશેળે ,  રશવરફી ળરખરભર થી ભે ર તશચની નરર
રેંટીનવભીતીભરઅચુરજભરરયરલલરનીયશેળેડ
F-12 ફે ભરવનુ બરડુ ફરરી યશેળે ત તરત્રરરીર અવય થી રયરય મમ યદ થળે અને ્વરીટયીટી
રડજજટ્નીયરભજ્તરયીળરરળેડ
F-13 કેંટીન કેકેદાય ને યવોડા ખાતે ઉપ્રબ્ધ ાંખા તથા ટયફ 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 જરય પ્રભાણે જ થામ તથા ખોટો
ફગાડ ન થામ તે જોલાની જલાફદાયી કેંટીન કેકેદાયની યશેળે .
G

કેન્ટીન કેકેદાયને પહયમાદ તથા તે અનવાંધાને રાગ ડતી ેનલ્ટી/દાં ડ ને રગતી ળયતો
G-1 રરેજરેન્ટીનરન્રરક્ટયે  .રપરયમરદયજજસ્ટય્નબરલલરનુ યશેળેડમવુ .રયજજસ્ટયફનરલીતેભર
ેજ નમ્ફય રખી તેની ફરજુભર  રેન્ટીન ર્ભટી વારરયર વશી ્વક્કર રયરલી રેલરનર યશેળેડ જેની ણ
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પયીમરદ ભે  તેની નોંધ રયલરની યશેળે તથર પરયમરદીને તેની તશચ મલરની યશેળેડમલી
પયીમરદ ભે  તયત જ રેન્ટીન ર્ભટી વભક્ષ યજજસ્ટય યજુ રયી તે ફરફતે મગ્મ ખુરરવ રયલરન
યશેળેડ
G-2 પરયમરદ ની ગમ્બીયતર ને ધ્મરને રઈ રેન્ટીન ર્ભટી અ) સુધરયરની તર મી ળરળે ફ) ેનલ્ટી
પટ્રરયીળરળેર)રન્રરક્ટયદરયીળરળેડ)્વરીટયીટીરડીસટ્નીયરભજ્તરઈળરળેડ



દયે રપ્રવતગેન્મરમક્ષેરિતગરતધીનગયયશેળેડ"Subject to “ Gandhinagar Jurisdiction"



મચરમયશ્રી
વયરરયીઇજનેયીરરેજ-ગરતધીનગયડ

ઉયરતતભરભળયતભેં લરતચીછે ,મળયતભને ભતજુયછે ડઉયક્તતભરભળયતઅભને (રેન્ટીનઠેરેદરય
ે યી ખતરિત યુડ  100/- નર સ્ટેમ્
ને)  ભતજુય તથર ફતધન રતરય યશેળે તે મુજફ ન ફરતશધ
 ેયઉયરોંરરક્ટ
ે યીમુટ ડ
અરમરનીજાણરયતરરિતનીતરયીખથીદવદીલવભરહુ યજુરયીળતેનીફરતશધ

સ્થઃ-

અયજદરય.જન્વીનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

તરયીખઃ-

ટેન્ડયબયનરયનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

વીર

વરક્ષીનીવશી

વરક્ષીનુનરભતથરવયનરમુ
ત
ત
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બરગ-3
પ્ર્ત,મચરમયશ્રી,
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ,
ગરતધીનગય
વયકાયી ઇજ્નેયી કોરેજ, ગાાંધીનગય ભાટે કોરેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ (2018/2 ) ભાટે બાગ-3 A & B ભાાં
દળામલેર વાંસ્ટ્થા એ સચવ્મા પ્રભાણે નાાં બાલ તભાભ પ્રકાયના લેયા વાહશત અભોને ભાન્મ યશેળે
બરગ–A
લસ્ત ુ

િભ
1

અનળર્ભટેડથરી

લજન/રલશ્ન્ટટી/નતગ
યટરી/બરખયી/ુયી

બરલ (યુ્મર) 
60

ળરર:રીરતયી
ળરર:રઠ/નીય
બરત/ળખચડી
દર/રઢી
્વવનરવરરડ–૩0ગ્રરભ
અથરણુત –૨૦ગ્રરભ
છરળ-150્ભરી
2

પીરવડીળડ

યટરી/બરખયી/ુયી5નતગ/કુર125

45

ગ્રરભ
ળરર:રીરતયી–120ગ્રરભ
ળરર:રઠ/નીય-120ગ્રરભ
બરત/ળખચડી-120ગ્રરભ
દર/રઢી-120ગ્રરભ
્વવનરવરરડ-૩0ગ્રરભ
અથરણુત –૨૦ગ્રરભ
છરળ-150્ભરી
3

યટરી-ળરર/ુયી-બરીસ

ળરર/બરીસ–120ગ્રરભ

25

યટરી/ુયી-5નતગ/125ગ્રરભ
4

દર-બરત

દર–120ભીડરીડબરત–120ગ્રરભ

5

ચર

100ભીડરી

6

રપી

1૦૦ભીડરીડ

10

7

રસ્વી

150ભીડરીડ

20

8

લેીસટેફર/મલુભટયવેંડલીચ

લજન150ગ્રરભ

20

ઉક્ત(િભરતર1થી8પ્રભરણે)ફધીમઈટમ્વયજેયજયરખલરનીયશેળે

15

20
7

બરગ-B
લસ્ત ુ

િભ

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)

5

ભવરરરઢવર

225ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે)

25
30

6

ટભેટ/ઓનીમનઉિરભ

200ગ્રરભ(ચટણીવતબરયવરથે)

30

૨)નથયઇશ્ન્ડમનસ્નેરવ
7

વભવર/રચયી(રેચઅવરથે)

100ગ્રામ 1નંગ +રેચ/ચટણીઅરગ

10

8

ોમ/ફટેટરોમ

100ગ્રરભ

15

9

સુરીબરીસ ૂયી/છરે–ુયી

બરીસ–120ગ્રરભ,

25

ુયી-5નતગ/125ગ્રરભ
10

મલુ/મલુ-ત ઓ્નમન/ગફી

150ગ્રરભયઠર50ગ્રરભદશીં

30

યઠર-દરશવરથે
11

બરીસરતઉ

150ગ્રરભબરીસ,યનતગરતઉ50ગ્રરભ

35

12

લેજુરરલ

150ગ્રરભ

35

30
35

૩)ચરઈનીઝસ્નેરવ
13

નુડલ્વ(શક્કર/ચરઉભીન)

150ગ્રરભ

14

ુ ીમન
લેજભતચય

150ગ્રરભ

15

ુ ીમનયરઇવ
લેજફ્રરઇડયરઇવ/ભતચય

150ગ્રરભ

35

બરગBભરતદળરયલર
ે વફગ્રુભરતથીયજેયજલરયરપયતીઓછરભરતઓછી૨લરનગીઉરબ્ધયરખલરનીયશેળેડ
અભને ઉય બયે ર લરનગીઓનર બરલ ઉયરતત લધુભર સ્ટરન્ડડય  રતનીનર ળફસ્રીટ, લેપય,રનય , નભરીન,
વફ્ટડ્રીંરવ(ભરઝર,ફ્રુટી્લગેયે ),છરવ,મઇસ્િીભભેસ્ક્વભભરયટેરપ્રરઇવપ્રભરણે મલરનુ સ્સ્લરરમય છે ડરરગુ
ડતરટેક્ષબયલરનીજલરફદરયીઅભરયીયશેળે
સ્થઃ-

અયજદરય.જન્વીનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

તરયીખઃ-

ટેન્ડયબયનરયનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત
ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

વીર
વરક્ષીનીવશી
વરક્ષીનુનરભતથરવયનરમુ
ત
ત
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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 કયે ર શોઈ , બાડાની ઓપય યકભ પ્રર્ત
ભાવ ાાંચ શકરય કયતા લધાયે બયલાની યશેળે. )
પ્ર્ત,મચરમયશ્રી,
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ,
ગરતધીનગય
વયરરયીઇજ્નેયીરરેજ,ગરતધીનગયખરતેનીરેન્ટીનચરરલલરભરટે જગ્મરનરલયરળ/્નબરલેટે
બરડરનીયરભ_______________________પ્ર્તભરવચ ૂરલલરમલરમવરથેઓપયમી.
છી.ડમયરભપ્ર્તભરવ્નમભરનુવરયબયલરરરિતથતર્લજલયરળનરફીર(્લજલયરળનર
ફીરભરત૫૦%યરશત)ઉયરતતનીયશેળેતેનીભનેખફયછે ડ
જઅભનેરેન્ટીનચરરલલરનરન્રરક્ટમલરભરતમલળેતઅભટેન્ડયપ્રભરણેરરગુરડતીતભરભ
ે યીમી.છી.ડ
ળયતનુરરનરયલરમવરથે
ત
ફરતશધ

સ્થઃ-

અયજદરય.જન્વીનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

તરયીખઃ-

ટેન્ડયબયનરયનુનરભડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડયબયનરયનીવશીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

વીર
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