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સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,સેક્ટર- 28 , ગાાંધીનગર  
કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018) માટે ન ાં ટેન્ડર ફોમમ 

 

 

ટેન્ડર નમ્બર –  કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ ૨૦૧૮  ( ત્ર્રીજો પ્રયત્ન)  
 

 

એજ ાંસી એ ધ્યાનમા રાખવાની અગત્યની માહિતી 

ટેન્ડર મંત્રિત રર ારર   

 

મચરર્યશ્રીાીરચેર ી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલજે, 
સેક્ટર -28,ગરતધીાગર  

ફોાામ્બર (079)23215167 

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

વેબસરઇટ www.gecgh.cteguj.in 
વેબસરઈટપર  બ્લેંરટેન્ડર ફો યંપ્લબ્ધર ેેે  ે  રર ીખ 11/7//2018થી      24/7//2018                                             

પ્રીબીડંીટીંગ રર ીખ થરસ્થળ  રર ીખ 16/7/2018બપોરે 12રલરરેસે્ંારર ેોલ,
બ્લોરામ્બર -1,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,ગરતધીાગર  

ડરપાલોડરરે લટેન્ડર ફોંયરર ીર ીસસ્ટડય.ડડીડ
/.ડડીડટપરલ/કુરર ર્ર થી/રૂબરૂંરત
પતે ોચરડવરાી રર ીખ થરસર ારમ ુ

 રર ીખ25/7/2018 સરતજેપરતચસધુી 
મચરર્યશ્રીાીરચેર ી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલજે,સેક્ટર -28,
ગરતધીાગર  

ટેન્ડર ફોંયફીાીર રં Principal , Government Engneering College, Gandhinagar 
ારંાોર રષ્ટરીર્કે બેંરાોયુપીર્ર500/-(પર  ાંળવર
પરરિત)ાોડીડડીડટેંડર ફોંયસરથેજંરરર રવવરાોર ેેે  ે

અાેસ્ટંાીડીપોીીટાીર રં મચરર્યશ્રી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,ગરતધીાગર ારારંાો
ર રષ્ટરીર્કે બેંરાોયુપીર્ર10,000/-ાોડીડડીડ(ેર  ી
પર  ંળવરપરરિત)ડીડડીડટેંડર ફોંયસરથેજંરરર રવવરાો
ર ેેે ે 

રરવપરિતરખોલવરાી રર ીખ થરસ્થળ  ર 27/7/2018બપોરે ૩ડ૦૦રલરરેસે્ંારર ેોલ,બ્લોર
ામ્બર -1,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,ગરતધીાગર  
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રેન્ટીાારતરર રર અંગેારટેન્ડર ાીઅગત્ર્ાીસચૂારઓ 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,સેક્ટર- 28 , ગાાંધીનગર ની કેંટીન ચલાવવા કેન્ટીનની જગ્યા નાાં વપરાશ / નનભાવ પેટે 
રકમ રૂ. 3000/ પ્રનત માસ નક્કી કરેલ છે. કેન્ટીન ખાતે નવજ વપરાશ જાણવા સબમીટર લગાવેલ છે જેના 
રીડીંગ પરથી પ્રવતમમાન દર  પ્રમાણે નનયમોન સાર બીલ ની જે રકમ થાય તેમાાં 50% રાિત આપવા સાથે થતી 
બીલ ની રકમ ઠેકેદારે દરેક મિીને અલગથી ચકૂવવાન ાં રિશેે. ભાગ-3   મા દશામવેલ ભાવપત્ર્કમા  આપેલ મેન  
મા કેટ્લીક વાનગી ના ભાવ દશામવેલ છે જે ઠેકેદાર ને ફરજજયાત લાગ  પડ્શે . ભાગ -4 માાં દશામવ્યા મ જબ 
અલગ અલગ વાનગીઓના ભાવ ભયામ બાદ તમામે તમામ 12 વસ્ત  ઓના ભાવ નો સરવાળો કરતા આવતી 
રકમ જે પાટી ની સૌથી ઓછી િશે તેવા ટેન્ડર ની લાયકાત ની શરત સાંતોષતા ,ઉમેદવારને  કેંટીન ચલાવવા 
નો કોન્ રાકટ આપવા નવચારણામા લેવામા આવશે..  

1 રોલેજ રેન્ટીા રોન્રરરટ ંરટેઅર ીસ રર ારર  ્ર્ક્ ી/પેેી ાે ર ોજમેરે  100 ્ર્ક્ ીઓ/ 100 ડીે ંરટે
ચરલ રઅ)ંોટીેૈક્ષણિર/રોપોરે ટસતસ્થરાીરેન્ટીા/ંેસચલરવવરાોઅથવર 
બ)સર રરર /મ્યુ્ા્સપરલીટી/પરલીરરંરાોંધિીથરે્લંોટરફૂડમપટ્લેટચલરવવરાો 
એક વષમ નો અન ભવ ફરજીયાત િોવો જોઇએ. દેરયવેલ અનરુવ ંરટેાર  સ્થળ  થર સંર્ગરળર ંરટે
ફુડ/ેલે્થ ્વરરગનુારવરતધરપ્રંરિપરિત/પર વરાગીમપતુપ્રંરિપરિતસરંેલરર વરનુર ેેે ેડડીગ્રીઇજ્ાેર ી
રોલેજ ંર રેન્ટીા/ંેસ ચલરવવરાો અનરુવ ધર રવારર  ાે પ્રરધરન્ર્ મપવરંર મવેેડ અરજદાર પાટી 
સરકારશ્રી નાાં ગ ડ્સ એન્ડ સનવિસ ટેક્ષ નવભાગ નાાં  નનયમાન સાર રજીસ્રેશન ધરાવતી િોવી જોઈએ .જે પણ 
પાટીને કોન્રાક્ટ મળે તેણે સરકારશ્રી નાાં GST સાંબાંનધત તથા ધાંધાને આન સાંગગક તમામ નનયમોન ાં પાલન 
કરવાન ાં રિશે.  

2 જેપિઠેરેદરર  ાેરોન્રરરટંળે ેિેરોન્રરરટં ર્ર રર ીખથી.રંરસંરસબતધી લબેર ર્ં કચર રચેર ી
ખર ે રોન્રરરટ લબેર  રે લેયલુેેા .ક્ટ ેઠેળ ાોંધિી રર રવી લેબર  લરઇસન્સ લેવરનુ  થર  ેાેમધરર ી 
 ંરં ફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેી પિુય રર વરાી ર ેેે ેડ  થર લેબર મધરર ી   ંરં ્ાર્ંોનુ પરલા રર વરનુ
ર ેેે ેડ થરલબેર બરબ ે ંરંપ્રરરર ાીજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેે ેડ મેર  ારરતગઅન્વર્ેરોન્રરરટ
ર દરર ીેરરેેડજેપિ ઠેરેદરર  ાે રોન્રરરટંળે ેિે રોન્રરરટં ર્ર રર ીખથીસર રરર શ્રીારધરર રધોર િ
પ્રંરિેઅરેિતાીરેંટીાચલરવવરફુડ–ડ્રગ/ેલે્થ્વરરગનુલરર્સતસ/પર વરાગી/ારવરધરપ્રંરિપરિત
જેપિલરગુપડતુેોર્ ેફર ીસર્ર લેવરનુ થર ેાેમધરર ી  ંરંફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેીપિુયરર વરાી
ર ેેે ેડ 

3 રોલેજરેન્ટીાંરતઠેરેદરરે મપવરાી/પીર સવરાીવરાગીઓનુતપરિતરરરગ-3ંરતમપવરંરતમ્યુતછેડજેઠેરેદરરે 
ફર જજર્ર ર ી ેંરન્ર્ર રખવરનુતર ેેે ેેયુમ ંરરોંરરક્ટચરર ંરસંરટેમપવરંરમવેે થરજોમગરળર
ંર  ેઓાી સેવરસત ોષરરર રજિરેે ોવધુસર ંરસ.ં કુલઅણગર્રર ંરસંરટેરોંરરક્ટમપવરંર
મવેેડજોરોંરરરટર ાેપ્રથંરિતિંરસંરટેસેવરમપવરારઅનરુવપર થી ેઓચરર ંરસપછીરોંરરરટ
ચરલુર રખવરાંરતગ રેોર્ ોરિતિંરસપિુયથ ર ર  (ચરર ંરસાીમદુ પરુ ીથરર્ ેાર.રંરસ
અગરપથી)લેણખ ંરજાિરર વરાીર ેેે ેડ 

4 મવેલરરવપરિતર પૈરી રયુત સ્સ્વરરર વુત  થર રોન્રરરટ રોાેમપવો  ેબરબ ે રેન્ટીાર્ંટીાીબેઠરંરતજે
્ાિયર્લેવરર્ ેદરે રાેબતધારર  રર ેેે ેડ 

5 રોઈપિપ્રરરર નુતેર  ીટેન્ડર સ્વીરરર વરંરતમવેેારે 
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6 મસરથે રેન્ટીાચલરવવર ંરટે ેર  ોમપવરંરતમવી છેડરરવરર ારરે   ેાો અભ્ર્રસ રર ી  ેનુત પરલા
રર વરનુતર ેેે ેડરરવપરિતરરર ારર ઠેરેદરરે ટેન્ડર પરિતરારદરે રપરારપર સેી્સક્કરરર વરારર ેેે ેડ 

7 રરવપરિતરરર ારર  ઠેરેદરરે  ટેન્ડર પર  રર  ીવખ ે ટેન્ડર  ફી પેટે ્પ્રન્સીપરલ ,સર રરર ીઇજાેર ી રોલેજ,
ગરતધીાગર ાર ારંાો ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો યુપીર્ર 500 (પર   ા ંળવર  પરરિત) ાો ડીડડીડમસરથે જંર
રર રવવરાોર ેેે ેડટેન્ડર ફીવગર અર ીસ્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેીડ 

8 રરવપરિતરરર ારર ઠેરેદરરે  ટેન્ડર પર  રર  ીવખ ેટેન્ડર ાીઅાેસ્ટંાીડીપોીીટ(બરાર)ાીર રંપેટે
મચરર્યશ્રી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,ગરતધીાગર ારારંાોર રષ્ટરીર્કે બેંરાો યુપીર્ર10,000/-ાોડીડડીડ
(ેર  ી પર   ં વર પરરિત) મ સરથે જંર રર રવવરાો ર ેેે ેડબરાર ાી ર રં ાર ડીડડીડ વગર   અર ીસ
્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેીડ 

9 જે પાટીને કોન્ રાકટ એવોડમ થશે તેણે કોન્ રાકટ મનાયાના જાણ કરતા પત્ર્ની તારીખથી સાત હદવસમા સીકટ રીટી 
ડીપોઝીટ પેટે આચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગરના નામની કેન્ટીન સેવા માટે ર પીયા 35,000/- 
(ર પીયા ત્ર્ીસ  િજાર પ રા )ની રકમની ગરતધીાગર /અંદરવરદ, ગ જરાતખર ેાી રાષ્ટ રીયબેત બેન્ કની 11  માસ 
મ દત માટેની  એફ.ડી.આર. કઢાવી જમા કરાવવાની રિશેે.જો ્ાર્ સંર્ંર્રયદરંરસીરયરુ ીટીડીપોીીટ
ાીર રંજંરરર વરંરામવે ેસતજોગોંરબરારાીર રંજ્ રર ી,ઓડયર ર દરર ીપછીારલરર્રઠેરેદરર 
ાેઓડયર મપવરંરમવેેડસીરયરુ ીટીડીપોીીટાીર રંરર રર ાીમદુ પિુયથર્રારબેંરસબરદરરંગીર ી
સત ોષરરર રજિરેેઅાેણબલસર રર થરે્.જ તસીાેપર  ચરુવવરંરમવેેડસીરયરુ ીટીડીપોીીટાીર રં
પર રોઇપિપ્રરરર નુ્ર્રજંળવરપરરિતથેેાેી 

10 રરવરરે લરરવપરિતરારટેન્ડર ફો યંસતપિૂય્વગ ોસરથે રર ીખ25 /7/2018સરતજેપરતચસધુીમચરર્યશ્રીાી
રચેર ી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,સકે્ટર -28,ગરતધીાગર ાેંળીજાર્ ેર ી ેસીલબતધરવર ંરતર ીસડ.ડડીડ
ટપરલ/ કુરર ર્ર  થી /રૂબરૂ ંરત  ંોરલી મપવરાર ર ેેે ેડ ્ાર્   રર ીખ અાે સંર્ બરદ ંળેલ ટેન્ડર 
ર દબર લગિરેેડ 

 કવર-1ંર રરગ-1પ્રંરિેલરર્રર  ફોંય,રરગ-2પ્રંરિેેર  ોંરન્ર્ ેોવરનુ થરરરગ-૩ંરત
દેરયવેલવરાગીઓારરરવસ્વીરરર્યેોવરનુતેરલમસરથેસરંેલખ પરિત,યુપીર્ર500ાોટેંન્ડર ફી
પેટે ( ાોા રર ફતડબેલ) ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ, યુ્પર્ર 10,000/- ાો અાેસ્ટ ંાી ડીપોીીટાો
ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ (ેર  ી રર ફતડબેલ) , બરતે ધેર ીપરિતર, જયુર ી લરર્સન્સ  થર જયુર ી
પ્રંરિપરિતોાીપ્રંરિી ારલ,સરંેલરર વુ(રવર -1ાેલરર્રર ફો યંારંમપવુતડ) 

 કવર-2 ંરરરગ-4પ્રંરિેરરવપરિતરસરંેલરર વ(ુરવર -ર ાેરરવપરિતરારંમપવુત) 
 કવર-3 રવર -1અાેરવર -2,બતાેાેરવર -3ંરતમરુવર(રવર -૩પર રેન્ટીારોન્રરરટઅંગેનુત

ટેન્ડર (૨૦૧૮) થરપરટીનુતારંરવર પર દેરયવવુતડ) 
11 ્ાર્ સંર્ંર્રયદરંરતર ીસડ.ડડીડટપરલ/કુરર ર્ર /રૂબરૂથીંળેલટેન્ડર ો રડ ૨7/7/2018ારતર ોજ૩

રલરરે,સતસ્થરારસેંીારર ેોલ,બ્લોર1ખર ેખોલવરંરતમવેેજેંરતટેન્ડર રર ારર ેરજર ર ેીેરેેડ 
12 ટેન્ડર ફો યંરર ીાેર ીસડ.ડીડથીંોરલવરારટેન્ડર ારસીલબતધરવર પર રેન્ટીાચલરવવરારતરર રર અંગેનુત

ટેન્ડર (૨૦૧૮).ંસતબત્ધ ટેન્ડર ારબતધરવર પર ંોટરઅક્ષરે સ્પષ્ટટર ી ેલખવરનુતર ેેે ેડ 
13 મચરર્યશ્રી,સર રરર ીઈજાેર ીરોલેજ,સેક્ટર 28,ગરતધીાગર ાેરરે લરટેન્ડર ોસ્સ્વરરર વર/ારત સ્સ્વરરર વર,

ટેન્ડર  થરટેન્ડર ાીમખીપ્રરિર્રર દરર વરાો્ાિયર્લેવરાોઅબર્ધ અ્ધરરર ર ેેે ેડ 
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ભાગ- 1 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર  

કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ માટે ન ાં લાયકાત ફોમમ 
( કવર ૧ માાં સામેલ કરવ ાં ) 

1) અર જદરર .જન્સીનુતારં,સર ારમુ,રોન્ટેક્ટામ્બર 

(ાીચેલખવ)ુ 

 

 

 

 

 

 

સરનામાનો પ રાવો સામેલ કરવો 

અર જદરર ાોપરસપોટયસરઈીફોટો 

 

 

 

 

 

2) અર જદરર ાોપરારરડયાતબર         

(પ્રંરિી ારલસરંેલરર વી) 
 

3) અર જ્દરરે  ેઓાીફંયાીાોંધિીરર રવેલછે?ેરરે
ારેોર્ ો ેાોામ્બર ,ાોંધિીથર્લેેોર્ ે
રચેર ીનુારં                                     

(પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી) 

 

ીસડ.સડટીડર ીસસ્રેેાાતબર   
4) ટેંડર ફીારડીડડીડાી્વગ       

અ)ર રં 

બ)ામ્બર  

ર) રર ીખ 

ડ)બેંરનુારં થરસર ારમ ુ

ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 

 

5) અાેસ્ટંાીડીપોીીટારડીડડીડાી્વગ   
અ)ર રં 

બ)ામ્બર  

ર) રર ીખ 

ડ)બેંરનુારં થરસર ારમ ુ

ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 
 

 

 

 



5 

 

6 રેટરર િંગસેવરમપેલસતસ્થરનુતારંસર ારમુ/ફુડ
મપટ્લેટાીજ્લેર્રનુારંસર ારમ ુ

રર રર ાો/.સ્ટરબ્લીસ્ંેન્ટ
ચરલુેોવરાોસંર્ગરળો 
 રર ીખથી રર ીખ 

 

ર ોજમેરે રેટલર
્ર્સ્ક્ ાે/રેટ્લીડીે
રેટર ીંગમ્યુ ેાી
સતખ્ર્ર 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

7 ેૈક્ષણિર/રોપોરે ટસતસ્થરખર ેરેંટીા/ંેસચલર્ર્રાર
રરસ્સરંર 

 

્ર્ક્ ી/સતસ્થર/પેે ીનુર જજસ્રેેા સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 
પ્રત્ર્ેરવરયઓડયર  થરસત ોેરરર રસેવરમ્ર્રાર
અનરુવનુપ્રંરિી પ્રંરિપરિત  

સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 

જે  ે સ્થળ  થર સંર્ ંરટે  ેઓાે ફુડ/ેલે્થ
્વરરગનુારવરતધરપ્રંરિપરિત/પર વરાગીમપતુ
પ્રંરિપરિત 
્વડાીારલસરંેલરરે લછે?ેરરેાર 
(ંરરિત વરયઓડયર  રે ંરરિત અનરુવનુ પ્રંરિપરિત
્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેી) 

સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 

8  ફુડમપટ્લેટ ચલરવવરાર રરસ્સરંર
ેોપ/.સ્ટરબ્બ્લશ્ ેંંટનરુ જજસ્રેેા/ 

સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 

.ર વષયાી બેલેંસેીટ/અથવર સેલ્સટેક્ષ્ ર્ર વેલ્યુ

.ડડે ટેક્ષ/ગડુ્સ&સ્વિસટેક્ષ ્વરરગનુપ્રંરિપરિત
&.રવષયારરર ટાય 

સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 

દેરયવેલ અનરુવ ંરટેાર  સ્થળ  થર સંર્ગરળર સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 
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ંરટે  ેઓાે ફુડ/ેલે્થ ્વરરગ નુ ાર વરતધર
પ્રંરણ્પરિત/પર વરાગી મપતુ પ્રંરિપરિત   થર
 
ફૂડમપટ્લેટાર સ્થળારજાેરે  સેવર/પ્ર્ ઠશ્ઠ 
્ર્ક્ ીનુ  ેઓાી સરર ી રરંગીર ી બરબ નુ
પ્રંરિપરિતસરંેલરરે લછે?ેર રેારડેર ો ેાી
્વગ  

સરંેલરરે લછે/સરંેલરરે લાથી 

9 અર જદરરે  ારિરરીર્ સતસ્થરાર ડીફોલ્ટર  ાથી  ેંજ
પોલીસ/રોટય રે રોડય પર  રેસ ાથી, ે અંગેનુત
બરતે ધેર ીપરિતસેીરર ીસરંેલરરે લછે?ેરરેાર 

 

               
રેન્ટીાચલરવવરંરટેાીેર  ોવરતચી-સંીસાેસ્વીરરર ીેર  વરળુફોંયસેીરર ીસરંેલરરે લછે 
 

સ્થળઃ-      અર જદરર .જન્સીનુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
 

 રર ીખઃ-     ટેન્ડર રર ારર નુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
       

ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 
 

 

સરક્ષીાીસેી 

 

સરક્ષીનુતારં થરસર ારમુત 

 

ાોંધ  
1 જૉરૉઈઅર જદરરે ેૈક્ષણિર/રોપોરે ટસતસ્થરખર ેરેંટીા/ંેસચલર્ર્રાોઅનરુવદેરયવેલેોર્ ો

 ેઓ ર ફથીંળેલવરયઓડયર ાીપ્રંરિી ારલ થરસત ોષરરર રસેવરમ્ર્રઅંગેનુઅનરુવાર
પ્રંરિપરિતાીારલ ,  ે સ્થળ થરસંર્ંરટે  ેઓાે ફુડ/ેલે્થ ્વરરગનુારવરતધરપ્રંરિપરિત
/પર વરાગી મપતુ પ્રંરિપરિત    ાી પ્રંરિી  ારલ ્વડસરંેલ રર વરાી ર ેેે ેડ વરય ઓડયર /
અનરુવારપ્રંરિપરિતબતાેં ર તથીજો.રજપ્રંરિપરિતજંરરર રવેલેેે ો વેીઅર ીસ્વચરર િરંરત
લેવરંરતમવેેારેડ 

2 જો રોઈ અર જદરરે  ફૂડ મપટ્લેટ ચલરવ ર ેોવરનુ દેરયવેલ ેોર્  ો  ે ંરટે લેબર  લરઇસતસ,
ેોપ/.સ્ટરબ્બ્લશ્ંેંટ/પેે ીનુ  સર રરર  /મ્યુ્ા્સપરલીટી/પરલીરર ંર ર જજસ્રેેા થર્લે ેોવરાર
પ્રંરિપરિતાીપ્રંરિી ારલ થર ેાીઓછરંરતઓછર.રવષયંરટેવેર રરર્રયાીપેોંચ,સતબત્ધ 
.ર વષયાી બલેેંસેીટ/સેલ્સટેક્ષ્ ર્ર વેલ્યુ .ડડે ટેક્ષ/ સ્વિસ ટેક્ષ ્વરરગ નુ ર જજસ્રેેા થર્લે
ેોવરારપ્રંરિપરિત ,  ે સ્થળ થરસંર્ંરટે  ેઓાે ફુડ/ેલે્થ ્વરરગનુ ાર વરતધર પ્રંરિપરિત
/પર વરાગીમપતુપ્રંરિપરિત,.રવષયારરર ટાય થરફૂડમપટ્લેટારસ્થળારજાેરે સેવર/
પ્ર્ ઠશ્ઠ ્ર્ક્ ીનુ ેઓાીસરર ીરરંગીર ીબરબ નુપ્રંરિપરિતસરંેલરર વડુ 
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3 દશામવેલ અન ભવ પૈકીના કોઈ પણ  એક વષમ માટે માંગાવેલ તમામ દસ્તાવેજ ની પ્રમાગણત નકલ  
અરજી સાથે સામેલ િોય , માત્ર્ તેવી અરજી નવચારણામાાં લેવામાાં આવશે. 

4 અર જદરર પરટીસર રરર શ્રીારતગડુ્સ.ન્ડસ્વિસટેક્ષ્વરરગંરતર ીસસ્રેેાધર રવ ીેોવીજોઈ.ડ 
5 અર જદરરે ાીચેપ્રંરિેાી ્વગ ોઅલગ-અલગરવર ંરતર જુરર વરાીર ેેે ે,  ેંજદરે રસીલબતધ

રવર  પપર  જે  ે ્વગ ો દેરયવત ુત ારં, અર જદરર  .જન્સીનુત ારં, "સર રરર ી ઇજાેર ી રોલેજ,
ગરતધીાગર  રેન્ટીારોન્રરરટ(2018)" ેંલખવરનુતર ેેે ેડ 
 રવર -1, રરગ-1 પ્રંરિે લરર્રર  ફોંય, રરગ-2 પ્રંરિે પરર ્ેષ્ટટ-1,2  થર રરગ-૩ પ્રંરિે

વરાગીઓંરટેનુતરરવપરિતરસ્વીરરર્યેોવરનુતબરતે ધેર ીપરિતર,યુપીર્ર500ાોટેંન્ડર ફીપેટે(
ાોા રર ફતડબેલ) ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ, યુ્પર્ર 10,000/- ાો અાેસ્ટ ંાી ડીપોીીટાો
ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ (ેર  ી રર ફતડબેલ) , બરતે ધેર ીપરિતર, જયુર ી લરર્સન્સ  થર જયુર ી
પ્રંરિપરિતોાી પ્રંિી  ારલ, રરગ-3 પ્રંરિે ેર  ો ંરન્ર્ ેોવરનુ ખ પરિત સરંેલ રર વુ
(રવર -૧ાેલરર્રર ફો યંારંમપવુતડ) 

 રવર -2,રરગ-4પ્રંરિેરરવપરિતર(રવર -ર ાેરરવપરિતરારંમપવુત) 
 રવર -3 રવર -1અાેરવર -2,બતાેાેરવર -3ંરતમરુવર 
(રવર -૩ાેરેન્ટીારોન્રરરટઅંગેનુતટેન્ડર  થરપરટીનુતારંરવર પર દેરયવવુતડ) 
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 બાિેંધરી પત્ર્ક   

 

પ્ર્ , 
મચરર્યશ્રી, 
સર રરર ીઇજ્ાેર ીરોલેજ-ગરતધીાગર  

 

 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018) માટે અરજી કરવા અન્વયે 
મથીબરેેંધર ીમપવરંરતમવેછેરેઅંોરોઇપિારિરરીર્સતસ્થર/બેંરારડીફોલ્ટર ાથીડ ેંજ
અંરર રપપર રોઇપોલીસ/રોટય રેસથરે્લાથીડજેબરબ ાીઅંેખરરિતીમપી.છી.ડ 
 

 

 

 

 

 

 

 
સ્થળઃ-     અર જદરર .જન્સીનુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 રર ીખઃ-     ટેન્ડર રર ારર નુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

      ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 

 

 

સીલ  
 

 
 

સરક્ષીાીસેી 

 

સરક્ષીનુતારં થરસર ારમુત 

 

 

 

બાિેંધરી પત્ર્ક પાટીની ફમમ નાાં લેટર િડે પર આપવ ાં.  
( કવર ૧ માાં સામેલ કરવ ાં ) 
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ભાગ-2 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કેન્ ટીન ચલાવવા માટે શરતો (2018)  
( આ શરતો માન્ય િોવાન  દરેક પાના પર સિી કરી કવર-1 મા સામેલ કરવાન  રિશેે)  

A) કેન્ ટીન સેવા ચા   રાખવાના હદવસો તથા સમય અન સાંધાને લાગ  પડતી શરતો 
A-1 રર રર ં ર્રારરિતિરદવસંરરેન્ટીાચરલુરર વરાીર ેેે ેડસતસ્થરંરસર રરર ી્ાર્ંમજુ્બજાેરે 

ર જાારરદવસો થરેરલપ્રત્ર્ેરંરસારબીજા થરચોથરે્ાવરરે  થરપ્રત્રે્રર ્વવરરે સતસ્થર
બતધ ર ેછેે  ે ધ્ર્રાંર ર રખીસતસ્થરચરલુ ેોર્  ે રદવસોંર રેંટીા ફર જજર્ર ખલુ્લી ર રખવરાી
ર ેેે ેડવેરેેા/ર જાારત રદવસોારસંર્દર મ્ર્રાપિરેંટીાચરલુર રખવરાીર ેેે ે થર ્ાર્ 
દર મજુબજરરડુચરુવવરનુર ેેે ેડરેન્ટીારોન્રરરટર  ,સતસ્થરાીપવૂયંતજુર ી ્સવરર્ રેન્ટીાબતધ
ર રખી ેરરેે ાેીડ રેંટીન્ ંર ર જા ર રખવર બરબ ે ગું રસ્ ર ધરર ર /અન્ર્ સમ્બત્ધ  પ્રવ યં રા
્ાર્ંનુપરલારર વરનુર ેેે ેડ 

A-2 રેન્ટીાસવારે 7.30  વાગ્ યાથી  રાતે્ર્  9.00વરલેર્રસધુીજરોન્રરરટર ાેવરપર વરંરટેમપવરંરત
મવેેડ ેસંર્બરદરેન્ટીાબતધરર ીદેવરાીર ેેે ેડ 
 

B) કેન્ ટીન મા રાખવાની થતી ખાધ્ય વાનગી,ગ ણવત્તા, ભાવ તથા સેવા અન સાંધાને લાગ  પડતી શરતો 
 

B-1 અારજ-રઠોળ-ંસરલર-ેરર્વગેરે ્ર્વ્સ્થ સફરઇરર ીાેર સોઇબારવવરાીર ેેે ેર સોડરંરતદરે ર
વસ્તઓુ સરર ી રવોલીટીાી વરપર વરાી ર ેેે ેડ ર સોઇ ંરટે રાંરતડડે રમ્પાીાર ર ીફરઇંડ અ)
ેીંગ ેલ/સોર્રબીા  ેલ/ સરુ્યમખુી  ેલ/ ર રઇસ રાંરા  ેલ /ક્પરસીર્ર  ેલ બ)  રર  ંરટે
ીસર રસર /રૉલં રે  ેાે સંક્ક્ષ ક્વોલીટીાર ચોખર ર) ઘપ  થર રઠોળ સરર ર દરિર ડ) રાંરતડડે
રમ્પાીાીજડરે ીપ્રોડક્ટસ/ંસરલર/સોસ-રેચપ્વગેરે ાોપપર્ોગરર વરાોર ેેે ેડરતપાીધ્વરર ર
સ્લરર્ થ ી સ્ટરન્ડડય વસ્તુ ્સવરર્ાી  ંરં વસ્તઓુ રેન્ટીાંરત જ બારવવરાી ર ેેે ેડ
ેરર્ડ્રોીસાેટેડવાસ્પ ીઓઇલાોપપર્ોગરર ીેરરેેાેીડ 

B-2 રોન્રરરટરે બધીવરાગીઓારતરરવટેંડર ંરરરે લરરવપ્રંરિેલેવરારર ેેે ેડસ્ટરન્ડડયરતપાીાર
ણબસ્રીટ,વેફર ,પોપરોાય,ાંરીા,દુધ,સોફ્ટડ્રીંરસ(ંરીર,ફ્રુટી્વગેરે )ંેસ્ક્સંંરર ટેલપ્રરઇસ
પ્રંરિેમપવરનુર ેેે ે ડરોન્રરરટમપ ીવખ ેારરીથરે્લવસ્તઓુ ્સવરર્ાીઅન્ર્વસ્તઓુ
ર રખવરંરટેરેન્ટીાર્ંટીાીલેણખ ંતજુર ીલેવરાીર ેેે ે થરરેન્ટીાર્ંટીવારરર રજેરરવંતજુર 
ર રખેલ ેેે  ે રરવ જ મવી વરાગીઓાર લવેરાર ર ેેે ેડ જો રોન્રરરટર ાે  ેંાી સતં ્ થી
.ક્ષ્ટેન્ેામપવરંરતમવે  ો દરે ર વસ્તાુર રરવાી બજાર રરવ પ્રંરિે સંીક્ષર  રર ી રેન્ટીા
ર્ંટી વારરર ર  જે રરવ ંતજુર  ર રખેલ રર વરંરતમવે  ે જ રરવ, રોન્રરરટરે  બધી વરાગીઓાર
લેવરાર ર ેેે ેડ બને્નપક્ષાીસતં ્ થી રર રર ાીમદુ પરૂ ીથર્રબરદવધું ર ત વધુ ૧૧ંરસંરટે
.ક્ષ્ટેન્ેામપીેરરેેડમવુત.ક્ષ્ટેન્ેાવધું ર તવધુબેવખ મપીેરરેેડ 

B-3 રેન્ટીાંર રજાખરધ્ર્પદરથોજર રખવરાર/પીર સવરારર ેેે ેડસર રરર ાીસચુારપ્રંરિેફરસ્ટ
ફૂડાી્ર્રખ્ર્રંરમવ રખરધ્ર્પદરથોસર રરર ીમદેેપ્રંરિેરેંટીાંરારર રખવરાીસચુાર
ેોર્ ો ોં ેપ્રંરિેઅંલરર વરાોર ેેે ેડજોંેનુંરદેરયવલેરોઇપિવરાગીફરસ્ટફુડાી
્ર્રખ્ર્રંરમવે ો ેપિર રખીેરરેેાેીડખરધપદરથોાીગિુવ રઅાેવજાઅંગેરેન્ટીા
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ર્ંટી(પરતચ્વદ્યરથીઓ થરરિતિપ્રરધ્ર્રપરો)ગંેત્ર્રરે ચરરસિીરર ીેરેેડજેંરતખરંીજિર ર
રંીટીર્ોલેર્લરગે  ેદતડરર ીેરેે/રોન્રરક્ટર દરર ીપરટીાેબ્લેરલીસ્ટંરમરુવરંરતમવેેડ
દરે રબરબ ંરતરેન્ટીાર્ંટીાો્ાિયર્મખર ીઅાેબતધાર રયર ેેે ેડ 

B-4 રોન્રરરટરે દર ંરેાેરેન્ટીાર્ંટીસરથેંીરટિંગરર વરાીરે ેેે ે થર ેઓવારરર રસચુવરરે્લંેનુ
પ્રંરિેર ોજેર ોજવરાગીઓફર ીસર્ર ર રખવરાી/બારવવરાીર ેેે ેડજોમેર  નુતપરલાારે
થરર્ ો ેબરબ ે રેન્ટીાર્ંટીઅ)સધુરર રાી રમપીેરેેબ)પેાલ્ટીફટ્રરર ીેરેેર)
રોન્રરક્ટર દરર ીેરેેડ)્સરીટોર ીટીરડપોીસટ્ાીર રંજ્ લઈેરેેડ 

B-5  ોલંરપ્વરરગવારરર રંરન્ર્રરે લેોર્ ેવોજડીીીટલવજારરતટોર રખવરાોર ેેે ેડ 
B-6 રેન્ટીાંરતપરા-ગટુરર,બીડી, ંરકુ,સીગરરે ટનુત ેંજપ્ર્ બતધી ચીજોનુતવેચરિરર ીેરરેેાેીંડ

 ેંજરેન્ટીાંરતરરંરર  રરોન્રરરટર રેર યંચરર ીઓપિસેવારર ીેરેેાેીંડ 
B-7 ચર-રોફીંરટેરરચાર,સ્ટીલારરેરરગળારરપવરપર વરારર ેેે ેડ 
B-8 ઠેરેદરરે પો રારંરિસોવારરર રરોલેજસ્ટરફ્ાેજે- ે ્વરરગંરઓડયર અનસુરર પ્રરધરન્ર્મપીચર-

રોફી,જે- ેફુડમઇટંપેોંચરડવરાીર ેેે ેડ 
B-9 સતસ્થરાર છરરિતો રેન્ટીાંરત પો રાો ારસ્ ોલઈાેમવે ો  ેંાેબેસવર દેવરાી ટ ટમપવરાી

ર ેેે ડે 
B-10 રેંટીાાોપપર્ોગાોાવેજવસ્તુર રખવર/બારવવર/્પર સવર થરઅન્ર્મલ્રોેોલ રેસર રરર 

વારરર ર પ્ર્ બત્ધ વસ્તુર રખવર/બારવવર/્પર સવરંરટેથઈેરેેાેીઅન્ર્થરદતડરર વરંર
મવેે,રેંટીારર રર  રત્રરલીરઅસર થીર દરર વરંરમવેે થર્સરીટોર ીટીરડપોીસટાીર રં
પિજ્ રર વરંરમવેેડ 

C કેન્ ટીન ઠેકેદારને  અપાયેલ ગ્યગ્યા/વસ્ત   ની જાળવણી તથા ઠેકેદારે રાખવાની થતી વસ્ત  ઓ બાબતે 
શરતો 

C-1 રોન્રરરટર  રેન્ટીાસતરરળે ત્ર્રરે જે ્સ્થ ીંરતમપવરંરતમવી ેોર્  ેનુત લીસ્ટ રર ીબે રદવસંરત
ર્ંટીાેમપવરનુત ર ેેે ેડ અાે રોન્રરરટ પરુ ો થરે્મવસ્તઓુ જે ્સ્થ ીંરતમપેલ ેોર્  ે જ
્સ્થ ીંરતરેન્ટીાર્ંટીાેપર  સોંપવરાીર ેેે  ે

C-2 રેન્ટીાંરત વરસિો-ગેસ-ચલુર ્વગેરે  ર સોઇાી થરજંવરાી /પીર સવરાી સંગ્રવસ્તઓુાી
્ર્વસ્થરરોન્રરક્ટરે રર વરાીર ેેે ેડસતસ્થરખર ેપરઇ્ડાેચર લગસેનુરાેક્ેાલેવરંરમવે ો
ર સોઇ ંરટે ફર જજર્ર  પિે  ેાો જ પ્ર્ોગ રર વરાો ર ેેે ે  થર  ે ંરટે ાર ણબલ ાી ર ક્ં
સમ્બતધી ંરસારરેંટીાારરરડરાીર ક્ંસરથેઅલગચેરથીરર પરઇરર વરાીર ેેે ેડ 

C-3 રેન્ટીાંરતર ેલેપતખર,ટયબુલરઇટ,સ્વીચ્વગેરે  થરફાીચર  ેંજઅન્ર્વસ્તઓુતટેુ-ફુટેબતધ
પડે  ેાી ર ીપેર  રર વરાી રેાવુત રર વરાી , રોઈપિવસ્તુગરર્બારથરર્  ેજોવરાી ંરં
જવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેે ડેવીજળીાોવપર રેપ્રંરિસર રર વરાોર ેેે ેડવીજળીવેડ્ફરર્ ે
ર ી ેવપર રેથ ોજોવરં ેે ોરેંટીારંીટીર્ોલેર્લરગે ેદતડરર ીેરેેડ 

C-4 રેન્ટીાંરતમર ડઓડવોટર ્યરુ ીફરર્ર  થરપરિીાર કુલર  રેન્ટીાચરલુેોર્ ત્ર્રરે ફર ીસર્ર 
ચરલુર રખવરનુતર ેેે ે થર ેાીસરફસફરઇ થરર ીપેરર િંગરર વરાી્ર્વસ્થર થર ેારખચયાી
જવરબદરર ીરોન્રરક્ટર ાીર ેેે ેડમર ડઓડવોટર ્યરુ ીફરર્ર   થરપરિીાર કુલર સતસ્થર ર ફથી
ચરલુરતડીેાંરતઅપરર્રબરદાોંર રં ાોખચયઠેરેદરર .રર વરાોર ેેે ડે 
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C-5 રેન્ટીાંરતરોઇપિપ્રરરર ારમ્યીુીરસીસ્ટં/ટીડવીડાોપપર્ોગરર ીેરરેેાેીંડ 
C-6 રેન્ટીાંરત પપલબ્ધપરિીપરુ વઠોજો રોઈસતજોગોંરખોર વરર્ ોપરિીાી ્ર્વસ્થર રોન્રરરટરે 

સ્વખચેરર વરાીર ેેે ેડ 
D) કેન્ ટીન ઠેકેદારને  સ્વચ્છતા તથા ફૂડ વેસ્ટ નનકાલ અન સાંધાને લાગ  પડતી શરતો 

D-1 કેન્ ટીન ઠેકેદારને  રેન્ટીાંરત થર ેાીમસપરસરોઇપિજા ાીગતદરીારથરર્ ેબરબ ેર્ોલેર્
ધ્ર્રામપવરનુતર ેેે ેઅાેર ોજેર ોજબધરવરસિો થરરપ,ર રરબી,ડીે્વગેરે બર રબર સરફરર ી
લછુયર પછી વરપર વરાર ર ેેે ેડ  ેંજજે- ેઓડયર  પિુય થરે્  ર   ટેબલખરુ ેી સરફ રર વરાર
ર ેેે ેડરેન્ટીાાર બરર ી બરર િર  થર રરચ બર રબર  સરફ ર રખવરાર ર ેેે ેડ રેન્ટીાંરત  થર  ેાી
મસપરસાીજલેર્ર  ેંજવોેબેસીાઅાેટોર્લેટ ્ાર્્ં ર ી ેબર રબર સરફરર વરારર ેેે ેડ
સફરઇાીસરંગ્રીરોન્રરરટરે પો રાીવરપર વરાીર ેેે  ે

D-2 રોલેજ રેન્ટીાાો ંરંપ્રરરર ાોરચર ો ્ાર્ંી ર ી ે ્ારરલરર વરાીજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાી
ર ેેે ેડજોસતસ્થરખર ેરરચાવેસ્ટમધરર ી બરર્ોગસે્લરતટપરોરર વરંરમવે ોફુડવેસ્ટાો
બરર્ોગેસ્લરતટખર ેસ્વખચે્ારરલરર વરાોર ેેે ેડ 

D-3 રેન્ટીાાી ગટર ાી  થર રેન્ટીા ાર ણબલ્ટ અપ .રર ર્રાી સફરઇ બ્ેરર  ફર  ે ૧૦ ફૂટ જલેર્ર
રોન્રરરટરે  સ્વખચે અાે પો રાી જવરબદરર ી ેઠેળ ્ાર્ંી  રર રવવરાી ર ેેે ેડ રેન્ટીા ંરટે જે
વસ્ત/ુજલેર્ર ંોાેમપવરંરતમવેે ેબધીજસ્વચ્છર રખવરાીર ેેે ે 

D-4 દર ંરેાે.રવખ  ઠેરેદરરે રોલેજરેંન્ટીાાી ્ાર્ંી  સેવર ાેઅસર ારથરર્  ેર ી ેંરન્ર્
જ તતાુરેરાોપપર્ોગરર ીવપર રેાીજલેર્રજ તતમુકુ્ -સ્વચ્છરર વરાીર ેેે ેડ 

E) કેન્ ટીન ઠેકેદારને  કેંટીન ચલાવવા જર રી પરવાનગી , લાગ  પડતા વેરા તથા રાખવાના થતા સ્ટાફ 
તથા તેઓની વતમણ ક બાબતે લાગ  પડતી શરતો 

E-1 જેપિઠેરેદરર ાેરોન્રરરટંળે િેેરોન્રરરટંળે રર ીખથી.રંરસંરસબતધી લબેર ર્ં કચર 
રચેર ીખર ે રોન્રરરટલેબર  રે લેયલુેેા.ક્ટેઠેળાોંધિીરર રવીલેબર લરઇસન્સલેવરનુ થર
 ેાેમધરર ી   ંરં ફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેી પિુય રર વરાી ર ેેે ે  થર લેબર મધરર ી   ંરં
્ાર્ંોનુપરલારર વરનુર ેેે ેડલેબર મધરરર  રોઇપિપ્ર કચોંરટેસતપિૂયજવરબદરર ીરોન્રરરટર 
ાીર ેેે ેડ 

E-2 રેન્ટીાચલરવવરંરટેજયુર ીફૂડ/મર ોલેર્ખર ર ર ફથીજરૂર ીલરર્સન્સંતજુર ી્વગેરે રોન્રરરટરે 
વખ ોવખ લેવરાીર ેેે ડે ેંજ ેઅંગેાીસતપિુયખચયસરથેાીજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેે ેડ
પેેીાો ાોંધિી ામ્બર  ેોવો ફર ીસર્ર  છેડજે દેરયવવરાો ર ેેે ેડસર રરર શ્રીારત મર ોલેર્ ખર રાર
્ાર્ંો મજુબ રેન્ટીા ચલરવવરાી ર ેેે ેડ રેંન્ટીા ંરટે જે પિ વેર ર મવેે  ે વેર ો રર વરાી
જવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેે ેડ 

E-3 રેન્ટીાંરતબરળંજૂર ોર રખીેરરેેાેીંડસર રરર શ્રીારધરર ર-ધોર િાોઅંલરર વરાોર ેેે ેડજો
રતગરર વરંરતમવેે ોરોન્રરરટર દરર વરંરતમવેેડ 

E-4 રેન્ટીાંરત રરંરર  રદરે રર યંચરર ીાેરોન્રરરટરે પો રારખચેગિવેેમપવરાોર ેેે ેડ રરંાર
સંર્દર મ્ર્રાદરે રર યંચરર ી.ગિવેેપેરે વરાોર ેેે ે ેંજગિવેેાીસ્વચ્છ રજાળવવરાી
ર ેેે ેડર સોડરંરારપ્રત્રે્રસ્ટરફેફર જદર મ્ર્રાંરથેટોપી થરખરદ્યપદરથયદુ્ષ ારથરર્ ે
ંરટેજયુર મજુબેરથંરલેલો્જપેરે વરારર ેેે ેડ 
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E-5 રેન્ટીાંરતરરંરર  રદરે રર યંચરર ી.્ાર્ંી ર ી ેેરથ-પગારાખરરપવરારર ેેે ેડરોઇપિ
પ્રરરર ારચેપી ર ોગ/ચરંડીાર ર ોગધર રવ ર ર યંચરર ીાે રરંે ર રખીેરેેાેીંડદરે ર ર યંચરર ીનુત
ંેડીરલચેર-અપરર રવવરનુતર ેેે ેડ ેઓસરંેરોઇપિપોલીસ/ન્ર્રર્રલર્ંરરેસચરલુારેોવો
જોઇ., ેઓગેર રરર્દેસર પ્રવ્રુ્િંરારજોડરરે્લેોવરજોઇ., ેઓેરર ીર ીર થરંરાસીરર ી ે
સ્વસ્થેોવરજોઇ.ડ 

E-6 રેન્ટીાાીઅંદર ાીજલેર્રાોપપર્ોગ ,રોન્રરરટર  રે  ેંારરોઇપિર યંચરર ીર ેિેરરંરટેરર ી
ેરેે ાેીડ રેન્ટીાંર રરં રર  ર રંયચરર ીઓાે  જો ફર જ દર મ્ર્રા રોઇપિ પ્રરરર ાો
અરસ્ંર /ઈજા/મતે્યુથેે ો ેાીસમ્પિુયજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેે ેડ 

E-7 રેન્ટીા રોન્રરરટરે પો ેઅથવર  ેંાર વારરર ર ્ાયકુ્  રેન્ટીા ંેાેજરે  રેન્ટીાારસંર્દર ્ંર્રા
ફર ીસર્ર ેરજર ર ેવેરનુતર ેેે ેડ 

E-8 રેન્ટીાંરતફર જબજાવ રદરે રસ્ટરફેછરરિત/રંયચરર ીસરથે ્વવેરથીવ યવરનુતર ેેે ે ડજોરેન્ટીાંરત
રોઇપિપ્રરરર ારગેર વ યણરુાીફરર ર્રદંળેે ો રેન્ટીાાોરર રર ર દરર વરાીસિર રેન્ટીા
ર્ંરટાીર ેેે ેડ 

E-9 રેન્ટીા રોન્રરરટરે  રેન્ટીા  થર મસપરસાી જલેર્ર ંરત સફરઇ રર વર ંરટે અલગ ંરિસ ાી
્ર્વસ્થરરર વરાીર ેેે ેડ 

F) કેન્ ટીન ઠેકેદારને  કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ અન સાંધાને લાગ  પડતી વાગણજ્યીક (કોમેનશિયલ) શરતો 
F-1 અાેસ્ટંાી પેટે દરે રપરટી. યુડ 10,000/-ાોPrincipal , Government Engineering College, 

Gandhinagar ારંેર રષ્ટરીર્કે બેન્રાોડીડડીડજંરરર રવવરાોર ેેે ેડજેપરટીરોન્રરરટંેળવવર
પરરિતથેેાેીં ાેેમડીડડીડપર  રર વરંરતમવેેડ 

F-2 જેપરટીાેરોન્રરરટ.વોડયથેે િેેરોન્રરરટં ર્રારજાિરર  રપરિતાી રર ીખથીસર રદવસંર
સીરયરુ ીટી ડીપોીીટ પેટે Principal , Government Engineering College, Gandhinagar ારંાી
રેન્ટીાસેવરંરટે યુપીર્ર35,000/- (યુપીર્રરિતીસેજાર પરુ ર )ાીર રંાીગરતધીાગર ,ગજુર ર 
ખર ેાીર રષ્ટરીર્કે બેન્રાી૧૧ંરસમદુ ંરટેાી.ફડડીડમર ડરેરવીજંરરર રવવરાીર ેેે ેડજો
્ાર્ સંર્ંર્રયદરંર સીરયરુ ીટી ડીપોીીટાી ર રંજંરા રર વરંર ામવે  ે સતજોગોંર
બરારાી ર રંજ્  રર ી ,ઓડયર  ર દ રર ી પછીારલરર્ર ઠેરેદરર  ાેઓડયર મપવરંરમવેેડ
સીરયરુ ીટીડીપોીીટાીર રંરર રર ાીમદુ પિુયથર્રાર.રંરસબરદરરંગીર ીસત ોષરરર ર
જિરેેઅાે ણબલસર રર થર્ે.જ તસીાેપર  ચરુવવરંરમવેેડસીરયરુ ીટી ડીપોીીટાી ર રં
પર રોઇપિપ્રરરર નુ્ર્રજંળવરપરરિતથેેાેી 

F-3 કેન્ ટીનની ગ્યગ્યાનો ઉપયોગ સાંસ્થાના છાત્ર્ો /કમમચારીઓ તથા સાંસ્થા ખાતેના મ લાકાતીઓ માટે જ 
કરી શકાશે અન્ય કોઈ અંગત કે કોમેનશિયલ િતે   માટે  કેન્ ટીન/મેસની ગ્યગ્યાનો ઉપયોગ  કરી શકાશે 
નિી.ઠેકેદારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ / કાંપની ની જાિરેાતનાાં પોસ્ટર /બેનર /િોહડિંગ  પ્રદનશિત કરવાનાાં 
રિશેે નહિ. કેન્ ટીન કોન્ રાકટ રદ કરવાનો કેન્ ટીન કનમટીને અબાનધત અનધકાર રિશેે, તેમજ આ 
બાબતમાાં કોઇ તકરાર કે પત્ર્વ્ યવિાર કરવામાાં નિીં આવે.  

F-4 રોન્રરરટર  ધ્વરર ર જો રેન્ટીા સેવર,રર રર  ાર સંર્ ગરળર દર મ્ર્રા વચ્ચેથી બતધ/ર દ રર વરંરત
મવેે ોસીરયરુ ીટીડીપોીીટજ્ રર વરંરતમવેેડ 

F-5 રોન્રરરટાોસંર્ગરળોરોન્રરરટમ્ર્રાી રર ીખથી11ંરસંરટેમપવરંરતમવેેડ  ેંજજો
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રર રર ારસંર્દર મ્ર્રાસેવરસરર ીર ેલેેોર્ થરછરરિતરે ંરજયુર લરગે ોરેન્ટીાસ્ં ીાી
રલરંિાેઅનસુતધરાેમરર રર વધુ11ંરસરે ેારજે- ેરરગંરટેલમ્બરવીમપીેરરેે,જે
દર મ્ર્રાવરાગીઓારરરવપિ ેરલાર રરવપરિતરસંરાજ ર રખવરાર ર ેેે ેડ ડમસંર્ંરત
વધરર ોરેધટરડોરર વરાર ંરંઅબરધી અ્ધરરર રેન્ટીાર્ંટી/સતસ્થરારવડરારર ેેે ેડ 

F-6 જેરોન્રરરટર ાેરેન્ટીારોન્રરરટમ્ર્ોેેે ેિેજરેન્ટીાચલરવવરાીર ેેે ેડબીીસરોઇ્ર્રર ાે
રેન્ટીાચલરવવરંરટેરરડેરેપેટરરરડેચલરવવરંરટેમપીેરરેેાેીંડરોન્રરરટરે અન્ર્રોઇાે
રેન્ટીાચલરવવરરરડેરેપેટરરરડેમ્ર્રનુતરેન્ટીાર્ંટીાીજાિંરતમવેેરેતરુ ત જરોન્રરરટર 
પરસેથીરેન્ટીાાોરબ્જોપર  લઇાેરેન્ટીાર્ંટીસીરયરુ ીટીડીપોીીટાીર રંપિજ્ રર ેે
અાેમબરબ ેરોન્રરરટર ાોરોઇપિજા ાોવરતધોરે રર રર ચરલેેાેીંડ 

F-7 રેન્ટીાઅંગે જો રોન્રરરટર ાે રોઇપિ ર જુમ  રર વરાી થરર્ ો  ે ફર  ર્ંટીાે જ રર વરાી
ર ેેે ે,અાે ેાો્ાિયર્મખર ીગિરેે, ેંજ ેપ્રંરિેઅંલરર વરાોર ેેે ેડ 

F-8 પપર ોર  રલંોંરત દેરય્ર્ર ્સવરર્ાી રોઇ ંીખીર સચુારઓ રેન્ટીા ર્ંટી ધ્વરર ર મપવરંરત
મવેે ો ેરેન્ટીારોન્રરરટર ાેબતધાર રયર ેેે ે 

F-9 રોઇપિ ગ્રરેર સરથેાો મ્થિર ્ર્વેરર  (પધરર -ર ોરડર-ખરત)ુ ્વગેરે ાી  ંરં જવરબદરર ી
રોન્રરરટર ાીર ેેે ેડસરકારની સ ચના પ્રમાણે કેંટીન ના તમામ વ્યિવાર કેશ લેસ કરવાની સમ્પ ણમ  
તૈયારી કેંટીન કોન્ રાકટર એ રાખવાની રિશેેડ 

F-10 ટેન્ડર પરસથરે્ંતજુર થરે્લવરાગી થરરરવોારલીસ્ટનુતબોડય રોન્રરરટરે  સ્વખચેલગરડવરનુત
ર ેેે ેઅાેત્ર્રર બરદજરેન્ટીાેયુરર વરાીર ેેે ેડ 

F-11 રેન્ટીાંરટેંન્ડર ંરરરે લ(પપર્ોગ/ઘસરર ર)અનસુતધરાેંરસીરરરડરાીર રં થર્વજવપર રે
ારતબીલાીર રંજે- ેંરસપિુયથર્રબરદારંરસાી1થી5 રર ીખસધુીંરસતસ્થરાર.રરપન્ટ
્વરરગંરઅચરુજંરરર રવવરાીર ેેે ેડ રેન્ટીાખર ેલગરડવરંરતમવેલસબંીટર ારતર ીડીંગ
મધરરર   પ્રવ યંરા ્વજ દર  પ્રંરિે જે ્વજ વપર રે ાી ર રં થરર્  ેાર ૫૦% ર રં ્વજ
વપર રેાી ર રં ર ીરેજંર રર રવવરાર ર ેેે ે ,  રેસરબીેરખરંરથી ંળેલપતે ોચાીારલ
રેંટીાસંી ીંરઅચરુજંરરર રવવરાીર ેેે ેડ 

F-12 બે ંરસનુરરડુબરરી ર ેેે ે  ો  રત્રરલીરઅસર થી રર રર મપોમપ ર દથેેઅાે ્સરીટોર ીટી
રડપોજજટ્ાીર રંજ્ રર ીેરરેેડ 

F-13  કેંટીન ઠેકેદાર ને રસોડા ખાતે ઉપ્લબ્ધ પાંખા તથા ટય બ લાઇટ્સ નસવાય એક સાદ  હિજ, એક ડીપ 
હિજર , એક ટોસ્ટર , એક ઓવન, એક સાદ  નમક્સ્ચર ગ્રાઇંડર/ ફૂડ પ્રોસેસર , એક ખીર  / ચટની  
બનાવવા માટે ન  ગ્રાઇંડર તથા એક લોટ બાાંધવાન ાં મશીન રાખી શકાશે .  વધ  કોઈ સાધનો રાખતા  
પવેૂ કેન્ટીન કનમટી ની પરવાનગી લેવાની રિશેે.  
કેંટીન મા છાત્ર્ોને બેસવાની ગ્યગ્યાએ લાઇટ પાંખા નો ઉપયોગ જર ર પ્રમાણે જ થાય તથા ખોટો 
બગાડ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી કેંટીન ઠેકેદારની રિશેે .  

G કેન્ ટીન ઠેકેદારને  ફહરયાદ તથા તે અન સાંધાને લાગ  પડતી  પેનટીટી/દાંડ ને લગતી શરતો 
G-1 રોલેજરેન્ટીારોન્રરક્ટરે .રફરર ર્રદર જજસ્ટર ્ારરવવરનુર ેેે ેડમવુ.રર જજસ્ટર બારવી ેંર

પેજામ્બર લખી ેાીબરજુંર રેન્ટીાર્ંટીવારરર રસેી ્સક્કરરર રવીલેવરારર ેેે ેડજેાીપિ
ફર ીર્રદ ંળે  ેાી ાોંધ રર વરાી ર ેેે ે  થર ફરર ર્રદીાે  ેાી પતે ોચ મપવરાી ર ેેે ેડમવી
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ફર ીર્રદંળે ર  જ રેન્ટીાર્ંટીસંક્ષર જજસ્ટર ર જુરર ી  ેબરબ ેર્ોલેર્ખલુરસોરર વરાો
ર ેેે ેડ 

G-2 ફરર ર્રદાીગમ્રીર  ર ાેધ્ર્રાેલઈરેન્ટીાર્ંટીઅ)સધુરર રાી રમપીેરેેબ)પેાલ્ટી
ફટ્રરર ીેરેેર)રોન્રરક્ટર દરર ીેરેેડ)્સરીટોર ીટીરડપોીસટ્ાીર રંજ્ લઈેરેેડ 

દરે રપ્રસતગેન્ર્રર્ક્ષરેિતગરતધીાગર ર ેેે ડે"Subject to “ Gandhinagar Jurisdiction"    

 
મચરર્યશ્રી 

         સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ-ગરતધીાગર ડ 
 

પપર ોર  ંરંેર  ો ેંંવરતચીછે,મેર  ોંાેંતજુર છેડપપર ોક્  ંરંેર  ોઅંોાે(રેન્ટીાઠેરેદરર 

ાે)ંતજુર  થરબતધાર રયર ેેે ે  ેમજુબાોબરતે ધેર ીખ પરિતયુડ100/-ારસ્ટેમ્પપેપર પપર રોંરરક્ટ

અપરર્રાીજાિરર  રપરિતાી રર ીખથીદસદીવસંરહુર જુરર ીે ેાીબરતે ધેર ીમપટુ ડ 

 

સ્થળઃ-     અર જદરર .જન્સીનુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 રર ીખઃ-     ટેન્ડર રર ારર નુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

      ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 
 

સીલ  
 
 

 

સરક્ષીાીસેી 

 

સરક્ષીનુતારં થરસર ારમુત 

 
 
 
 
 



15 

 

ભાગ -૩ ( કવર ૧ માાં સામેલ કરવ ાં )  
પ્ર્ ,મચરર્યશ્રી, 
સર રરર ીઇજ્ાેર ીરોલેજ, 
ગરતધીાગર ડ 

િં વસ્ત ુ  વજા/રવોઠન્ટટી/ાતગ  ંરં
ટેક્ષ

સેી ાો
રરવ 

(યુ્પર્ર) 
1 અાણલ્ંટેડ

થરળી 
ર ોટલી/રરખર ી/પરુ ી 
ેરર લીલો ર ી 
ેરર રઠોળ/સીીાલલીલો ર ીવરર રફર  ી 
રર /ણખચડી 
દરળ/રેી 
્સસાલસલરડ–25ગ્રરં/્ંક્ષઅથરણુત15ગ્રરં 
છરે-150્ંલી 

60 

2 ફીરસડીેડ 
 

ર ોટલી/રરખર ી/પરુ ી5ાતગકુલ1૦૦ગ્રરં 
ેરર લીલો ર ી-1૦૦ગ્રરં 
ેરર રઠોળ/સીીાલલીલો ર ીવરર રફર  ી–1૦૦ગ્રરં 
રર /ણખચડી-125ગ્રરં 

દરળ/રેી-150ગ્રરં 
્સસાલસલરડ–25ગ્રરં/્ંક્ષઅથરણુત15ગ્રરં 
છરે-150્ંલી 

45 

3* ર ોટલી-ેરર/
પરુ ી-રરીસ 

ેરર/રરીસ–1૦૦ ગ્રરં 
ર ોટલી/પરુ ી-5ાતગ/100 ગ્રરં 

્ંક્ષઅથરણુત15ગ્રરં 

25 
 

 

4 દરળ-રર  દરળ–150 ગ્રરંરર -125ગ્રરં 20 
5 * ચરંોળી/ખરતડ

ારતખેલ 
100ml 7 

6* રોફીંોળી/ખરતડ
ારતખેલ 

100ml 10 

7* દૂધસ્ટરન્ડડયંોળુ
/ખરતડારતખેલ 

100ml 7 
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8* પીમ/બટરરર
પીમ 

150ગ્રરં 15 

9* સંોસર 150ગ્રરં(રેચઅપઅલગ) 15 
10* વેજ/મલુતં ટર 

સેન્ડવીચ 
150ગ્રરં(રેચઅપઅલગ) 20 

Annexure–Aંરતર રખેલવસ્તઓુારરરવરફક્ષર ેેે ેડજે ંરંઠેરેદરર ાેંરન્ર્ર રખવુતફર ીસર્ર ર ેેે ેડ  
Annexure – A માાં * સામે દશામવેલ પ્રત્યેક ફૂડ આઈટમ રોજેરોજ ઉપલબ્ધ રાખવાની  રિશેે. 
તથા છાત્ર્ોની જરૂરીયાત મ જબ હફક્સ થાળી / અન ગલનમટેડ થાળી નવગેરે ઉપલબ્ધ રાખવાન ાં રિશેે.    

સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કોલેજ કેન્ ટીન કોન્ રાકટ (2018 ) માટે પત્ર્ક -3 માાં દશામવેલ 
સાંસ્થા એ સ ચવ્યા પ્રમાણે નાાં ભાવ ( તમામ પ્રકારના વેરા સહિત )  અમોને માન્ય રિશેે  
 

વધું રસ્ટરન્ડડયરતપાીારણબસ્રીટ,વેફર ,પોપરોાય,ાંરીા,સોફ્ટડ્રીંરસ(ંરીર,ફ્રુટી્વગેરે ),છરસ,મઇસ્િીં
ંેસ્ક્સંંરર ટેલપ્રરઇસપ્રંરિેમપવરનુસ્સ્વરરર્યછેડલરગુપડ રટેક્ષરર વરાીજવરબદરર ીઅંરર ીર ેેે ે 

 

 

 

સ્થળઃ-   અર જદરર .જન્સીનુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 રર ીખઃ-   ટેન્ડર રર ારર નુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

     

ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 

સીલ  
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ભાગ – 4  ( આ પત્ર્ક સીલબાંધ કવર નાંબર ૨ માાં બિાર ભાવપત્ર્ક લખી સામેલ કરવ ાં )  
ભાવપત્ર્ક 

 

ફૂડટરઈપ િં વસ્ત ુ  વજા/રવોઠન્ટટી/ાતગ  ંરં
ટેક્ષ
સેી 
ાોરરવ 

(યુ્પર્ર) 
સરપથ
ઇઠન્ડર્ા 

1 ઇડલી-સતરરર  125ગ્રરંઈડલી,૨૦ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે  
2 વડર-સતરરર  125ગ્રરંઈડલી,૨૦ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે  
3 પપંર 150ગ્રરં  
4 સરદરેોસર(Min9ઇંચ) 125ગ્રરંેોસર,૨૦ગ્રરંચટિી,100ગ્રરંસતરરર સરથે  
5 ંસરલરેોસર(Min9ઇંચ) 125ગ્રરંેોસર,35ગ્રરંબટરરરાીસરુીરરીસ(ંસરલર)

,20ગ્રરંચટિી,100ગ્રરંસતરરર સરથે 
 

6 ટોંેટો/ઓાીર્ાપિરપં
(Min9ઇંચ) 

125ગ્રરંપિરપં,20ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે  

ાોથય
ઇઠન્ડર્ા 

7 મલ/ુગોબી/્ંક્ષવેજપર ોઠર-
દરેસરથે 

150ગ્રરંપર ોઠર50ગ્રરંદેીં  

8 રરીસપરતપ 150ગ્રરંરરીસ, ર ાતગપરતપ50ગ્રરં  
9 વેજપલુરવ 150ગ્રરં  

ચરઇાીી 10 નડુલ્સ(ેક્કર/ચરપંીા) 150ગ્રરં  
11 વેજંતચરુ ીર્ા 150ગ્રરં  
12 વેજફ્રરઇડર રઇસ/ંતચરુ ીર્ા

ર રઇસ 
150ગ્રરં  

રરગ-4 પ્રંરિેઅનિુંરતર1થી12નુટોટલ  
રરગ-4 પ્રંરિેઅનિુંરતર1થી12િંરતરપર ાી ંરંવસ્તઓુારરરવનુતટોટલજેપરટીનુતસીથી
ઓટ તમવેે ેપરટીાેરેન્ટીાચલરવવરંરટેાોમપવરંરતમવેે  
શૈક્ષણીક સત્ર્ ચા   િોય ત્યારે દશામવેલ ફૂડ આઈટમ પૈકી રોજેરોજ વારફરતી સાઉથ ઇન્ન્ડયન ફૂડ 
આઇટમ પૈકી બે તથા નોથમ ઇન્ન્ડયન તથા ચાઇનીઝ ફૂડ આઇટમ પૈકી એક -એક ફૂડ આઈટમ 
ઉપલબ્ધ રાખવાન ાં રિશેે.   

 

સ્થળઃ-   અર જદરર .જન્સીનુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

 

 રર ીખઃ-   ટેન્ડર રર ારર નુતારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

    

ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ 

સીલ  


