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વેબસરઈટપર  બ્લેંરટેન્ડર ફોંયપ્લબ્ધર ેેેે

રર ીખ 11/7//2018થી

24/7//2018

પ્રીબીડંીટીંગ રર ીખ થરસ્થળ

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

ડરપાલોડરર ે લટેન્ડર ફોંયરર ીર ીસસ્ટડય .ડડીડ

રર ીખ25/7/2018 સરતજેપરતચસુધી

/.ડડીડટપરલ/કુરર ર્ર થી/રૂબરૂંરત

મચરર્યશ્રીાીરચેર ી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,સેક્ટર -28,

પતેોચરડવરાી રર ીખ થરસર ારમુ

ગરતધીાગર 
Principal , Government Engneering College, Gandhinagar 
ારંાોર રષ્ટરીર્કે બેંરાોયુપીર્ર500/-(પર  ાંળવર

ટેન્ડર ફોંયફીાીર રં

પરરિત)ાોડીડડીડટેંડર ફોંયસરથેજંરરર રવવરાોર ેેેે
અાેસ્ટ
 ંાીડીપોીીટાીર 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 27/7/2018બપોર ે ૩ડ૦૦રલરરેસે્ંારર ેોલ,બ્લોર
ામ્બર -1,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,ગરતધીાગર 

1

રેન્ટીાારતરર રર અંગેારટેન્ડર ાીઅગત્ર્ાીસ ૂચારઓ
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,સેક્ટર- 28 , ગાાંધીનગર ની કેંટીન ચલાવવા કેન્ટીનની જગ્યા નાાં વપરાશ / નનભાવ પેટે
રકમ રૂ. 3000/ પ્રનત માસ નક્કી કરે લ છે . કેન્ટીન ખાતે નવજ વપરાશ જાણવા સબમીટર લગાવેલ છે જેના
રીડીંગ પરથી પ્રવતમમાન દર પ્રમાણે નનયમોનસાર બીલ ની જે રકમ થાય તેમાાં 50% રાિત આપવા સાથે થતી
બીલ ની રકમ ઠેકેદારે દરે ક મિીને અલગથી ચ ૂકવવાન ાં રિેશે. ભાગ-3

મા દશામ વેલ ભાવપત્ર્કમા આપેલ મેન

મા કેટ્લીક વાનગી ના ભાવ દશામ વેલ છે જે ઠેકેદાર ને ફરજજયાત લાગ પડ્શે . ભાગ -4 માાં દશામ વ્યા મજબ
અલગ અલગ વાનગીઓના ભાવ ભયામ બાદ તમામે તમામ 12 વસ્તઓના ભાવ નો સરવાળો કરતા આવતી
રકમ જે પાટી ની સૌથી ઓછી િશે તેવા ટેન્ડર ની લાયકાત ની શરત સાંતોષતા ,ઉમેદવારને કેંટીન ચલાવવા
નો કોન્રાકટ આપવા નવચારણામા લેવામા આવશે..
1

રોલેજ રેન્ટીા રોન્રરરટ ંરટે અર ીસ રર ારર  ્ર્ક્ ી/પેેી ાે ર ોજ મેર ે  100 ્ર્ક્ ીઓ/ 100 ડીે ંરટે
ચરલ રઅ)ંોટીેૈક્ષણિર/રોપોર ે ટસતસ્થરાીરેન્ટીા/ંેસચલરવવરાોઅથવર
બ)સર રરર /મ્યુ્ા્સપરલીટી/પરલીરરંરાોંધિીથર્ેલંોટરફૂડમપટ્લેટચલરવવરાો
એક વષમ નો અનભવ ફરજીયાત િોવો જોઇએ. દેરયવેલ અનુરવ ંરટેાર  સ્થળ

થર સંર્ગરળર ંરટે

ફુડ/ેેલ્થ ્વરરગનુ ાર વરતધર પ્રંરિપરિત/પર વરાગી મપતુ પ્રંરિપરિત સરંેલ રર વરનુ ર ેેેેડ ડીગ્રી ઇજ્ાેર ી
રોલેજ ંર રેન્ટીા/ંેસ ચલરવવરાો અનુરવ ધર રવારર  ાે પ્રરધરન્ર્ મપવરંર મવેેડ અરજદાર પાટી
સરકારશ્રી નાાં ગડ્સ એન્ડ સનવિસ ટેક્ષ નવભાગ નાાં

નનયમાનસાર રજીસ્રેશન ધરાવતી િોવી જોઈએ .જે પણ

પાટીને કોન્રાક્ટ મળે તેણે સરકારશ્રી નાાં GST સાંબનાં ધત તથા ધાંધાને આનસાંગગક તમામ નનયમોન ાં પાલન
કરવાન ાં રિશે.
2

જે પિ ઠેરેદરર  ાે રોન્રરરટ ંળે  ેિે રોન્રરરટ ં ર્ર રર ીખથી .ર ંરસંર સબતધી  લેબર  ર્ં કચર  રચેર ી
ખર ે રોન્રરરટ લેબર  ર ે લેયુલેેા .ક્ટ ેેઠળ ાોંધિી રર રવી લેબર  લરઇસન્સ લેવરનુ થર ેાે મધરર ી 
ંરં ફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેી પુિય રર વરાી ર ેેેેડ થર લેબર  મધરર ી  ંરં ્ાર્ંોનુ પરલા રર વરનુ
ર ેેેેડ થરલેબર બરબ ે ંરંપ્રરરર ાીજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેેેડ મેર  ારરતગઅન્વર્ે રોન્રરરટ
ર દ રર ી ેરરેેડજે પિ ઠેરેદરર  ાે રોન્રરરટ ંળે  ેિે રોન્રરરટ ં ર્ર રર ીખથી સર રરર શ્રી ાર ધરર ર ધોર િ
પ્રંરિે અરિતે ાીરેંટીાચલરવવરફુડ–ડ્રગ/ેેલ્થ્વરરગનુ લરર્સતસ/પર વરાગી/ારવરધરપ્રંરિપરિત
જેપિલરગુપડતુેોર્ ે ફર ીસર્ર લેવરનુ થર ેાે મધરર ી  ંરંફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેીપુિયરર વરાી
ર ેેેેડ

3

રોલેજરેન્ટીાંરત ઠેરેદરર ે  મપવરાી/પીર સવરાીવરાગીઓનુપરિતરરરગ-3ંરત
ત
 મપવરંરત મ્યુત છે ડજેઠેરેદરર ે 
ફર જજર્ર ર ી ેંરન્ર્ર રખવરનુર ેે
ત ેેેયુમ ંરરોંરરક્ટચરર ંરસંરટેમપવરંરમવેે થરજોમગરળર
ંર ઓ
ે ાી સેવર સત ોષરરર ર જિરેે ો વધુ સર  ંરસ .ં કુલ અણગર્રર   ંરસ ંરટે રોંરરક્ટ મપવરંર
મવેેડજોરોંરરરટર ાે પ્રથંરિતિંરસંરટે સેવરમપવરારઅનુરવપર થી ેઓચરર ંરસપછીરોંરરરટ
ચરલુ ર રખવરાંરતગ રેોર્ ોરિતિંરસપુિય થ ર ર  (ચરર ંરસાીમુદ પુર ીથરર્ ેાર.રંરસ
અગરપથી)લેણખ ંરજાિરર વરાીર ેેેેડ

4

મવેલ રરવપરિતર પૈરી રયુત સ્સ્વરરર વુત થર રોન્રરરટ રોાે મપવો ે બરબ ે રેન્ટીા ર્ંટી ાી બેઠરંરત જે
્ાિયર્લેવરર્ ે દર ે રાેબતધારર  રર ેેેેડ

5

રોઈપિપ્રરરર નુેર 
ત
ીટેન્ડર સ્વીરરર વરંરતમવેેારે

2

6

મ સરથે રેન્ટીા ચલરવવર ંરટે ેર  ો મપવરંરત મવી છે ડરરવ રર ારર ે  ા
ે ો અભ્ર્રસ રર ી ેનુ ત પરલા
રર વરનુર ેે
ત ેેડરરવપરિતરરર ારર ઠેરેદરર ે ટેન્ડર પરિતરારદર ે રપરારપર સેી્સક્કરરર વરારર ેેેેડ
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રરવ પરિતર રર ારર  ઠેરેદરર ે  ટેન્ડર  પર   રર  ી વખ ે ટેન્ડર  ફી પેટે ્પ્રન્સીપરલ , સર રરર ી ઇજાેર ી રોલેજ,
ગરતધીાગર ાર ારંાો ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો યુપીર્ર 500 (પર   ા ંળવર  પરરિત) ાો ડીડડીડ મ સરથે જંર
રર રવવરાોર ેેેેડટેન્ડર ફીવગર અર ીસ્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેીડ

8

રરવ પરિતરરર ારર  ઠેરેદરર ે  ટેન્ડર  પર   રર  ી વખ ે ટેન્ડર ાી અાેસ્ટ
  ંાી ડીપોીીટ (બરાર) ાી ર રં પેટે
મચરર્યશ્રી, સર રરર ી ઇજાેર ી રોલેજ, ગરતધીાગર ાર ારંાો ર રષ્ટરીર્કે   બેંરાો યુપીર્ર 10,000/- ાો ડીડડીડ
(ેર  ી પર   ં વર પરરિત) મ સરથે જંર રર રવવરાો ર ેેેેડબરાર ાી ર રં ાર ડીડડીડ વગર   અર ીસ
્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેીડ

9

જે પાટીને કોન્રાકટ એવોડમ થશે તેણે કોન્રાકટ મનાયાના જાણ કરતા પત્ર્ની તારીખથી સાત હદવસમા સીકટરીટી
ડીપોઝીટ પેટે આચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગરના નામની કેન્ટીન સેવા માટે રપીયા 35,000/(રપીયા ત્ર્ીસ િજાર પરા )ની રકમની ગરતધીાગર /અંદરવરદ, ગજરાતખર ેાી રાષ્ટરીયબેત બેન્કની 11 માસ
મદત માટેની એફ.ડી.આર. કઢાવી જમા કરાવવાની રિેશે. જો ્ાર્  સંર્ ંર્રયદરંર સીરયુર ીટી ડીપોીીટ
ાીર રંજંરરર વરંરામવે ેસતજોગોંરબરારાીર રંજ્ રર ી,ઓડય ર ર દરર ીપછીારલરર્રઠેરેદરર 
ાે ઓડય ર મપવરંરમવેેડસીરયુર ીટીડીપોીીટાીર રંરર રર ાીમુદ પુિય થર્રારબે ંરસબરદરરંગીર ી
સત ોષરરર રજિરેે અાે ણબલસર રર થર્ે .જસીાે
ત
 પર  ચુરવવરંરમવેેડસીરયુર ીટીડીપોીીટાીર રં
પર રોઇપિપ્રરરર નુ્ર્રજંળવરપરરિતથેેાેી

10

રરવરર ે લરરવપરિતરારટેન્ડર ફોંય સતપ ૂિય ્વગ ોસરથે રર ીખ25 /7/2018સરતજેપરતચસુધીમચરર્યશ્રીાી
રચેર ી,સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ,સેક્ટર -28,ગરતધીાગર ાેંળીજાર્ ે ર ી ેસીલબતધરવર ંરત ર ીસડ.ડડીડ
ટપરલ/ કુરર ર્ર  થી /રૂબરૂ ંરત  ંોરલી મપવરાર ર ેેેેડ ્ાર્ 

રર ીખ અાે સંર્ બરદ ંળે લ ટેન્ડર 

ર દબર લગિરેેડ


કવર-1 ંર  રરગ-1 પ્રંરિે લરર્રર  ફોંય, રરગ-2 પ્રંરિે ેર  ો ંરન્ર્ ેોવરનુ થર રરગ-૩ ંરત
દેરયવેલવરાગીઓારરરવસ્વીરરર્યેોવરનુેરલમસરથે
ત
સરંેલખ પરિત,યુપીર્ર500ાોટેંન્ડર ફી
ે લ) ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ, યુ્પર્ર 10,000/- ાો અાેસ્ટ
પેટે ( ાોા રર ફતડબ
  ંાી ડીપોીીટાો
ે લ) , બરતેધ
ે ર ીપરિતર, જયુર ી લરર્સન્સ
ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ (ેર  ી રર ફતડબ

થર જયુર ી

પ્રંરિપરિતોાીપ્રંરિી ારલ,સરંેલરર વુ(રવર -1ાેલરર્રર ફોંયારંમપવુડ)
ત


કવર-2 ંરરરગ-4પ્રંરિેરરવપરિતરસરંેલરર વુ(રવર -ર ાેરરવપરિતરારંમપવુ)
ત



કવર-3 રવર -1અાેરવર -2,બતાેાેરવર -3ંરતમુરવર(રવર -૩પર રેન્ટીારોન્રરરટઅંગેનુ ત
ટેન્ડર (૨૦૧૮) થરપરટીનુારંરવર પર દેરય
ત
વવુડ)
ત

11

્ાર્ સંર્ંર્રયદરંરત ર ીસડ.ડડીડટપરલ/કુરર ર્ર /રૂબરૂથીંળે લટેન્ડર ો રડ ૨7/7/2018ારત ર ોજ૩
રલરરે,સતસ્થરારસેંીારર ેોલ,બ્લોર1ખર ે ખોલવરંરતમવેેજેંરતટેન્ડર રર ારર ેરજર ર ેીેરેેડ

12

ટેન્ડર ફોંય રર ીાે ર ીસડ.ડીડથીંોરલવરારટેન્ડર ારસીલબતધરવર પર રેન્ટીાચલરવવરારત રર રર અંગે નુત
ટેન્ડર (૨૦૧૮).ંસતબ્ત ધ ટેન્ડર ારબતધરવર પર ંોટરઅક્ષર ે સ્પષ્ટટર ી ેલખવરનુર ેે
ત ેેડ

13

મચરર્યશ્રી,સર રરર ીઈજાેર ીરોલેજ,સેક્ટર 28,ગરતધીાગર ાે રર ે લરટેન્ડર ોસ્સ્વરરર વર/ારત સ્સ્વરરર વર,
ટેન્ડર  થરટેન્ડર ાીમખીપ્રરિર્રર દરર વરાો્ાિયર્લેવરાોઅબર્ધ અ્ધરરર ર ેેેેડ

3

ભાગ- 1
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર
કોલેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ માટે ન ાં લાયકાત ફોમમ
( કવર ૧ માાં સામેલ કરવ ાં )
1)

અર જદરર .જન્સીનુારં,સર ારમુ
ત
,રોન્ટેક્ટામ્બર  અર જદરર ાોપરસપોટય સરઈીફોટો
(ાીચેલખવુ)

સરનામાનો પરાવો સામેલ કરવો
2)

અર જદરર ાોપરારરડય ાતબર 



(પ્રંરિી ારલસરંેલરર વી)
3)

અર જ્દરર ે  ેઓાીફંયાીાોંધિીરર રવેલછે ?ેરરે
ારેોર્ ો ેાોામ્બર ,ાોંધિીથર્ેલેોર્ ે
રચેર ીનુારં



(પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી)
ીસડ.સડટીડર ીસસ્રેેાાતબર 
4)

ટેંડર ફીારડીડડીડાી્વગ   
અ)ર રં
બ)ામ્બર 
ર) રર ીખ
ડ)બેંરનુારં થરસર ારમુ
ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો

5)

અાેસ્ટ
 ંાીડીપોીીટારડીડડીડાી્વગ



અ)ર રં
બ)ામ્બર 
ર) રર ીખ
ડ)બેંરનુારં થરસર ારમુ
ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો

4

6

રેટરર િંગસેવરમપેલસતસ્થ
 રનુારંસર ારમુ
ત
/ફુડ

રર રર ાો/.સ્ટરબ્લીસ્ંેન્ટ

મપટ્લેટાીજ્લેર્રનુારંસર ારમુ

ચરલુેોવરાોસંર્ગરળો ્ર્સ્ક્ ાે/રેટ્લીડીે
રર ીખથી રર ીખ

ર ોજમેર ે રેટલર
રેટર ીંગમ્યુ ેાી
સતખ્ર્ર

7

ેૈક્ષણિર/રોપોર ે ટસતસ્થરખર ે રેંટીા/ંેસચલર્ર્રાર
રરસ્સરંર
્ર્ક્ ી/સતસ્થર/પેેીનુર જજસ્રેેા

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

પ્રત્ર્ેરવરય ઓડય ર  થરસત ોેરરર રસેવરમ્ર્રાર

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

અનુરવનુપ્રંરિી પ્રંરિપરિત 
જે

ે સ્થળ

થર સંર્ ંરટે

ેઓાે ફુડ/ેેલ્થ

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

્વરરગનુ ાર વરતધર પ્રંરિપરિત/પર વરાગી મપતુ
પ્રંરિપરિત
્વડાીારલસરંેલરર ે લછે ?ેરરેાર
(ંરરિત વરય ઓડય ર  રે ંરરિત અનુરવનુ પ્રંરિપરિત
્વચરર િરંરલેવરંરમવેેાેી)
8

ફુડમપટ્લેટ

ચલરવવરાર

રરસ્સરંર

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

ેોપ/.સ્ટરબ્બ્લશ્ંેંટનુર જજસ્રેેા/
.ર વષયાી બેલસ
ેં ેીટ/અથવર સેલ્સટેક્ષ્ ર્ર વેલ્યુ

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

.ડેડ ટેક્ષ/ગુડ્સ & સ્વિસટેક્ષ ્વરરગનુ પ્રંરિપરિત
&.રવષયારરર ટાય
દેરયવેલ અનુરવ ંરટેાર  સ્થળ

થર સંર્ગરળર

5

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

ંરટે

ેઓાે ફુડ/ેેલ્થ ્વરરગ નુ ાર વરતધર

પ્રંરણ્પરિત/પર વરાગી મપતુ પ્રંરિપરિત 


થર

ફૂડ મપટ્લેટાર સ્થળ ાર જાેેર  સેવર / પ્ર્ ઠશ્ઠ 
્ર્ક્ ીનુ

ેઓાી

સરર ી

રરંગીર ી

સરંેલરર ે લછે /સરંેલરર ે લાથી

બરબ નુ

પ્રંરિપરિત સરંેલ રર ે લ છે ?  ેર રે ારડ ેર ો ેાી
્વગ 
9

અર જદરર ે  ારિરરીર્ સતસ્થરાર ડીફોલ્ટર  ાથી ેંજ
પોલીસ/રોટય  ર ે રોડય  પર  રેસ ાથી, ે અંગેનુ ત
ે ર ીપરિતસેીરર ીસરંેલરર ે લછે ?ેરરેાર
બરતેધ

રેન્ટીાચલરવવરંરટેાીેર  ોવરતચી-સંીસાેસ્વીરરર ીેર  વરળુફોંયસેીરર ીસરંેલરર ે લછે 
સ્થળઃ-

અર જદરર .જન્સીનુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

રર ીખઃ-

ટેન્ડર રર ારર નુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત
ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

સરક્ષીાીસેી

સરક્ષીનુારં
ત
થરસર ારમુત

ાોંધ
1

જૉ રૉઈ અર જદરર ે  ેૈક્ષણિર/રોપોર ે ટ સતસ્થરખર ે રેંટીા/ંેસ ચલર્ર્રાો અનુરવ દેરયવેલ ેોર્ ો
ેઓ ર ફથીંળે લવરય  ઓડય ર ાીપ્રંરિી ારલ થરસત ોષરરર રસેવરમ્ર્રઅંગેનુ અનુરવાર
પ્રંરિપરિત ાી ારલ , ે સ્થળ થર સંર્ ંરટે ઓ
ે ાે ફુડ/ેેલ્થ ્વરરગનુ ાર વરતધર પ્રંરિપરિત
/પર વરાગી મપતુ પ્રંરિપરિત    ાી પ્રંરિી  ારલ ્વડસરંેલ રર વરાી ર ેેેેડ વરય  ઓડય ર /
અનુરવારપ્રંરિપરિતબતાં
ે રતથીજો.રજપ્રંરિપરિતજંરરર રવેલેેે ો વ
ે ીઅર ીસ્વચરર િરંરત
લેવરંરતમવેેારેડ

2

જો રોઈ અર જદરર ે  ફૂડ મપટ્લેટ ચલરવ ર ેોવરનુ દેરયવેલ ેોર્

ો

ે ંરટે લેબર  લરઇસતસ,

ેોપ/.સ્ટરબ્બ્લશ્ંેંટ/પેેીનુ  સર રરર  /મ્યુ્ા્સપરલીટી/પરલીરર ંર ર જજસ્રેેા થર્ેલ ેોવરાર
પ્રંરિપરિતાીપ્રંરિી ારલ થર ેાીઓછરંરત ઓછર.રવષય ંરટે વેર રરર્રયાીપેોંચ,સતબ્ત ધ 
.ર વષયાી બેલેંસેીટ/સેલ્સટેક્ષ્ ર્ર વેલ્યુ .ડેડ ટેક્ષ/ સ્વિસ ટેક્ષ ્વરરગ નુ ર જજસ્રેેા થર્ેલ
ેોવરાર પ્રંરિપરિત , ે સ્થળ થર સંર્ ંરટે ઓ
ે ાે ફુડ/ેેલ્થ ્વરરગ નુ ાર વરતધર પ્રંરિપરિત
/પર વરાગીમપતુપ્રંરિપરિત,.રવષયારરર ટાય થરફૂડમપટ્લેટારસ્થળારજાેેર સેવર/
પ્ર્ ઠશ્ઠ ્ર્ક્ ીનુ ેઓાીસરર ીરરંગીર ીબરબ નુપ્રંરિપરિતસરંેલરર વુડ

6

3

દશામ વેલ અનભવ 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 શ્રીારતગુડ્સ.ન્ડસ્વિસટેક્ષ્વરરગંરતર ીસસ્રેેાધર રવ ીેોવીજોઈ.ડ
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અર જદરર ે  ાીચે પ્રંરિે ાી ્વગ ો અલગ-અલગ રવર ંરત ર જુ રર વરાી ર ેેેે, ેંજ દર ે ર સીલબતધ
રવર  પપર  જે

ે ્વગ ો દેરયવતુત ારં, અર જદરર  .જન્સીનુત ારં, "સર રરર ી ઇજાેર ી રોલેજ,

ગરતધીાગર  રેન્ટીારોન્રરરટ(2018)" ેંલખવરનુર ેે
ત ેેડ


રવર -1, રરગ-1 પ્રંરિે લરર્રર  ફોંય, રરગ-2 પ્રંરિે પરર ્ેષ્ટટ-1,2

થર રરગ-૩ પ્રંરિે

ુત
ે ર ીપરિતર,યુપીર્ર500ાોટેંન્ડર ફીપેટે (
વરાગીઓંરટેનરરવપરિતરસ્વીરરર્ય
 ેોવરનુબરત
ત ેધ
ે લ) ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ, યુ્પર્ર 10,000/- ાો અાેસ્ટ
ાોા રર ફતડબ
  ંાી ડીપોીીટાો
ે લ) , બરતેધ
ે ર ીપરિતર, જયુર ી લરર્સન્સ
ર રષ્ટરીર્કે  બેંરાો ડીડડીડ (ેર  ી રર ફતડબ

થર જયુર ી

પ્રંરિપરિતોાી પ્રંિી  ારલ, રરગ-3 પ્રંરિે ેર  ો ંરન્ર્ ેોવરનુ ખ પરિત સરંેલ રર વુ
(રવર -૧ાેલરર્રર ફોંયારંમપવુડ)
ત


રવર -2,રરગ-4પ્રંરિેરરવપરિતર(રવર -ર ાેરરવપરિતરારંમપવુ)
ત



રવર -3 રવર -1અાેરવર -2,બતાેાેરવર -3ંરતમુરવર

ુ ત ન્ડર  થરપરટીનુારંરવર પર દેરય
(રવર -૩ાેરેન્ટીારોન્રરરટઅંગેનટે
ત
વવુડ)
ત

7

બાિેંધરી પત્ર્ક
પ્ર્ ,
મચરર્યશ્રી,
સર રરર ીઇજ્ાેર ીરોલેજ-ગરતધીાગર 

સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કોલેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ (2018) માટે અરજી કરવા અન્વયે
મથીબરેેંધર ીમપવરંરત મવે છે  રે અંોરોઇપિારિરરીર્સતસ્થર/બેંરારડીફોલ્ટર ાથીડ ં
ે જ
અંરર રપપર રોઇપોલીસ/રોટય રેસથર્ેલાથીડજેબરબ ાીઅંેખરરિતીમપી.છી.ડ



સ્થળઃ-

અર જદરર .જન્સીનુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

રર ીખઃ-

ટેન્ડર રર ારર નુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત
ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

સીલ

સરક્ષીાીસેી

સરક્ષીનુારં
ત
થરસર ારમુત

બાિેંધરી પત્ર્ક પાટીની ફમમ નાાં લેટર િેડ પર આપવ.ાં
( કવર ૧ માાં સામેલ કરવ ાં )
8

ભાગ-2
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કેન્ટીન ચલાવવા માટે શરતો (2018)
( આ શરતો માન્ય િોવાન દરે ક પાના પર સિી કરી કવર-1 મા સામેલ કરવાન રિેશે)
A)

કેન્ટીન સેવા ચા

રાખવાના હદવસો તથા સમય અનસાંધાને લાગ પડતી શરતો

A-1 રર રર ં ર્રારરિતિરદવસંરરેન્ટીાચરલુ રર વરાીર ેેેે ડસતસ્થરંરસર રરર ી્ાર્ંમુજ્બજાેેર 
ર જાારરદવસો થરેરલપ્રત્ર્ેરંરસારબીજા થરચોથરે્ાવરર ે  થરપ્રત્ર્ેરર ્વવરર ે  સતસ્થર
બતધ ર ેેછે ે ધ્ર્રા ંર ર રખી સતસ્થર ચરલુ ેોર્ ે રદવસોંર રેંટીા ફર જજર્ર  ખુલ્લી ર રખવરાી
ર ેેેેડ વેરેેા/ર જાારત રદવસો ાર સંર્દર મ્ર્રા પિ રેંટીા ચરલુ ર રખવરાી ર ેેેે થર ્ાર્ 
દર  મુજબ જ રરડુ ચુરવવરનુ ર ેેેેડરેન્ટીા રોન્રરરટર  , સતસ્થ
 રાી પ ૂવય ંતજુર ી ્સવરર્ રેન્ટીા બતધ
ર રખી ેરરેે ાેીડ રેંટીન્ ંર ર જા ર રખવર બરબ ે ગુંરસ્ ર ધરર ર /અન્ર્ સમ્બત્ધ  પ્રવ ં
ય રા
્ાર્ંનુપરલારર વરનુર ેેેેડ
A-2 રેન્ટીાસવારે 7.30 વાગ્યાથી રાત્ર્ે 9.00વરલેર્રસુધીજરોન્રરરટર ાે વરપર વરંરટે મપવરંરત
મવેેડ ે સંર્બરદરેન્ટીાબતધરર ીદે વરાીર ેેેેડ
B)

કેન્ટીન મા રાખવાની થતી ખાધ્ય વાનગી,ગણવત્તા, ભાવ તથા સેવા અનસાંધાને લાગ પડતી શરતો
B-1 અારજ-રઠોળ-ંસરલર-ેરર્વગેર ે ્ર્વ્સ્થ સફરઇરર ીાે ર સોઇબારવવરાીર ેેેે ર સોડરંરત દર ે ર
ુ  સરર ી રવોલીટીાી વરપર વરાી ર ેેેેડ ર સોઇ ંરટે રાંરતડડ
ે  રમ્પાીાર ર ીફરઇંડ અ)
વસ્તઓ
ેીંગ ેલ/સોર્રબીા

ુ ી
ેલ/ સુર્યમખ

ેલ/ ર રઇસ રાંરા

ેલ /ક્પરસીર્ર

ીસર રસર /રૉલં રે ા
ે ે સંક્ક્ષ ક્વોલીટીાર ચોખર ર) ઘપ

ેલ બ)  રર  ંરટે

ે 
થર રઠોળ સરર ર દરિર ડ) રાંરતડડ

રમ્પાીાીજડેર ીપ્રોડક્ટસ/ંસરલર/સોસ-રેચપ્વગેર ે ાોપપર્ોગરર વરાોર ેેેેડરતપાીધ્વરર ર
સ્લરર્ થ ી સ્ટરન્ડડય  વસ્તુ ્સવરર્ાી

ુ  રેન્ટીાંરત જ બારવવરાી ર ેેેેડ
ંરં વસ્તઓ

ેરર્ડ્રોીસાેટેડવાસ્પ ીઓઇલાોપપર્ોગરર ીેરરેેાેીડ
B-2 રોન્રરરટર ે બધીવરાગીઓારતરરવટેંડર ંરરર ે લરરવપ્રંરિેલેવરારર ેેેેડસ્ટરન્ડડય રતપાીાર
ણબસ્રીટ,વેફર ,પોપરોાય ,ાંરીા,દુધ,સોફ્ટડ્રીંરસ(ંરીર,ફ્રુટી્વગેર ે )ંેસ્ક્સંંરર ટેલપ્રરઇસ
ુ  ્સવરર્ાી અન્ર્ વસ્તઓ
ુ 
પ્રંરિે મપવરનુ ર ેેેે ડ રોન્રરરટ મપ ી વખ ે ારરી થર્ેલ વસ્તઓ
ર રખવરંરટે રેન્ટીાર્ંટીાીલેણખ ંતજુર ીલેવરાીર ેેેે થરરેન્ટીાર્ંટીવારરર રજેરરવંતજુર 
ર રખેલ ેેે

ે રરવ જ મવી વરાગીઓાર લેવરાર ર ેેેેડ જો રોન્રરરટર ાે

ેંાી સતં્ થી

.ક્ષ્ટેન્ેા મપવરંરત મવે ો દર ે ર વસ્તુાર રરવાી બજાર રરવ પ્રંરિે સંીક્ષર  રર ી રેન્ટીા
ર્ંટી વારરર ર  જે રરવ ંતજુર  ર રખેલ રર વરંરત મવે ે જ રરવ, રોન્રરરટર ે  બધી વરાગીઓ ાર
લેવરાર ર ેેેેડ બન્ને પક્ષાી સતં્ થી રર રર ાી મુદ  પ ૂર ી થર્ર બરદ વધુંરત વધુ ૧૧ ંરસ ંરટે
.ક્ષ્ટેન્ેામપીેરરેેડમવુ.ક્ષ્ટે
ત
ન્ેાવધુંરતવધુબેવખ મપીેરરેેડ
B-3 રેન્ટીા ંર રજા ખરધ્ર્ પદરથો જ ર રખવરાર /પીર સવરાર ર ેેેેડ સર રરર ાી સુચાર પ્રંરિે ફરસ્ટ
ફૂડાી્ર્રખ્ર્રંરમવ રખરધ્ર્પદરથોસર રરર ીમદે ેપ્રંરિે રેંટીાંરારર રખવરાીસુચાર
ેોર્ ો ોં ે પ્રંરિે અંલરર વરાોર ેેેે ડજોંેનુ ંરદેરયવલ
ે રોઇપિવરાગીફરસ્ટફુડાી
્ર્રખ્ર્રંરમવે ો ે પિર રખીેરરેે ાેીડખરધપદરથોાીગુિવ રઅાેવજાઅંગે રેન્ટીા
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ર્ંટી(પરતચ્વદ્યરથીઓ થરરિતિપ્રરધ્ર્રપરો)ગંેત્ર્રર ે ચરરસિીરર ીેરેેડજેંરતખરંીજિર ર
રંીટી ર્ોલેર્ લરગે ે દત ડ રર ી ેરેે /રોન્રરક્ટ ર દ રર ી પરટીાે બ્લેર લીસ્ટંર મુરવરંરત મવેેડ
દર ે રબરબ ંરતરેન્ટીાર્ંટીાો્ાિયર્મખર ીઅાેબતધાર રયર ેેેેડ
B-4 રોન્રરરટર ે  દર ંરેાે રેન્ટીાર્ંટીસરથે ંીરટિંગરર વરાીર ે ેે
ે ે થર ઓ
ે વારરર રસુચવરર્ેલંેનુ
પ્રંરિે ર ોજેર ોજવરાગીઓ ફર ીસર્ર ર રખવરાી/બારવવરાી ર ેેેેડ જોમ ેર  નુત પરલાારે
થરર્ ો ે બરબ ે રેન્ટીા ર્ંટી અ) સુધરર રાી ર મપી ેરેે બ) પેાલ્ટી ફટ્રરર ી ેરેે ર)
રોન્રરક્ટર દરર ીેરેેડ)્સરીટોર ીટીરડપોીસટ્ાીર રંજ્ લઈેરેેડ
B-5

ોલંરપ્વરરગવારરર રંરન્ર્રર ે લેોર્ ેવોજડીીીટલવજારરતટોર રખવરાોર ેેેેડ

B-6 રેન્ટીાંરતપરા-ગુટરર,બીડી, ંરકુ,સીગરર ે ટનુત ેંજપ્ર્ બતધી ચીજોનુવે
ત ચરિરર ીેરરેેાેીંડ
ેંજરેન્ટીાંરતરરંરર  રરોન્રરરટર રેરંયચરર ીઓપિસેવારર ીેરેેાેીંડ
B-7 ચર-રોફીંરટેરરચાર,સ્ટીલારરેરરગળારરપવરપર વરારર ેેેેડ
B-8 ઠેરેદરર ે  પો રાર ંરિસો વારરર રરોલેજસ્ટરફ્ાે જે- ે ્વરરગંરઓડય ર  અનુસરર  પ્રરધરન્ર્ મપીચરરોફી,જે- ેફુડમઇટંપેોંચરડવરાીર ેેેેડ
B-9 સતસ્થરાર છરરિતો રેન્ટીાંરત પો રાો ારસ્ ો લઈાે મવે ો ેંાે બેસવર દે વરાી ટ ટ મપવરાી
ર ેેેેડ
B-10 રેંટીા ાો પપર્ોગ ાોાવેજ વસ્તુ ર રખવર/બારવવર/્પર સવર થર  અન્ર્ મલ્રોેોલ રે સર રરર 
વારરર ર  પ્ર્ બત્ધ  વસ્તુ ર રખવર/ બારવવર/્પર સવર ંરટે થઈ ેરેે ાેી અન્ર્થર દત ડ રર વરંર
મવેે ,રેંટીારર રર  રત્રરલીરઅસર થીર દરર વરંરમવેે થર્સરીટોર ીટીરડપોીસટાીર રં
પિજ્ રર વરંરમવેેડ
C

કેન્ટીન ઠેકેદારને અપાયેલ ગ્યગ્યા/વસ્ત ની જાળવણી તથા ઠેકેદારે રાખવાની થતી વસ્તઓ બાબતે
શરતો
C-1 રોન્રરરટર  રેન્ટીા સતરરળે  ત્ર્રર ે  જે ્સ્થ ીંરત મપવરંરત મવી ેોર્ ન
ે ુ ત લીસ્ટ રર ી બે રદવસંરત
ર્ંટીાે મપવરનુત ર ેેેેડ અાે રોન્રરરટ પુર ો થર્ે મ વસ્ત ુઓ જે ્સ્થ ીંરત મપેલ ેોર્ ે જ
્સ્થ ીંરતરેન્ટીાર્ંટીાેપર  સોંપવરાીર ેેેે
C-2 રેન્ટીા ંરત વરસિો-ગેસ-ચુલર ્વગેર ે ર સોઇાી થર જંવરાી / પીર સવરાી  સંગ્ર વસ્ત ુઓાી
્ર્વસ્થરરોન્રરક્ટર ે  રર વરાીર ેેેેડસતસ્થરખર ે પરઇ્ડાેચર લગેસનુ રાેક્ેાલેવરંરમવે ો
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 રેન્ટીાંરત ર ેેલપતખર,ટયુબલરઇટ,સ્વીચ્વગેર ે થરફાીચર  ેંજઅન્ર્વસ્તઓ
ુ તુટે-ફુટે બતધ
પડે ેાી ર ીપેર  રર વરાી રે ાવુત રર વરાી , રોઈ પિ વસ્તુ ગરર્બ ાર થરર્ ે જોવરાી ંરં
જવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેેેડવીજળીાોવપર રેપ્રંરિસર રર વરાોર ેેેેડવીજળીવેડ્ફરર્ ે
ર ી ેવપર રેથ ોજોવરં ેે ોરેંટીારંીટીર્ોલેર્લરગે ેદત ડરર ીેરેેડ
C-4 રેન્ટીા ંરત મર ડઓડ વોટર  ્યુર ીફરર્ર   થર પરિી ાર કુલર  રેન્ટીા ચરલુ ેોર્ ત્ર્રર ે  ફર ીસર્ર 
ચરલુ ર રખવરનુત ર ેેેે થર ેાી  સરફસફરઇ થરર ીપેરર િંગરર વરાી્ર્વસ્થર થર ેારખચયાી
જવરબદરર ી રોન્રરક્ટર ાી ર ેેેેડ મર ડઓડ વોટર  ્યુર ીફરર્ર   થર પરિી ાર કુલર  સતસ્થર ર ફથી
ચરલુરતડીેાંરતઅપરર્રબરદાોંર રં ાોખચયઠેરેદરર .રર વરાોર ેેેેડ
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C-5 રેન્ટીાંરતરોઇપિપ્રરરર ારમ્યી
ુ ીરસીસ્ટં/ટીડવીડાોપપર્ોગરર ીેરરેેાેીંડ
C-6 રેન્ટીાંરત પપલબ્ધ પરિી પુર વઠો જો રોઈ સતજોગોંર ખોર વરર્ ો પરિીાી ્ર્વસ્થર રોન્રરરટર ે 
સ્વખચેરર વરાીર ેેેેડ
D)

કેન્ટીન ઠેકેદારને સ્વચ્છતા તથા ફૂડ વેસ્ટ નનકાલ અનસાંધાને લાગ પડતી શરતો
D-1 કેન્ટીન ઠેકેદારને રેન્ટીાંરત થર ેાીમસપરસરોઇપિજા ાીગતદરીારથરર્ ે બરબ ે ર્ોલેર્
ધ્ર્રામપવરનુર ેે
ત ેેઅાેર ોજેર ોજબધરવરસિો થરરપ,ર રરબી,ડીે્વગેર ે બર રબર સરફરર ી
લુછયર પછી વરપર વરાર ર ેેેેડ ેંજ જે- ે ઓડય ર  પુિય થર્ે ર   ટેબલ ખુર ેી સરફ રર વરાર
ર ેેેેડરેન્ટીાાર બરર ી બરર િર

થર રરચ બર રબર  સરફ ર રખવરાર ર ેેેેડ રેન્ટીાંરત

થર

ેાી

મસપરસ ાી જલેર્ર ેંજ વોેબેસીા અાે ટોર્લેટ ્ાર્્ં  ર ી ે બર રબર  સરફ રર વરાર ર ેેેેડ
સફરઇાીસરંગ્રીરોન્રરરટર ે પો રાીવરપર વરાીર ેેેે
D-2 રોલેજ રેન્ટીાાો ંરં પ્રરરર ાો રચર ો ્ાર્ંી  ર ી ે ્ારરલ રર વરાી જવરબદરર ી રોન્રરરટર ાી
ર ેેેેડજોસતસ્થરખર ે રરચાવેસ્ટમધરર ી બરર્ોગેસ્લરતટપરોરર વરંરમવે ોફુડવેસ્ટાો
બરર્ોગેસ્લરતટખર ેસ્વખચે્ારરલરર વરાોર ેેેેડ
D-3 રેન્ટીાાી ગટર ાી

થર રે ન્ટીા ાર ણબલ્ટ અપ .રર ર્રાી સફરઇ બ્ેરર  ફર  ે ૧૦ ફૂટ જલેર્ર

રોન્રરરટર ે  સ્વખચે અાે પો રાી જવરબદરર ી ેેઠળ ્ાર્ંી  રર રવવરાી ર ેેેેડ રેન્ટીા ંરટે જે
ુ જલેર્ર ંોાેમપવરંરતમવેે ેબધીજસ્વચ્છર રખવરાીર ેેેે
વસ્ત/
D-4 દર  ંરેાે .ર વખ  ઠેરેદરર ે  રોલેજ રેંન્ટીાાી ્ાર્ંી  સેવર ાે અસર  ાર થરર્ ે ર ી ે ંરન્ર્
જતુ
ત ારેરાોપપર્ોગરર ીવપર રેાીજલેર્રજતુ
ત મક્ુ -સ્વચ્છરર વરાીર ેેેેડ
E)

કેન્ટીન ઠેકેદારને કેંટીન ચલાવવા જરરી પરવાનગી , લાગ પડતા વેરા તથા રાખવાના થતા સ્ટાફ
તથા તેઓની વતમણક બાબતે લાગ પડતી શરતો
E-1 જેપિઠેરેદરર ાેરોન્રરરટંળે  િ
ે ે રોન્રરરટંળે  રર ીખથી.રંરસંરસબતધી લેબર ર્ં કચર 
રચેર ી ખર ે રોન્રરરટ લેબર  ર ે લેયુલેેા .ક્ટ ેેઠળ ાોંધિી રર રવી લેબર  લરઇસન્સ લેવરનુ થર
ેાે મધરર ી  ંરં ફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેી પુિય રર વરાી ર ેેેે થર લેબર  મધરર ી  ંરં
્ાર્ંોનુ પરલા રર વરનુ ર ેેેેડ લેબર  મધરરર   રોઇપિ પ્ર કચો ંરટે સતપ ૂિય જવરબદરર ી રોન્રરરટર 
ાીર ેેેેડ
E-2 રેન્ટીાચલરવવરંરટે જયુર ીફૂડ/મર ોલેર્ખર ર ર ફથીજરૂર ીલરર્સન્સંતજુર ી્વગેર ે રોન્રરરટર ે 
ુ ય ખચય સરથેાીજવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેેેડ
વખ ોવખ લેવરાીર ેેેડે  ેંજ ે અંગેાીસતપિ
પેેીાો ાોંધિી ામ્બર  ેોવો ફર ીસર્ર  છે ડજે દેરયવવરાો ર ેેેેડસર રરર શ્રીારત મર ોલેર્ ખર રાર
્ાર્ંો મુજબ રેન્ટીા ચલરવવરાી ર ેેેેડ રેંન્ટીા ંરટે જે પિ વેર ર મવેે ે વેર ો રર વરાી
જવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેેેડ
E-3 રેન્ટીાંરત બરળ ંજૂર ો ર રખી ેરરેે ાેીંડ સર રરર શ્રી ાર ધરર ર-ધોર િાો અંલ રર વરાો ર ેેેેડ જો
રતગરર વરંરતમવેે ોરોન્રરરટર દરર વરંરતમવેેડ
E-4 રેન્ટીાંરત રરં રર  ર દર ે ર રંયચરર ીાે રોન્રરરટર ે  પો રાર ખચે ગિવેે મપવરાો ર ેેેેડ રરંાર
સંર્દર મ્ર્રાદર ે રરંયચરર ી.ગિવેેપેેર વરાોર ેેેે ેંજગિવેેાીસ્વચ્છ રજાળવવરાી
ર ેેેેડર સોડરંરારપ્રત્ર્ેરસ્ટરફે ફર જદર મ્ર્રાંરથે ટોપી થરખરદ્યપદરથય દુ્ષ ારથરર્ ે
ંરટેજયુર મુજબેરથંરલેલો્જપેેર વરારર ેેેેડ
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E-5 રેન્ટીાંરત રરં રર  ર દર ે ર રંયચરર ી. ્ાર્ંી  ર ી ે ેરથ-પગાર ાખ રરપવરાર ર ેેેેડ રોઇપિ
પ્રરરર ાર ચેપી ર ોગ/ચરંડીાર ર ોગ ધર રવ ર રંયચરર ીાે રરંે ર રખી ેરેે ાેીંડ દર ે ર રંયચરર ીનુત
ંેડીરલચેર-અપરર રવવરનુર ેે
ત ેેડ ઓ
ે સરંે રોઇપિપોલીસ/ન્ર્રર્રલર્ંરરેસચરલુ ારેોવો
જોઇ., ઓ
ે ગેર રરર્દે સર પ્રવ્રુ્િંરારજોડરર્ેલેોવરજોઇ., ેઓેરર ીર ીર થરંરાસીરર ી ે
સ્વસ્થેોવરજોઇ.ડ
E-6 રેન્ટીાાી અંદર ાી જલેર્રાો પપર્ોગ , રોન્રરરટર  રે ેંાર રોઇ પિ રંયચરર ી ર ેેિરર ંરટે રર ી
ેરેે ાેીડ રેન્ટીાંર રરં રર  ર રંયચરર ીઓાે  જો ફર જ દર મ્ર્રા રોઇપિ પ્રરરર ાો
અરસ્ંર /ઈજા/મ ેત્યુથેે ો ેાીસમ્પુિય જવરબદરર ીરોન્રરરટર ાીર ેેેેડ
E-7 રેન્ટીા રોન્રરરટર ે  પો ે અથવર ેંાર વારરર ર ્ાયુક્  રેન્ટીા ંેાેજર ે  રેન્ટીાાર સંર્ દર ્ંર્રા
ફર ીસર્ર ેરજર ર ેેવરનુર ેે
ત ેેડ
E-8 રેન્ટીાંરત ફર જબજાવ રદર ે રસ્ટરફે છરરિત/રંયચરર ીસરથે ્વવેરથીવ યવરનુર ેે
ત
ેે ડજોરેન્ટીાંરત
ુ  ાી ફરર ર્રદ ંળેે ો રેન્ટીા ાો રર રર  ર દ રર વરાી સિર રેન્ટીા
રોઇ પિ પ્રરરર ાર ગેર વ ણ
ય ર
ર્ંરટાીર ેેેેડ
E-9 રેન્ટીા રોન્રરરટર ે  રેન્ટીા

થર મસપરસાી જલેર્ર ંરત સફરઇ રર વર ંરટે અલગ ંરિસ ાી

્ર્વસ્થરરર વરાીર ેેેેડ
F)

કેન્ટીન ઠેકેદારને કોલેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ અનસાંધાને લાગ પડતી વાગણજ્યીક (કોમેનશિયલ) શરતો
F-1 અાેસ્ટ
  ંાી પેટે દર ે ર પરટી. યુડ 10,000/- ાો Principal , Government Engineering College,
Gandhinagar ારંે  ર રષ્ટરીર્કે  બેન્રાો ડીડડીડ જંર રર રવવરાો ર ેેેેડ જે પરટી રોન્રરરટંેળવવર
પરરિતથેેાેીં ા
ે ેમડીડડીડપર  રર વરંરતમવેેડ
F-2 જેપરટીાેરોન્રરરટ.વોડય થેે િ
ે ેરોન્રરરટં ર્રારજાિરર  રપરિતાી રર ીખથીસર રદવસંર
સીરયુર ીટી ડીપોીીટ પેટે Principal , Government Engineering College, Gandhinagar ારંાી
રેન્ટીા સેવર ંરટે યુપીર્ર 35,000/- (યુપીર્ર રિતીસ ેજાર  પુર ર )ાી ર રંાી ગરતધીાગર , ગુજર ર 
ખર ેાીર રષ્ટરીર્કે બેન્રાી૧૧ંરસમુદ ંરટેાી.ફડડીડમર ડરેરવીજંરરર રવવરાીર ેેેેડજો
્ાર્  સંર્ ંર્રયદરંર સીરયુર ીટી ડીપોીીટ ાી ર રં જંર ા રર વરંર ા મવે ે સતજોગોંર
બરારાી ર રં જ્  રર ી , ઓડય ર  ર દ રર ી પછીાર લરર્ર ઠેરેદરર  ાે ઓડય ર  મપવરંર મવેેડ
સીરયુર ીટી ડીપોીીટાી ર રં રર રર ાી મુદ  પુિય થર્રાર .ર ંરસ બરદ રરંગીર ી સત ોષ રરર ર
જિરેે અાે ણબલ સર રર  થર્ે .જસીાે
ત
 પર   ચુરવવરંર મવેેડ સીરયુર ીટી ડીપોીીટાી ર રં
પર રોઇપિપ્રરરર નુ્ર્રજંળવરપરરિતથેેાેી
F-3 કેન્ટીનની ગ્યગ્યાનો ઉપયોગ સાંસ્થાના છાત્ર્ો /કમમચારીઓ તથા સાંસ્થા ખાતેના મલાકાતીઓ માટે જ
કરી શકાશે અન્ય કોઈ અંગત કે કોમેનશિયલ િેત માટે કેન્ટીન/મેસની ગ્યગ્યાનો ઉપયોગ કરી શકાશે
નિી.ઠેકેદારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ / કાં પની ની જાિેરાતનાાં પોસ્ટર /બેનર /િોહડિંગ

પ્રદનશિત કરવાનાાં

રિેશે નહિ. કેન્ટીન કોન્રાકટ રદ કરવાનો કેન્ટીન કનમટીને અબાનધત અનધકાર રિેશે, તેમજ આ
બાબતમાાં કોઇ તકરાર કે પત્ર્વ્યવિાર 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 ોસીરયુર ીટીડીપોીીટજ્ રર વરંરતમવેેડ
F-5 રોન્રરરટાો સંર્ગરળો રોન્રરરટ મ્ર્રાી રર ીખથી 11 ંરસ ંરટે મપવરંરત મવેેડ ં
ે જ જો
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રર રર ારસંર્દર મ્ર્રાસેવરસરર ીર ેેલેોર્ થરછરરિતરે ંરજયુર લરગે ોરેન્ટીાસ્ં ીાી
રલરંિાેઅનુસધ
ત રાેમરર રર વધુ11ંરસરે ા
ે રજે- ેરરગંરટેલમ્બરવીમપીેરરેે,જે
દર મ્ર્રા વરાગીઓાર રરવ પિ ેરલાર રરવપરિતર સંરા જ ર રખવરાર ર ેેેેડ ડ મ સંર્ંરત
વધરર ોરેધટરડોરર વરાર ંરંઅબરધી અ્ધરરર રેન્ટ
 ીાર્ંટી/સતસ્થરારવડરારર ેેેેડ
F-6 જેરોન્રરરટર ાેરેન્ટીારોન્રરરટમ્ર્ોેેે ેિેજરેન્ટીાચલરવવરાીર ેેેેડબીીસરોઇ્ર્રર ાે
રેન્ટીાચલરવવરંરટે રરડે રે પેટરરરડે ચલરવવરંરટે મપીેરરેે ાેીંડરોન્રરરટર ે  અન્ર્રોઇાે
રેન્ટીાચલરવવરરરડે રે પેટરરરડે મ્ર્રનુરે
ત ન્ટીાર્ંટીાીજાિંરતમવેે રે તુર ત જરોન્રરરટર 
પરસેથીરેન્ટીાાોરબ્જોપર  લઇાે રેન્ટીાર્ંટીસીરયુર ીટીડીપોીીટાીર રંપિજ્ રર ેે
અાેમબરબ ેરોન્રરરટર ાોરોઇપિજા ાોવરતધોરે રર રર ચરલેેાેીંડ
F-7 રેન્ટીા અંગે 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 દેરય્ર્
 ર ્સવરર્ાી રોઇ ંીખીર સુચારઓ રેન્ટીા ર્ંટી ધ્વરર ર મપવરંરત
મવેે ો ેરેન્ટીારોન્રરરટર ાેબતધાર રયર ેેેે
F-9 રોઇપિ ગ્રરેર સરથેાો મ્થિર ્ર્વેરર  (પધરર -ર ોરડર-ખરતુ) ્વગેર ેાી

ંરં જવરબદરર ી

રોન્રરરટર ાીર ેેેેડસરકારની સચના પ્રમાણે કેંટીન ના તમામ વ્યિવાર કેશ લેસ કરવાની સમ્પણમ
તૈયારી કેંટીન કોન્રાકટર એ રાખવાની રિેશેડ
F-10 ટેન્ડર  પરસ થર્ે ંતજુર  થર્ેલ વરાગી થર રરવોાર લીસ્ટનુત બોડય  રોન્રરરટર ે  સ્વખચે લગરડવરનુત
ર ેેેેઅાેત્ર્રર બરદજરેન્ટીાેયુરર વરાીર ેેેેડ
F-11 રેન્ટીાંરટેંન્ડર ંરરર ે લ(પપર્ોગ/ઘસરર ર)અનુસધ
ત રાેંરસીરરરડરાીર રં થર્વજવપર રે
ારત બીલાીર રંજે- ે ંરસપુિય થર્રબરદારંરસાી1થી5 રર ીખસુધીંરસતસ્થરાર.રરપન્ટ
્વરરગ ંર અચુર જંર રર રવવરાી ર ેેેડે  રેન્ટીા ખર ે લગરડવરંરત મવેલ સબંીટર  ારત ર ીડીંગ
મધરરર   પ્રવ યંરા ્વજ દર  પ્રંરિે જે ્વજ વપર રે ાી ર રં થરર્ ેાર ૫૦% ર રં ્વજ
વપર રે ાી ર રં ર ીરે જંર રર રવવરાર ર ેેેે ,  રેસરબી ેરખરંર થી ંળે લ પતેોચાી ારલ
રેંટીાસંી ીંરઅચુરજંરરર રવવરાીર ેેેેડ
F-12 બે ંરસનુ રરડુ બરરી ર ેેેે ો રત્રરલીર અસર  થી રર રર  મપોમપ ર દ થેે અાે ્સરીટોર ીટી
રડપોજજટ્ાીર રંજ્ રર ીેરરેેડ
F-13 કેંટીન ઠેકેદાર ને રસોડા ખાતે ઉપ્લબ્ધ પાંખા તથા ટયબ 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
પ ૂવે કેન્ટીન કનમટી ની પરવાનગી લેવાની રિેશે.
કેંટીન મા છાત્ર્ોને બેસવાની ગ્યગ્યાએ લાઇટ પાંખા નો ઉપયોગ જરર પ્રમાણે જ થાય તથા ખોટો
બગાડ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી કેંટીન ઠેકેદારની રિેશે .
G

કેન્ટીન ઠેકેદારને ફહરયાદ તથા તે અનસાંધાને લાગ પડતી પેનટીટી/દાં ડ ને લગતી શરતો
G-1 રોલેજરેન્ટીારોન્રરક્ટર ે  .રફરર ર્રદર જજસ્ટર ્ારરવવરનુ ર ેેેેડમવુ .રર જજસ્ટર બારવી ેંર
પેજ ામ્બર  લખી ા
ે ી બરજુંર  રેન્ટીા ર્ંટી વારરર ર સેી ્સક્કર રર રવી લેવરાર ર ેેેેડ જેાી પિ
ફર ીર્રદ ંળે 

ેાી ાોંધ રર વરાી ર ેેેે
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થર ફરર ર્રદીાે

ેાી પતેોચ મપવરાી ર ેેેેડમવી

ફર ીર્રદ ંળે  ર   જ રેન્ટીા ર્ંટી સંક્ષ ર જજસ્ટર  ર જુ રર ી ે બરબ ે ર્ોલેર્ ખુલરસો રર વરાો
ર ેેેેડ
G-2 ફરર ર્રદ ાી ગમ્રીર  ર ાે ધ્ર્રાે લઈ રેન્ટીા ર્ંટી અ) સુધરર રાી ર મપી ેરેે બ) પેાલ્ટી
ફટ્રરર ીેરેેર)રોન્રરક્ટર દરર ીેરેેડ)્સરીટોર ીટીરડપોીસટ્ાીર રંજ્ લઈેરેેડ



દર ે રપ્રસતગેન્ર્રર્ક્ષેરિતગરતધીાગર ર ેેેેડ"Subject to “ Gandhinagar Jurisdiction"



મચરર્યશ્રી
સર રરર ીઇજાેર ીરોલેજ-ગરતધીાગર ડ

પપર ોર  ંરંેર  ોંેં વરતચીછે ,મેર  ોંાે ંતજુર છે ડપપર ોક્  ંરંેર  ોઅંોાે (રેન્ટીાઠેરેદરર 
ે ર ી ખ પરિત યુડ  100/- ાર સ્ટેમ્પ
ાે)  ંતજુર  થર બતધા ર રય ર ેેેે ે મુજબ ાો બરતેધ
 પેપર પપર રોંરરક્ટ
ે ર ીમપુટ ડ
અપરર્રાીજાિરર  રપરિતાી રર ીખથીદસદીવસંરહુ ર જુરર ીે ેાીબરતેધ

સ્થળઃ-

રર ીખઃ-

અર જદરર .જન્સીનુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડર રર ારર નુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

સીલ

સરક્ષીાીસેી

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

વસ્ત ુ

વજા/રવોઠન્ટટી/ાતગ

ંરં
ટે ક્ષ
સેી ાો
રરવ
(યુ્પર્ર)

1

અાણલ્ંટેડ

ર ોટલી/રરખર ી/પુર ી

થરળી

ેરર લીલો ર ી

60

ેરર રઠોળ/સીીાલલીલો ર ીવરર રફર  ી
રર /ણખચડી
દરળ/રેી
્સસાલસલરડ–25ગ્રરં/્ંક્ષઅથરણુત 15ગ્રરં
છરે-150્ંલી
2

ફીરસડીેડ

ર ોટલી/રરખર ી/પુર ી5ાતગકુલ1૦૦ગ્રરં

45

ેરર લીલો ર ી-1૦૦ગ્રરં
ેરર રઠોળ/સીીાલલીલો ર ીવરર રફર  ી–1૦૦ગ્રરં
રર /ણખચડી-125ગ્રરં
દરળ/રેી-150ગ્રરં
્સસાલસલરડ–25ગ્રરં/્ંક્ષઅથરણુત 15ગ્રરં
છરે-150્ંલી
3*

ર ોટલી-ેરર/

ેરર/રરીસ–1૦૦ ગ્રરં

પુર ી-રરીસ

ર ોટલી/પુર ી-5ાતગ/100 ગ્રરં

25

્ંક્ષઅથરણુત 15ગ્રરં
4
5*

દરળ-રર 

દરળ–150 ગ્રરંરર -125ગ્રરં

20

ચરંોળી/ખરતડ

100ml

7

રોફીંોળી/ખરતડ 100ml

10

ારતખેલ
6*

ારતખેલ
7*

દૂ ધસ્ટરન્ડડય ંોળુ

100ml

7

/ખરતડારતખેલ
15

8*

પીમ/બટરરર

150ગ્રરં

15

પીમ
9*

સંોસર

150ગ્રરં(રેચઅપઅલગ)

15

10*

વેજ/મલું
ત ટર 

150ગ્રરં(રેચઅપઅલગ)

20

સેન્ડવીચ
Annexure–Aંરતર રખેલવસ્તુઓારરરવરફક્ષર ેેેેડજે ંરંઠેરેદરર ાેંરન્ર્ર રખવુત ફર ીસર્ર ર ેેેેડ
Annexure – A માાં * સામે દશામવેલ પ્રત્યેક ફૂડ આઈટમ રોજેરોજ ઉપલબ્ધ રાખવાની રિેશે.
તથા છાત્ર્ોની જરૂરીયાત મજબ હફક્સ થાળી / અન ગલનમટે ડ થાળી નવગે રે ઉપલબ્ધ રાખવાન ાં રિેશે.
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર માટે કોલેજ કેન્ટીન કોન્રાકટ (2018 ) માટે પત્ર્ક -3 માાં દશામ વેલ
સાંસ્થા એ સચવ્યા પ્રમાણે નાાં ભાવ ( તમામ પ્રકારના વેરા સહિત ) અમોને માન્ય રિેશે
વધુંરસ્ટરન્ડડય  રતપાીારણબસ્રીટ,વેફર ,પોપરોાય ,ાંરીા,સોફ્ટડ્રીંરસ(ંરીર,ફ્રુટી્વગેર ે ),છરસ,મઇસ્િીં
ંેસ્ક્સંંરર ટેલપ્રરઇસપ્રંરિેમપવરનુસ્સ્વરરર્યછે ડલરગુપડ રટેક્ષરર વરાીજવરબદરર ીઅંરર ીર ેેેે

સ્થળઃ-

રર ીખઃ-

અર જદરર .જન્સીનુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડર રર ારર નુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

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
ટે ક્ષ
સેી 
ાોરરવ
(યુ્પર્ર)

સરપથ

1

ઇડલી-સતરરર 

125ગ્રરંઈડલી,૨૦ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે

ઇઠન્ડર્ા

2

વડર-સતરરર 

125ગ્રરંઈડલી,૨૦ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે

3

પપંર

150ગ્રરં

4

સરદરેોસર(Min9ઇંચ)

125ગ્રરંેોસર,૨૦ગ્રરંચટિી,100ગ્રરંસતરરર સરથે

5

ંસરલરેોસર(Min9ઇંચ)

125ગ્રરંેોસર,35ગ્રરંબટરરરાીસુરીરરીસ(ંસરલર)
,20ગ્રરંચટિી,100ગ્રરંસતરરર સરથે

6

ટોંેટો/ઓાીર્ાપિરપં125ગ્રરંપિરપં,20ગ્રરંચટિી100ગ્રરંસતરરર સરથે
(Min9ઇંચ)

ાોથય

7

ઇઠન્ડર્ા

ચરઇાીી

મલુ/ગોબી/્ંક્ષવેજપર ોઠર-

150ગ્રરંપર ોઠર50ગ્રરંદેીં

દરેસરથે
8

રરીસપરતપ

150ગ્રરંરરીસ, ર ાતગપરતપ50ગ્રરં

9

વેજપુલરવ

150ગ્રરં

10

નુડલ્સ(ેક્કર/ચરપંીા)

150ગ્રરં

11

ુ ીર્ા
વેજંતચર 

150ગ્રરં

12

વેજફ્રરઇડર રઇસ/ંતચર ુ ીર્ા

150ગ્રરં

ર રઇસ

રરગ-4 પ્રંરિેઅનુિંરતર1થી12નુટોટલ
ુ ારરરવનુટોટલજેપરટીનુ
રરગ-4 પ્રંરિેઅનુિંરતર1થી12િંરતરપર ાી ંરંવસ્તઓ
ત
સીથી
ત
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 ાં રિેશે.
સ્થળઃ-

રર ીખઃ-

અર જદરર .જન્સીનુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડર રર ારર નુારંડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ
ત

ટેન્ડર રર ારર ાીસેીડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ

સીલ
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