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ુ ય વિગતો
ટે ન્ડરની મખ્
અત્રેની સાંસ્થ ખ તે આવેલ સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલ વવ નો કોન્ર ક્ટ આપવ નો થતો હોઈ આ
અંગેન કોર ટેન્ડર ફોર્મ રૂપીય ૫૦૦/- રોકડ ર્ ાં (રજાન દિવસો સસવ ય કચેરી સર્ય
િરમ્ય ન સવ રે ૧૧-૦૦ થી સ જે
ાં ૫-૦૦ કલ ક) અત્રેની કચેરી ખ તે જર્ કર વ્યે સાંસ્થ ન
વકમ શોપ બિલ્ડીંગર્ ાં આવેલ સ્ટોર સવભ ગ ખ તેથી ર્ળશે.
૧ ક ર્નુાં ન ર્

સરક રી ઈજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર ખ તે સ્ટુડન્ટ સ્ટોર
(સ્ટે શનરી) ચલ વવ નો કોંન્ર ક્ટ આપવ િ િત

૨ કોંર ક્ટનો સર્યગ ળો.

૧૧ ર્દહન

૩ જાર્ીન અન ર્ત(સીક્યોરીટી દડપોઝીટ)

રૂ. ૫૦,૦૦૦/- ( અંકે રૂવિયા િચાસ હજાર પરુ ા )

૪ સાંસ્થ ખ તેથી ટે ન્ડર ફોર્મ ર્ેળવવ નો

તા.૮/૧/૨૦૧૮ થી ૨૩/૦૧/૨૦૧૮ સવ રે ૧૧:૦૦ થી

સર્યગ ળો.

સ જે
ાં ૫:૦૦ કલ ક સુધી. (ચ લુ ક ર્ક જન દિવસો
િરસર્ય ન)

૫ પ્રી- બિડ ર્ીટીંગ.

તા: ૧૦/૦૧/૨૦૧૮ સાાંજે ૪: ૦૦ કલ કે સ્ટોર સવભ ગ,
એડર્ીન બિલ્ડીંગ, સરક રી ઈજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર
ખ તે

૬ ભ વપત્રક રજી. પો.એ.ડી/સ્પીડપોસ્ટ

તા. : ૨૫/૦૧/૨૦૧૮

એ.ડી.થી અથવ રુિરુર્ ાં પરત
સ્વીક રવ ની છે લ્લી ત રીખ:
૭ પુવમલ યક ત પત્રક ખોલવ ની ત રીખ:

તા. : ૩૦/૦૧/૨૦૧૮

૮ ભ વપત્રક ખોલવ ની ત રીખ, સર્ય,

તા. : ૩૧/૦૧/૨૦૧૮, સિારે ૧૧ કાં લાકે

અને સ્થળ

એડર્ીન બિલ્ડીંગ, સરક રી ઈજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર
ખ તે

ટે ન્ડર ભરન રે ધ્ય નર્ ાં ર ખવ જેવી િ િતો.
૧)

ુ નુ ાં પત્રક ભ વ સ થે આપવ ર્ ાં આવ્્ુ ાં છે જે ઠેકેિ ર
સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ઠેકેિ રે વેચવ ની વસ્તઓ
ને ફરજીય ત લ ગુ રહેશે .

૨)

અરજી કરન ર વ્યક્ક્ત / પેઢી ને

સ્ટે શનરી ના વ્યિસાય નો ઓછામાાં ઓછો એક િર્ષ નો

ુ િ હોિો ફરજીયાત છે જે માટે યોગ્ય પ્રમાણિત્ર પિ
ુ ષ લાયકાત ફોમષ સાથે રજુ કરિાન ાંુ
અનભ
રહેશે.
૩)

આવેલ ટેન્ડર પૈકી કોઈ એક અથવ િધ ટે ન્ડર કોઈપણ જાતન ાં ક રણ આપ્ય સવન રદ્દ
કરવ ની અિ સધત સત્ત સસર્સતને રહેશે.

૪)

કોઈપણ પ્રક રનુાં શરતી ટે ન્ડર સ્વીક રવ ર્ ાં આવશે નહી.

૫)

આવેલ ટેન્ડર પૈકી ક્ુ ાં સ્વીક રવુ અને તેનો કોંર ક્ટ કોને આપવો તે િ િતર્ ાં વ્યવસ્થ
સસર્સતની િેઠક્ર્ ાં જે સનણમય લેવ ય તે સનણમય િરે કને આખરી અને િાંધનકત મ રહેશે.

૬)

આ સ થે સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલ વવ ર્ ટે ની શરતો આપવ ર્ ાં આવી છે . ભ વ ભરન રે તેનો
અભ્ય સ કરી તેન ુ ાં પ લન કરવ નુ ાં રહેશે. ભ વ ભરન ર ઠેકેિ રે ટેન્ડર પત્રકન િરે ક પ ન
પર સહી સસક્ક કરવ ન ાં રહેશે.

૭)

જે ભ વ ભરન રનુ ાં ટે ન્ડર સ્વીક રવ ર્ ાં આવશે તેર્ને સ્વીક ય મ િ િતની જાણ કરત પત્રની
ત રીખથી સ ત (૦૭ ) દિવસ ર્ ાં નીચે જણ વેલ રકર્ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂસપય પચ સ
હજાર પુર ) ની જાર્ીન અન ર્ત તરીકે “Principal , Government Engineering College,
Gandhinagar ”

ન ન ર્ની ગ ધ
ાં ીનગર ખ તે શ ખ ધર વતી

ર ષ્ટરીયબેત િકની

િર

ર્ સ મુિત ર્ ટે ની એફ.ડી. જર્ કર વવ નો રહેશે. સનયત અન ર્ત ની રકર્ ન ભરન ર
ઠેકેિ રનો ઓડમ ર રિ કરવ ર્ ાં આવશે તથ સનયર્ોનુસ ર ની ક યમવ હી કરવ ર્ ાં આવશે.
૮)

ઠેકેિ રે લ ગુ પડત તર્ ર્ સરક રી સનયર્ોનુ ાં પ લન કરવ નુ ાં રહેશે .

ટેન્ડર ફોમષ
સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) માટે
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર- ૩૮૨૦૨૮
ુ ષ લાયકાત ફોમષ
સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) કોન્રાકટ માટે ન ાંુ પિ
(૧)

અરજિ ર એજન્સીનુાં ન ર્

(૨)

અરજિ ર એજન્સીનુાં સરન મુ ાં
(ફોન નાં. તથ પુર વ સદહત)

(૩)

ર્ બલક/ ભ ગીિ રોન ન ર્ તથ સરન મુ*
ફોટ (બુલ મુખત્ય ર)

(૪)

ટેલીફોન નાંિર એજન્સી/ર્ બલક/ભ ગીિ ર
ફેક્ષ નાંિર અને ઈ-ર્ેઈલ નાંિર

(૫)

વ્યવસ યવેર રજીસ્રેશન નાંિર

(૬)

ગુડ્સ & સવીસ ટે ક્ષ રજીસ્રે શન નાંિર

(૭)

આવકવેર હેઠળ નોંધ યેલ PAN નાંિર

(૮)

છે લ્લ પ ચ
ાં

વર્મ પૈકી કોઇપણ એક વર્મન ુ

એન્્ુઅલ એક ઉન્ટ, પ્રોફીટ લોસ એક ઉન્ટ,
િેલેન્સ શીટનુ ાં ચ ટે ડ એક ઉટન્ટનુ ાં સટીદફકેટ
(૯)

પ ૂવમ ઈસતહ સ સ્વસ્છ છે , ન ણ કીય સાંસ્થ ન
દડફોલ્ટર નથી અને પોલીસ-કોટમ રે કોડમ પર
ે રીપત્ર (હ લનુ)
કેસ નથી તેન ુાં િ હ
ાં ધ

(૧૦)

અરજિ રે પદરસશષ્ટટ-૧ ર્ ાં િશ મવ્ય મુજિની
વસ્તુઓ વચવ ની રહેશે. લ યક ત ફોર્મ સ થે
અરજિ રે પદરસશષ્ટટ-૧

સહી કરી સ ર્ેલ

કરવુ.
(૧૧)

રુસપય ૫૦૦૦/- નો અનેસ્ટ ર્ની ડીપોઝીટનો
ર ષ્ટરીયબેત િકનો ડી.ડી. “આચ યમશ્રી, સરક રી
ઇજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર” ન ન ર્નો.

(૧૨) સચોટ અનુભવની સવગત :
ક્રર્

સાંસ્થ નુ ાં ન ર્

કર રનો

કર ર ર્ળ્ય ન પુર વ ની સવગત

સર્યગ ળો
૧
૨
૩
૪

(૧૩) સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટેશનરી) ચલ વવ ર્ ટેની શરતો વ ચ
ાં ી સર્જીને સ્વીક રી શરતવ  ફ ફોર્મ
સહી કરી સ ર્ેલ કરવુ.ાં

સ્થળ:

ટેન્ડર ભરન રની સહી:

ત રીખ:

ટેન્ડર ભરન ર એન્જસીનુ ન ર્:

સસક્કો (સીલ )

વિગતો


કવર-૧, પુવમ લ યક ત ફોર્મ, શરતોનુ ાં ફોર્મ, પદરસશષ્ટટ-૧, રુસપય ૧૦,0૦૦/- નો અનેસ્ટ
ર્ની ડીપોઝીટનો ર ષ્ટરીયબેત િકનો ડી.ડી., િ હ
ાં ધ
ે રીપત્રક, જરુરી લ યસન્સ તથ જરુરી
પ્રર્ ણપત્રોની ખરી નકલ (કવર-૧ ને પુવલ
મ યક ત ફોર્મ ન ર્ આપવુ.)
ાં




કવર-૨, ભ વપત્રક (કવર-ર ને ભ વપત્રક ન ર્ આપવુ)ાં
કવર-૩, જેર્ ાં કવર-૧ અને કવર-૨ િાંનન
ે ે સ થે કવર-૩ ર્ ાં મુકવ (કવર-૩ ને સરક રી
ઇજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) કોન્ર કટ (૨૦૧૮)" અંગેન ુ ાં ટે ન્ડર તથ
પ ટીનુ ાં ન ર્ કવર પર િશ મવવુ.)
ાં

ખાસ નોંધ :

ઉક્ત સવગતોની ફોટો નકલ/સાંિભમપત્ર/સક્ષર્ સત્ત ન પ્રર્ ણપત્ર/ જે તે સાંસ્થ ન અનુભવન
પ્રર્ ણપત્રો/સાંતોર્પત્રો અચ ૂક રજૂ કરવ . જે સવન ટે ન્ડર સવચ રણ ર્ લેવ શે નહીં. પ ટીને
સ્ટેશનરી ન ાં વેચ ણ ર્ ટેનો ઓછ ર્ ાં ઓછો એક વર્મ નો અનુભવ હોવો ફરજીય ત છે .



ઉક્ત સવગતો જેન ન ર્ે ટેન્ડર ભરવ ર્ ાં આવ્્ુ ાં હોય તે ન ર્ની જ રજૂ ાં કરવ ની રહેશે.



ટેન્ડરર્ ાં જે પુર વ /િસ્ત વેજોની નકલોનો ઉલ્લેખ કરે લ છે તે તર્ ર્ િસ્ત વેજોની મુળ નકલ
ુ ર રજુ કરવ ની રે હશે.
ટેન્ડર ખોલતી વખતે ચક સણીન હેતસ



અન્ય કોઇપણ પ્રક રની વધ ર ન સવગતો િશ મવવ વધ ર ન પત્રક સ ર્ેલ કરવ .



ે રી પત્ર ર્ ટે
ટેન્ડર ફોર્મ ન ાં પ્રત્યેક પ ન પર સહી, તથ સીલ લગ વવ તથ અરજી તથ િ હ
ાં ધ
લેટરહેડ નો ઉપયોગ કરવો.

િરરવશષ્ટ-૧
ુ
સ્ટુડેન્ટ સ્ટોરમાાં િેંચિાની િસ્તઓની
યાદી
અનુ

ક ર્ગીરી

સનયત િર પ્રસત નકલ(રૂ/-)

નાં

તર્ ર્ પ્રક રન કરવેર સહીત

૧

ઝેરોક્ષ (B & W) A4 ( એક િ જુ )

૦૦.50

૨

ઝેરોક્ષ (B & W) A૩ ( એક િ જુ )

1.00

૩

સપ્રન્ટ (B & W) A4

1.00

૪

સપ્રન્ટ (Color laser) A4

5.00

૫

સપ્રન્ટ (કલર) A૩

10.00

૬

સ્પ યરલ િ ઇન્ડીંગ ( ૧૦૦ પ ન સુધી)

20

૭

સ્પ યરલ િ ઇન્ડીંગ ( ૧૦૦ પ ન થી વધુ)

25

૮

સ િી ફ ઈલ

5

૯

સ્પ્રીંગ ફ ઈલ

10

૧૦

ડ્રોઇંગ સીટ સ ઈઝ A2 સ િી / નેઈર્ બ્લોક સપ્રન્ટેડ

5/ 8

૧૧

ફ ઈલ પેજ ૭૦ GSM ભ રે ક્વોબલટી

45

૧૨

ગ્ર ફ પેજ ૭૦ GSM ભ રે ક્વોબલટી

45

૧૩

કોલેજનુાં સટીદફકેટ (B & W, A4 સ ઈઝ ૭૦ GSM પેપર )

1

૧૪

કોલેજની ઈન્ડેક્ષ

1

૧૫

િોલપેન,દરદફલ, પેન્સીલ,રિર તેર્જ અન્ય સ્કેચ બુક ,

(B & W, A4 સ ઈઝ ૭૦ GSM પેપર )

િજાર ભ વ મુજિ

સ્ટેશનરી આઈટર્ો, ડ્રોઈંગ િોડમ (સ રી ક્વોલીટીનુ),
ઈલેક્ટ્ક્રકલ-ઇલેક્રોનીક્સ /ર્ીકેનીકલ વક્શોપ ની જરુરી
તર્ ર્ આઇટ્ર્ો,

ુ ઉપર િશ મવલ
 ઉપર જણ વ્ય મુજિની તર્ ર્ વસ્તઓ
ે ભ વ પ્રર્ ણે તથ અન્ય તર્ ર્
વસ્ત ુ ઓ એર્.આર.પી. ભ વથી અથવ ર્ળવ પ ત્ર ર્હતર્ દડસ્ક ઉન્ટ ભ વ મુજિ
આપવ િાંધ ઉ છાં.
સ્થળઃ-

અરજિ ર એજન્સીનુ ાં ન ર્.......................................

ત રીખઃ-

ટેન્ડર ભરન રનુ ાં ન ર્.............................................
ટેન્ડર ભરન રની સહી.............................................
સસક્કો

સરક રી ઇજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર
સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) ચલાિિા માટે શરતો
૧

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર નો કોન્ર ક્ટ ર ખન રે સાંસ્થ એ (કોલેજે) નક્કી કરે લ ભ વે સ્ટે શનરી વેચવ ની
અને ઝેરોક્ષ કરી આપવ ની રહેશે.

૨

સ્ટોર િરરોજ સવ રન ૧૦.૦૦ થી સ જ
ાં ન ૬.૩૦ સુધી સનયસર્ત ખુલ્લો ર ખવ નો રહેશે.
તથ સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ક રીગર કે કર્મચ રીને રહેવ ની સગવડ આપવ ર્ ાં આવશે નહી. તથ
ફ ળવેલ જગ્ય નો રહેણ ક તદરકે ઉપયોગ કરી શક શે નહી. હ લ એર્ેનીટીઝ બ્લોક ર્ ાં
સ્ટોર ની જગ ફ ળવેલ છે . સાંસ્થ ની જરૂદરય ત પ્રર્ ણે આ સ્ટોસમ નુ ાં સ્થળ િિલી શક શે.
અવેજીર્ ાં સર્ ન ક પેટ ક્ષેત્રફળ વ ળી જગ્ય ફ ળવવ ર્ ાં આવશે.

૩

સ્ટોર સાંસ્થ ની પુવમ ર્ાંજૂરી ર્ેળવ્ય સસવ ય િાંધ ર ખી શક શે નહી

૪

જાહેર રજાન દિવસે સ્ટોર િાંધ ર ખવ નો રહેશે.

૫

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ર્ ટે જરુરી ટે િલ, ખુરશી ( ફસનિચર ) સવગેરે ઠેકેિ રે પોતે લ વવ ન રહેશે

૬

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં સ્વચ્છત અંગેની સમ્પ ૂણમ જવ િિ રી ઠેકેિ રની રહેશે.

૭

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં કોઈપણ પ્રક રન કેફી દ્રવ્ય કે પ ન ર્સ લ , ગુટક કે તર્ બુની અન્ય
કોઈપણ પ્રક રની િન વટન વેચ ણ અને ઉપયોગ ઉપર સમ્પ ૂણમ પ્રસતિાંધ રહેશે.

૮

ઠેકેિ રે સાંસ્થ ન સનયર્ોનુ ાં ચુસ્તપણે પ લન કરવ નુાં રહેશે. તથ તેર્ન ક યમ િરમ્ય ન
થયેલ અકસ્ર્ ત નુકશ ન ની જવ િિ રી ઠેકેિ રની રહેશે.

૯

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ક ર્ કરત કર્મચ રીઓની સમ્પ ૂણમ સવગત (ન ર્, ક યર્ી સરન મુ,ાં ફોન
નાંિર, ઉંર્ર નો પુર વો, ફોટો અને સરક રી ક ડમ ) સાંસ્થ ને આપવ ની જવ િિ રી ઠેકેિ ર
ની રહેશે. અન્યથ તે કર્મચ રીને સાંસ્થ ર્ ાં પ્રવેશ આપવ ર્ ાં આવશે નહી.

૧૦

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ક ર્ કરત કર્મચ રીઓની સુરક્ષ ની સમ્પ ૂણમ જવ િિ રી ઠેકેિ ર ની રહેશે.
સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં કોઈપણ જાતન અકસ્ર્ ત ર્ ટે સાંસ્થ ને જવ િિ ર ગણી શક શે નદહ.

૧૧

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરનો સાંસ્થ ન સ્ટ ફ તથ સવદ્ય થીઓ સ થેનો વ્યવહ ર સોહ િમ પ ૂણમ અને ઉબચત
રહે તેન ુ ધ્ય ન ર ખવ નુ ાં રહેશે. તેર્જ અભદ્ર ભર્ નો ઉપયોગ ન થ ય તેની ક ળજી
ર ખવ ની રહેશે.

૧૨

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરનો કોન્ર ક્ટ ર્ેળવન ર ઠેકેિ રે સસક્યોદરટી દડપોઝીટ તરીકે કોન્ર ક્ટ ર્ળ્ય ની
ત રીખથી દિવસ-૧૦ ર્ ાં રૂ.૫૦,૦૦૦/- ( અંકે રૂવિયા િચાસ હજાર પ ૂરા) નો રાષ્રીયકૃત
બેન્કની. ““Principal , Government Engineering College, Gandhinagar ” ન ન ર્ની
ુ ત ની એફ.ડી અત્રેની સાંસ્થ ર્ ાં જર્ કર વવ ન રહેશે. જે કોન્ર ક્ટ પુરો થયે
૧૨ માસ મદ

કે રિ થયે િ કી રહેલ દહસ િ વ્ય જ વગર સરભર કરી પરત કરવ ર્ ાં આવશે.
૧૩

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ખ તે વેચ ણ કરવ ર્ ાં આવત ફ ઈલ, પેજીસ, સદટિદફકેટ તથ અન્ય આઈટર્
પર કોલેજનુાં ન ર્ સપ્રન્ટ કરે લ હોવુ ાં જોઈએ.

૧૪

સવદ્ય થીઓની જરુરીય ત મુજિ પેન ડ્ર ઈવ કે સી.ડી. દ્વ ર સપ્રન્ટ ક ઢી આપવ ની રહેશે.

૧૫

િરે ક આઈટર્ નુ ાં ર્ાંજુર કરે લ ભ વ પત્રક લગ વવ નુ ાં રહેશે. આ ભ વ તર્ ર્ પ્રક રન
કરવેર સહીત ન ાં રહેશે જે અનુસધ
ાં ને લ ગુ પડત જી.એસ.ટી. સદહત ન ાં વેર ભરવ ની
જવ િિ રી ઠેકેિ રની રહેશે.

૧૬

ઠેકેિ ર દ્વ ર કોન્ર ક્ટન સર્યગ ળ િરમ્ય ન અધવચ્ચેથી જો કોન્ર ક્ટ િાંધ કરવ ર્ ાં
આવશે તો તેર્ણે જર્

કર વેલ સસક્યોદરટી દડપોઝીટ સાંસ્થ

તરફ્થી જપ્ત કરવ ર્ ાં

આવશે.
૧૭

સિર કોન્ર ક્ટ ફક્ત ૧૧ (અબગય ર) ર્ સ ર્ ટે નો જ રહેશે. ઈજારો રદ્દ કરવ નો અસધક ર
સાંસ્થ ન વડ શ્રી પ સે આિ સધત રહેશે. ઠેકેિ રની ક ર્ગીરી સાંતોર્ક રક જણ ત વધ ર ન
૧૧ (અબગય ર) ર્ સ ર્ ટે વધ રી આપવ ની સત્ત સાંસ્થ ન વડ શ્રીની રહેશે.

૧૮

કોન્ર ક્ટન સર્યગ ળ િરસર્ય ન િર ર્દહન ન ભ ડ ની રકર્ તથ વીજવપર શ ની
રકર્ ર્દહન ની એક થી પ ચ
ાં ત રીખ સુધ રીર્ ાં એડ્વ ન્સર્ ાં અત્રેની સાંસ્થ ની દહસ િી
શ ખ ર્ ાં ભરવ ની રહેશે.

૧૯

કોન્ર ક્ટની િધીજ શરતો જે પેઢીને ર્ ન્ય હશે. અને ભ ડ ર્ ટે વધુર્ ાં વધુ ભ વ ભરન ર
ઠેકેિ ર ને પસાંિગી આપવ ર્ ાં આવશે. જે રકર્ ટે ન્ડર ફોર્મ ર્ ાં િશ મ વવ ની રહેશે.ઠેકેિ ર ને
સવજ વપર શ ની રકર્ ભ ડ ન ાં ભરે લ ભ વ ઉપર ત
ાં ર્ ાં અલગથી ચુકવવ ની રહેશે.

૨૦

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરની અસનયર્ીતત ,ાં આઈટર્ની ગુણવત્ત અને કોઈ ન ચલ વી શક ય તેવી
પ્રવ્રુસત્ત કરવ ર્ ાં આવશે તો કોન્ર ક્ટ કોઈ પણ ક રણ િશ મ વ્ય સસવ ય રદ્દ કરવ નો
કરવ નો અિ સધત અસધક ર સાંસ્થ ન વડ શ્રી પ સે રહેશે.

૨૧

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ઉપ્લબ્ધ વસ્તુઓની ગુણવત્ત િ િતે સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ઇન્ચ ર્જ ઉપર ત
ાં કસર્ટી
(પ ચ
ાં સવદ્ય થીઓ તથ ત્રણ પ્ર ધ્ય પકો) ગર્ે ત્ય રે ચક સણી કરી શકશે. જેર્ ાં ખ ર્ી
જણ ત પ્રથર્ ત્રણ વખત અંકે રૂ. ૧૦૦૦/- નો િાંડ કરવ ર્ ાં આવશે. ત્ય રિ િ કોન્ર ક્ટ
રિ કરી પ ટીને બ્લેક લીસ્ટર્ મુકવ ર્ ાં આવશે. િરે ક િ િતર્ ાં સાંસ્થ ન વડ શ્રીનો
સનણમય આખરી અને િાંધનકત મ રહેશે.

૨૨

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરન

પાંખ , ટ્ુિલ ઇટ, સ્વીચ તેર્જ અન્ય વસ્ત ુઓ, િ રી િ રણ તથ ક ચ

વગેરે ટુટવ ન કે ખર િ થવ ન દકસ્સ ર્ ાં ઠેકેિ રે િિલી અથવ દરપેર કર વી આપવ ન
રહેશે.

૨૩

કોન્ર કટર ધ્વ ર જો વચ્ચેથી કોન્ર કટ રિ કરવ ર્ ાં આવશે તો સીક્ુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત
કરવ ર્ ાં આવશે.

૨૪

જે વ્યકસત કે એજન્સીને સ્ટુડન્ટ સ્ટોરન ચલ વવ ર્ ટે નો કોન્ર કટ આપયેલ હોય તેણે જ
સ્ટુડન્ટ સ્ટોરન

ચલ વવ નો રહેશે. િીજી કોઇ વ્યદકતને સ્ટુડન્ટ સ્ટોર

ભ ડે કે પેટ ભ ડે

ચલ વવ ર્ ટે આપી શક શે નહીં. કોન્ર કટરે અન્ય કોઇને સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલ વવ ભ ડે કે
પેટ ભ ડે આપ્ય નુાં કસર્ટીની જાણર્ ાં આવશે કે ત ુરાં તજ કોન્ર કટર રિ કરી સીક્ુરીટી
ડીપોઝીટની રકર્ પણ જપ્ત કરવ ર્ ાં આવશે.
૨૫

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં િ ળ ર્જૂરો ર ખી શક શે નહીં. સરક રશ્રી ન ધ ર -ધોરણનો અર્લ
કરવ નો રહેશે. જો ભાંગ કરવ ર્ ાં આવશે તો કોન્ર કટ રિ કરવ ર્ ાં આવશે.

૨૬

કોન્ર કટર ર્ળ્ય િ િ કસર્ટીએ ર્ાંજુર કરે લ ભ વોન લીસ્ટનુ ાં િોડમ કોન્ર કટરે સ્વખચે
લગ ડવ નુ ાં રહેશે.

૨૭

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ર્ ટે નુ કર રન મુ રુ. ૧૦૦-૦૦ ન સ્ટે મ્પ પેપર ઉપર લખી આપવ નુ ાં રહેશે.

૨૮

ુ
ુ
કોન્ર કટ આપતી વખતે નકકી થયેલ વસ્તઓ
સસવ યની અન્ય વસ્તઓ
ર ખવ કે ક ર્
કરવ ર્ ટે આચ યમશ્રીની ર્ાંજુરી લેવ ની રહેશે.

૨૯

સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં સફ ઇની જવ િિ રી ઠેકેિ ર ની રહેશે..

૩૦

સ્ટોરની જગ્ય નો કોઈપણ પ્રક રે

અન્ય અંગત કોર્શીયલ ક ર્ગીરી ર્ ટે ઉપયોગ કરી

શક શે નદહ . કોઈ પણ વ્યક્ક્ત /પેઢી ની કોઈપણ પ્રક રની જાહેર ત ર્ ટે થઇ શકશે નદહ
૩૧

ઠેકેિ રે લ ગુ પડત તર્ ર્ સરક રી સનયર્ોનુ ાં પ લન કરવ નુ ાં રહેશે .

૩૨

ડીજીટલ પેર્ેન્ટ સ્વીક રી શક ય તે ર્ ટે ની વ્યવસ્થ ઉપલબ્ધ ર ખવ ની રહેશે .

૩3

િરે ક પ્રસાંગે ન્ય યક્ષેત્ર ગ ધ
ાં ીનગર રહેશે. "Subject to Gandhinagar Jurisdiction"

આચ યમશ્રી
સરક રી ઇજનેરી કોલેજ – ગ ધ
ાં ીનગર
ઉપરોકત તર્ ર્ શરતો ર્ વ ચ
ાં ી છે , આ શરતો ર્ને ર્ાંજુર છે .
સ્થળઃ-

અરજિ ર એજન્સીનુ ાં ન ર્.......................................

ત રીખઃ-

ટેન્ડર ભરન રનુ ાં ન ર્.............................................
ટેન્ડર ભરન રની સહી............................................
સસક્કો (સીલ )

સાક્ષી ન ાંુ નામ, સહી તથા સરનામ ાંુ

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલાિિા માટે સાંસ્થા તરફથી મળિાિાત્ર સવુ િધાન ાંુ િત્રક


સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ર્ ટે સાંસ્થ ન એસર્સનદટ બ્લોક ખ તે જગ્ય ફ ળવવ ર્ આવેલ છે .



સ્ટુડન્ટ સ્ટોરન ઠેકેિ ર તથ સ્ટુડન્ટ સ્ટોરન ક ર્િ રો ર્ ટે પ ણીની વ્યવસ્થ ઉપલબ્ધ છે .



સ્ટુડન્ટ સ્ટોરર્ ાં ઈલેક્ટ્ક્રક સપ્લ ય સુસવધ ઉપલબ્ધ છે .



એક ઇન્ટરનેટ નો પોઈન્ટ આપવ ર્ ાં આવશે, જેનો સવધ્ય થીઓન ક ર્ક જ ર્ ટેજ ઉપયોગ કરી શક શે.
કોઈપણ પ્ર ઈવેટ ક ર્ક જ ર્ ટે ઉપયોગ કરી શક શે નદહ. જો કોઈ સાંજોગોર્ ાં ઈન્ટરનેટ િાંધ રહે તો તે
સર્ય િરમ્ય ન પ ટી એ જરૂર મુજિ પોત ની રીતે સ્વખચે ઇન્ટરનેટની વ્યવસ્થ કરવ ની રહેશે .

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાાંધીનગર- ૩૮૨૦૨૮
સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) કોન્રાકટ માટે ભાિિત્રક ફોમષ
ક્રમ

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટેશનરી) ની વિગત

એજન્સી િારા સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી)
કોન્રાકટ માટે ઓફર કરિામાાં

િતો

ભાિ (રુવિયા પ્રવતમાસ) (
સરક રી ઇજનેરી કોલેજ, ગ ધ
ાં ીનગર *

૧

નોંધ

-

* આ ભ વ સાંસ્થ તરફ્થી સ્ટુડન્ટ સ્ટોર (સ્ટે શનરી) કોન્ર કટ ર્ ટે વ પરવ આપવ ર્ ાં

આવન ર જગ્ય ન

ર્ સસક ભ ડ પેટે રુ.૧૪,૩૦૦/- (અંકે રુસપય ચૌિ હજાર ત્રણસો

) પ્રવત માસ

કરતા િધારે ભરિાનો રહેશે. પ ત્રત ધર વન ર વધુર્ ાં વધુ ભ ડ ર્ ટે ન ભ વ ભરન ર ને કોન્ર કટ
આપવ નો રહેશે. લ ઈટ િીલ અલગથી (ભ ડ ઉપર ત
ાં ર્ ાં ) ચુકવવ નુ ાં રહેશે .

સ્થળઃ-

અરજિ ર એજન્સીનુ ાં ન ર્.......................................

ત રીખઃ-

ટેન્ડર ભરન રનુાં ન ર્.............................................
ટેન્ડર ભરન રની સહી............................................

વસક્કો (સીલ )

[ આ પત્રક લેટરહેડ પર આપવુ ાં ]

બાહેંધરી િત્રક
આથી િ હેંધરી આપવ ર્ ાં આવે છે કે અર્ો કોઇ પણ ન ણ કીય સાંસ્થ /િક ન ડીફોલ્ટર નથી. તેર્જ
અર્ ર ઉપર કોઇ પોલીસ/કોટમ કેસ થયેલ નથી. જે િ િતની અર્ે ખ ત્રી આપીએ છીએ.

સ્થળઃ-

અરજિ ર એજન્સીનુ ાં ન ર્.......................................

ત રીખઃ-

ટેન્ડર ભરન રનુાં ન ર્.............................................
ટેન્ડર ભરન રની સહી............................................

વસક્કો (સીલ )

સાક્ષી ની સહી

સાક્ષી ન ાંુ નામ તથા સરનામ ાંુ

