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સંસ્થા ખાતે આવલે સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલાવવા માટેની સેવા પૂરી પાડવા માટેનું ટેન્ડર ફૉમમ 
સંસ્થાનું નામ :  સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા        
  શામળાજી રોડ, મોડાસા – ૩૮૩૩૧૫ 

       

પરિરિષ્ટ-૧ 
સંસ્થા ખાતે સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવાનો ઇજાિો આપવા અંગનેા કિાિની 

િિતો 

પરિરિષ્ટ-૨ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ માટેના ટેન્ડિ સાથે િજુ કિવાની રવગતો 

પરિરિષ્ટ-૩ 
પૂવવ લાયકાત માટેનું પત્રક તથા ટેન્ડિ ફૉમવ સાથે જોડવાના દસ્તાવેજ 

તથા પ્રમાણપત્રોની યાદી. 

પરિરિષ્ટ-૪ 
પેઢી/એજન્સી તિફથી ઓફિ કિવામાં આવેલ રનભાવ ખચવ પેટે ની િકમ 

નું પત્રક 

ટેન્ડિ ફોમવ મેળવવાની તાિીખ: 
જાહેિાત પ્રરસદ્ધ થયા તાિીખ  અથવા તા-૨૯/૦૮/૨૦૨૨ થી તા-૨૬-૦૯-

૨૦૨૨ સુધી.  (ઓનલાઈન સંસ્થાની વેબસાઇટ પિથી ડાઉનલોડ કિવું) 

પૂવવ મારહતી  )prebid (  મીટીગંની તાિીખ, 

સમય અને સ્થળ . 

તાિીખ- ૧૯/૦૯/૨૦૨૨; સમય બપોિ ે૧૨:૦૦ કલાકે કોન્ફિન્સ રૂમ, મેઈન 

રબલડીગં,  સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, િામળાજી િોડ, મોડાસા – ૩૮૩૩૧૫  

ભિલે ટેન્ડિ સ્વીકાિવાની છેલલી તાિીખ 

સમય અને સ્થળ . 

તાિીખ: ૨૬/૦૯/૨૦૨૨ સમય ૧૬:૦૦ કલાક સુધી, સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, 

િામળાજી િોડ, મોડાસા – ૩૮૩૩૧૫ 

સંસ્થા સાથે પત્ર વ્યવહાિ માટેનું પરુૂ 

સિનામું  

આચાયવશ્રી ની કચેિી,  સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, િામળાજી િોડ, મોડાસા 

– ૩૮૩૩૧૫ 

ટેંન્ડિ ફી (ફોમવની રકંમત) 

ટેન્ડિ ફોમવ સંસ્થાની વેબસાઇટ પિથી જાહેિાત પ્રરસદ્ધ થયા બાદ 

ડાઉનલોડ કિી મેળવી િકાિે. ટેન્ડિ ફોમવની ફી પટેે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે 

રૂપપયા એક હજાર પરુા) (Non refundable)  નો િાષ્ટર ીયકૃત બેંકનો 

રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ “આચાયવ સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા” ના નામજોગ 

તથા payable at Modasa હોય તેમ ટેન્ડિ સાથે જમા કિવાનો િહેિે.  

 

તાિીખ :                 આચાયવ 

         સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ટેન્ડર મેળવનાર પેઢી / એજન્સી ની પવગત: 

પેઢી નું નામ:  ________________________________________________________ 

સિનામંુ:   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

ફોન / મોબાઈલ નં : ________________________________________________________ 

 

આપનો ફોટો અહી 
ચીપકાવો 
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પપરપશષ્ટ-૧ 

સંસ્થા ખાતે સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલાવવાનો ઇજારો આપવા અંગેના કરારની શરતો. 

(૧)  ટેન્ડિ ભિનાિ એજન્સીએ સબંંરધત કચેિીની વેબસાઇટ પિથી ડાઉનલોડ કિલે ટેન્ડિ ફોમવ ભિીને પિત કિવાનુ ં

િહેિ.ે ટેન્ડિ ફોમવની ફી પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે રૂરપયા એક હજાિ પુિા) (Non refundable)  નો િાષ્ટર ીયકૃત બેંકનો 

રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ “આચાયવ સિકાિી ઈજનિેી કોલજે, મોડાસા” ના નામજોગ તથા payable at Modasa હોય તેમ 

ટેન્ડિ સાથે જમા કિવાનો િહેિે. ટેન્ડિ ફોમવની ફી વગિના ટેન્ડિ સ્વીકાિવામાં આવિે નહી.ં ટેન્ડિના દિકે પાના 

ઉપિ ઈજાિદેાિની સહી તથા રસક્કો હોવો ફિરજયાત છે.  

(૨)    ઈચ્છા ધિાવતી એજન્સીઓ દ્વાિા કચિેીની મુલાકાત લઈ સ્થારનક સ્થળ પરિરસ્થતીની જાણ તથા કામનો પ્રકાિ, 

જરૂરિયાત, સ્ટુડન્ટ સ્ટોિની રસ્થતી વગિેથેી સમુારહતગાિ થઈ િકિે. આ અંગનેી પ્રી-બીડ મીટીગં તાિીખ- 

૧૯/૦૯/૨૦૨૨ સમય બપોિ ે૧૨:૦૦ કલાકે કોન્ફિન્સ રૂમ, મઈેન રબલડીગં,  સિકાિી ઈજનિેી કોલજે, િામળાજી િોડ, 

મોડાસા - ૩૮૩૩૧૫ ખાતે િાખેલ છે.   

(3)     ટેન્ડિની સાથે રબડાણનું ચેક રલસ્ટ : 

        (અ) પૂવવ – લાયકાતનું સીલબંધ કવિ :       

(૧) ટેન્ડિ ફોમવ તથા ઈ. એમ. ડી. નો ડર ાફ્ટ 

(૨)   પરિરિષ્ટ-૧, અને પરિરિષ્ટ-૨  ના તમામ પાનાં ઉપિ જરૂિી રવગતો ભિી કોન્ટર ાકટિની સહી રસક્કા 

સાથ ે

(૩)  પરિરિષ્ટ-૩ માં દિાવવેલ અનુક્રમવાિ આપવામાં આવેલ રવગતોની ફોટો નકલ/સદભવ પત્રો/ સક્ષમ 

અરધકાિીનું પ્રમાણપત્ર, એજન્સીના સહી રસક્કા સાથે િજૂ કિવા, જ ેરવના ટેન્ડિ રવચાિણામાં લેવાિ ે

નહી.ં  

(૪)   બાંહેધિી પત્ર 

 (બ) ભાવ પત્રકનું સીલબધ કવિ  :   

(૧)  પરિરિષ્ટ-૪ નાં તમામ પાનાં ઉપિ કોન્ટર ાકટિની સહી-સીકકા સાથ ે

(૪)  એજન્સીએ એક મોટા કવિ ઉપિ મોટા અક્ષિ ે“સ્ટુડન્ટ સ્ટોિનુ ટેન્ડિ- ૨૦૨૨“  લખી તેમાં (૧) પૂવવલાયકાતનું બધં 

કવિ તથા (૨) ભાવપત્રકનુ ંસીલબંધ કવિ સીલબંધ હાલતમાં તાિીખ: ૨૬/૦૯/૨૦૨૨ ના િોજ સાંજના ૧૬:૦૦ કલાક 

સુધીમાં આચાયવશ્રીની કચિેી, સિકાિી ઈજનિેી કોલજે, િામળાજી િોડ, મોડાસા – ૩૮૩૩૧૫ ખાતે કોઈ પણ 

માધ્યમથી (રૂબરૂ/ કુિીયાિ થી/ આિ.પી.એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટ) થી રનયત સમય મયાવદા માં મળી િહે તે િીતે એજન્સી 

ની સંપણૂવ જવાબદાિી થી મોકલી આપવાનુ ંિહેિે. રવલંબ થી મળેલ ટેન્ડિ માટે સંસ્થા કોઈ િીતે જવાબદાિ િહેિ ે

નહી. રનયત તાિીખ સમય બાદ મળેલા ટેન્ડિ િદ-બાતલ ગણાિે.   

(૫)    પૂવવલાયકાત ધિાવતું ટેકનીકલ બીડનું કવિ તાિીખ: ૨૭/૦૯/૨૦૨૨ ના િોજ બપોિ ે ૧૨:૦૦ કલાકે આચાયવશ્રી ની 

કચેિીમાં ખોલવામાં આવિે. 

(૬)    ટેન્ડિ ભિનાિ એજન્સીએ અિજી સાથે અનેસ્ટમની રડપોઝીટ તિીકે રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની િકમનો િાષ્ટર ીયકૃત બેંકનો 

રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ “આચાયવ સિકાિી ઈજનિેી કોલજે, મોડાસા” ના નામજોગ તથા payable at Modasa હોય તેમ 

જમા કિવાનો િહેિે. અનેસ્ટમની રડપોઝીટ (EMD) વગિના ટેન્ડિ સ્વીકાિવામાં આવિે નહી.ં કામ નો ઇજાિો ના 

મેળવનાિ એજન્સીને તેઓને અનેસ્ટમની રડપોઝીટ (EMD) ની િકમ એક માસ બાદ પિત મળવાપાત્ર િહેિે.  

(૭)  એજન્સીએ ટેન્ડિ સ્વીકાયાવ થી રદન-૭ માં સીક્યોિીટી ડીપોઝીટ તિીકે ૨૫,૦૦૦/- (પચ્ચીસ હજાિ પિૂા) નો 

નેિનલાઈઝ્ડ બેંકનો રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ “આચાયવ સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા” ના નામજોગ તથા payable at 

Modasa હોય તેમ “આચાયવશ્રીની કચિેી, સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા” ના કાયાવલયમાં જમા કિાવવાનો 

િહેિે. કિાિખત રૂરપયા ૫૦/- (પચાસ) ના સ્ટેમ્પ પેપિ ઉપિ કિવાનો િહેિે. રસક્યોિીટી ડીપોઝીટ જમા થયા બાદ 

જ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચાલ ુકિવાની મંજુિી આપવામાં આવિે. ઉપિોક્ત રસક્યોિીટી રડપોઝીટ ની િકમ કિાિની તમામ 

િિતો અને મુદત પણૂવ થયાના એક માસ બાદ, કામગીિી સંતોષકાિક જણાયે અને બીલ સિભિ થયે એજન્સીન ે

પિત ચકૂવવામા આવિે. રસક્યોિીટી રડપોઝીટની િકમ ઉપિ કોઇપણ પ્રકાિનું વ્યાજ મળવાપાત્ર થિે નહી. 
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(૮)   રનયમ મુજબ એજન્સી ને કામ નો ઇજાિો આપ્યા બાદ તે એજન્સી ટેન્ડિમાં દિાવવેલ કામગીિી કિવાની 

અસમથવતતા દિાવવિે તો અનેસ્ટમની રડપોઝીટ જપ્ત કિી લેવામાં આવિે.  

(૯)    કોન્ટર ાકટિ ેપોતાની સસ્થાનુ ંિજીસ્ટરેિન કયાવની નકલ, PAN CARD ની નકલ, આ પ્રકાિના કાયવ કિલે હોય તેના 

અનુભવના પ્રમાણપત્ર/ઓડવિની નકલ િજૂ કિવાની િહેિે. કોન્ટર ાકટિ કોઈ નાણાકીય સસ્થાનાં ડીફોલટિ નથી તથા 

કોઈ પોલીસ કેસ િકેડવ  પિ નહી હોવાનું એકિાિ નામું િજૂ કિવાનું િહેિે.  

(૧૦)  રનયત સમય મયાવદામાં િજી. પો.એ.ડી. થી મળેલ ટેન્ડિ તા-૨૭/૦૯/૨૦૨૨ ના િોજ બપોિ ે૧૨:૦૦ કલાકે આચાયવશ્રી, 

સિકાિી ઈજનેિી કોલેજ, િામળાજી િોડ, મોડાસાની કચિેી ખાતે ખોલવામાં આવિે. જમેાં ટેન્ડિ ભિનાિ અથવા 

રનયુકતી કિલે પ્રરતનીધી હાજિ િહી િકિે.  

(૧૧)   જો એજન્સી દ્વાિા િિતોનું પિુપેરુૂ પાલન નહી કિવામાં આવે, તો રસક્યોિીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કિવામાં આવિે.  

(૧૨) સંસ્થા ખાતેની સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવાનો કોન્ટર ાકટ પ્રાથરમક તબકે્ક ૦૧ (એક) વષવ સધુીનો િહેિે. સદિ કિાિમા ં

ઘટાડો કે વધાિો કિવાનો અરધકાિ આચાયવશ્રીનો િહેિે. જ ેઅંગે સંબરંધત ઈજાિાદાિને એક માસ પવૂે મારહતગાિ 

કિવામાં આવિે. જો એજન્સીની કામગીિી સંતોષકાિક માલૂમ પડિે તો, આ જ િિતો અને ભાવથી બીજા વષવ 

માટે મુદ્ત વધાિી આપવામાં આવિે.   

(૧૩)  એજન્સી એ વીજળીના બીલ માટે સંસ્થા તિફથી અલગ ઈલેકટર ીક મીટિ મકુવામાં આવિે તથા પ્રરત માસ વપિાિ 

અનુસાિ ઇલેકટર ીક બીલ ની િકમ ની આકાિણી કિવામાં આવિે. લાગુ પડતી િકમ જ ે તે પેઢી એ એકાઉન્ટ 

સેકિનમાં દિ મરહનાની ૧૦ તાિીખ સુધી ભિી દેવાની િહેિે. તેની પહોચ જીમખાના રવભાગના 

ઈન્ચાજવ/આસીસ્ટન્ટને સબમીટ કિવાની િહેિ.ે જો એમ કિવામાં એજન્સી રનષ્ફળ જિે, તો કોન્ટર ાકટ િદ થવાન ે

પાત્ર થિે તેમજ સદિ નાણાની વસૂલાત એજન્સીએ જમા કિાવેલ રસક્યોિીટી ડીપોઝીટમાથંી કિવામાં આવિે.    

(૧૪)  સંસ્થા તિફથી ફરનવચિ તથા અન્ય સાધનો જ ે રસ્થતીમાં અને જમે છે તે મુજબ અને તે જ રસ્થતીમાં આપવામા ં

આવિે. ફરનવચિ તથા અન્ય સાધનો સાચવવાની સંપણૂવ જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. કોન્ટર ાક્ટ પૂિો થયે, 

એજન્સીએ સંસ્થાએ આપેલ તમામ ફરનવચિ તથા અન્ય સાધનો અધ્યતન હાલતમાં સંસ્થાને પિત કિવાના િહેિે. 

સંસ્થા તિફથી આપવામાં આવેલ ફરનવચિની યોગ્ય રનભાવણી કિવાની િહેિે.    

(૧૫)   સૂચનો અને ફરિયાદો અંગેનુ એક િજીસ્ટિ એજન્સીએ કોન્ટર ાક્ટ મળ્યા પછી જાહેિમાં ટેબલ પિ િાખવાનુ િહેિે.  

(૧૬)   એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિની તમામ ચીજ-વસ્તુઓ એમ.આિ.પી. (MRP)થી વધાિ ે ભાવમાં વહેંચી િકિે  નહી. 

એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિની અન્ય ચીજ-વસ્તુઓ કે જમેાં એમ.આિ.પી. (MRP) લાગુ પડતી ના હોય જવેી કે જિેોક્ષ, 

રપ્રન્ટ, પેપિ બાઇન્ડીગ રવગિેનેા ભાવોનું નીચે દિાવવેલ કોષ્ટક મૂજબનું ભાવપત્રક બધાને સાિી િીતે દેખાય અન ે

વાચંી િકાય એ િીતે સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં િાખવાનું િહેિ.ે વધમુાં વખતોવખત થતા ભાવવધાિો સ્ટુડન્ટ સ્ટોિની કમીટી 

પાસે મંજૂિ કિાવવાના િહેિે. ભાવપત્રકમાં દિાવવેલ ભાવો પ્રમાણે જ ગ્રાહક પાસેથી વસલૂવાના િહેિે.  

ક્રમ 

નંબર 

કામની પવગત પ્રતી નંગ દીઠ 

ભાવ (રૂ.) 

૧ જિેોક્ષ એક બાજુ (A4)  ૧ 

૨ જિેોક્ષ બે બાજુ (A4)   ૨ 

૩ બ્લેક-વાઇટ રપ્રન્ટ (A4)  ૩ 

૪ કલિ રપ્રન્ટ (A4) ૭-૧૦ 

૫ બ્લેક-વાઇટ રપ્રન્ટ (A3)  ૫ 

૬ કલિ રપ્રન્ટ (A3) ૧૫-૨૦ 

૭ પટ્ટી બાઇન્ડીગ ૧૫ 

૮ સ્પાયિલ બાઇન્ડીગ ૨૦ 

 

(૧૭)    સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં કોઈપણ જ્ઞાતીના અને ધમવના ભેદભાવ રવના દિકેને પ્રવેિવાનો અરધકાિ િહેિે.   



 

Page 4 of 8 

 

(૧૮) એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં કમવચાિી તિીકે પુખ્તવયના કમવચાિીઓન ેજ રનમવાના િહેિે. આ કમવચાિીઓ ફિજ 

દિમ્યાન કોઈ ગંભીિ/ચેપી રબમાિીથી પીડાતા ન હોવા જોઈએ.   

(૧૯)    સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં બેનિ કે કોઈ પણ પ્રકાિની જાહેિાત લગાડવા માટે સંસ્થાની પિવાનગી લેવાની િહેિે.   

(૨૦) એજન્સીની કોન્ટર ાકટની મુદત પુિી થતા જ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિનો ચાજવ આચાયવશ્રીને સોપંવાનો િહેિે. તેમ કિવામાં કસુિ 

થિ ેતો સીક્યોિીટી ડીપોઝીટ જપ્ત થિે તેમજ કેન્ટીન ખાલી કિાવવા માટે જ ેકાયદેસિ કાયવવાહી કિવામાં આવિ ે

તેનો સઘળો ખચવ એજન્સી પાસેથી વસુલ કિવામાં આવિે. 

(૨૧) રનયમાનુસાિ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવા માટેના જરૂિી લાયસન્સો અન ેપિવાનગીઓ જ ેતે એજન્સીએ સિકાિશ્રીની 

રનયુક્ત કચેિીમાથંી જાતે મળેવી સસ્થાને એક માસ માં િજૂ કિવાના િહેિે, અને તેમાં બેદિકાિી િાખવા બદલ 

એજન્સીની ઇજાિો તાત્કારલક અસિથી િદ થિે. 

(૨૨) એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં નોકિો પોતાની િીતે લાવવાના િહેિે, અને તેઓની સપંણૂવ જવાબદાિી રનયુક્ત થયેલ 

એજન્સીની િહેિે. સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં કામ કિતા દિકે કમવચાિીઓના નામ, સિનામા તથા ફોટાની મારહતી સંસ્થાના 

કાયાવલયમાં અને સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ઈન્ચાજવશ્રી ને  સબમીટ કિવાના િહેિે. 

(૨૩)   એજન્સી એ પોતાની કામગીિી માટે િોકેલ કમવચાિીઓ તથા નોકિોનો પગાિ, ખાધાખોિાકી અને અન્ય ખચવ 

એજન્સીએ ભોગવવાનો િહેિ.ે આ અંગે કચિેીની કોઈ જવાબદાિ િહેિે નહી. 

(૨૪) એજન્સી સ્ટુડન્ટ સ્ટોિના કોઈ ભાગને ભાડે અથવા પટેાભાડે આપી િકાિે નહી, તથા સ્ટુડન્ટ સ્ટોિના મકાનમા ં

રવના મંજૂિી કોઈ જાતનો  ફેિફાિ કિી િકિે નહી. 

(૨૫)    સ્ટુડન્ટ સ્ટોિની અંદિ અને આસપાસની જગ્યાની સફાઇ કિાવવાની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. 

(૨૬)    એજન્સી સંસ્થા દ્વાિા આપવામાં આવેલ ફરનવચિ, ઈલેકટર ીકલ આઈટમો કે અન્ય સાધનો કેમ્પસ બહાિ લઈ જઈ 

િકિે નહી,ં વાપિી િકિે નહી.ં જો આવી બાબત ધ્યાનમાં આવિે તો કિાિ િદબાતલ કિવામાં આવિે અને 

રસકયોરિટી રડપોઝીટ જપ્ત કિવામાં આવિ.ે  

(૨૭)   એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં ફિજ બજાવતા કમવચાિીઓન ેતેમની ફિજ દિમ્યાન કોઈ અકસ્માત, મૃત્યુ કે િાિીરિક 

ઈજાનો પ્રસંગ બને તો તે અંગેની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. આ અંગે ચૂકવવાપાત્ર નુકિાની કે દાવાની કોઈ 

િકમની ચુકવણી સંસ્થા કિિે નહી. 

(૨૮)    આચાયવશ્રી/કમીટી તિફથી વખતો વખત મળતી સચૂનાઓનું પાલન કિવાનું િહેિે. 

(૨૯)     એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ રસવાયની અન્ય કોઈ ચીજ-વસ્તુઓનું વચેાણ કિી િકિે નહી. 

(૩૦)    િિતી ટેન્ડિ ગ્રાહ્ય િાખવામાં આવિે નહી. 

(૩૧) કોઈ પણ પ્રકાિની તકિાિ ના સંજોગો માં આચાયવશ્રી, સિકાિી ઈજનિેી કોલજે, મોડાસાનો રનણવય આખિી અન ે

બંધનકતાવ િહેિ.ે 

(૩૨)   એજન્સી પેટા કોન્ટર ાક્ટ આપી િકિે નહી અને જો આમ થયાનું જાણવા મળિે તો એજન્સીને તાત્કાલીક અસિથી 

િદ કિવામાં આવિે. 

(૩૩)    સ્ટુડન્ટ સ્ટોિનો ઈજાિો મળવાના રકસ્સામાં એજન્સીને કઈ જગ્યા ફાળવવી તેનો રનણવય આચાયવશ્રી દ્વાિા કિવામા ં

આવિે.  

(૩૪)   સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ના સચંાલન વખતે કોઈપણ પ્રકાિનું (વેસ્ટ/વોઈસ/નોઈસ/વાઈબ્રેિન/સ્મોક રવગેિ ે પ્રકાિ)ે ન્યુસન્સ 

થાય નહી તે જરૂિી છે. જાહેિ આિોગ્ય/જાહેિરહતના સામાન્ય રનયમોનુ ં પાલન નહી કિવા બાબતની જો કોઈ 

ફરિયાદ માલમૂ પડિે, તો તેનો વહીવટી ચાજવ વસૂલ કિવામાં આવિે અને કાયદાકીય િાહે પગલા લેવામાં આવિે. 
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(૩૫)   જો લઘુત્તમ ભાવો સિખાં આવવાના રકસ્સામાં એજન્સીનો અનુભવ અને અન્ય માપદંડને ધ્યાનમાં લેવામા આવિે. 

એજન્સીને કોન્ટર ાકટ આપવો કે નહી તેનો આખિી રનણવય આચાયવશ્રી, સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા પાસ ે

અબારધત િહેિે.  

(૩૬) ટેન્ડિ સાથે બીડવાની રવગતો/દસ્તાવેજો ની અપણૂવતાને કાિણે ટેન્ડિ િદબાતલ થઈ િકે છે. 

(૩૭) પૂવવલાયકાત ન ધિાવતી એજન્સીને ગેિલાયક ઠેિવવામાં આવિે.  

(૩૮)   એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિચલાવવા માટે િાખેલ વકવિો માટે નીચે જણાવેલ કાયદાઓનુ ં ચુસ્તપણે અમલ કિવાનો 

િહેિે. 

(અ)  વકવમને લેબિ િગે્યુલિેન એક્ટ 

(બ)   મીનીમમ વેજીસ એક્ટ 

(ક)  પ્રોવીડન્ટ ફન્ડ એક્ટ 

(ડ)   ઇ. એસ. આઈ. વગેિ ે

(૩૯)   એજન્સીએ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિમાં કામ કિતાં કામદાિોનું મેડીકલ ચેક અપ દિ ૦૬ (છ) મરહને લાયકાત ધિાવતા ડોકટિ 

પાસ ેકિાવવાનું િહેિે, તે પ્રમાણપત્ર સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ઈન્ચાજવશ્રી ને સબમીટ કિાવવાનું િહેિ.ે જો કોઈ કામદાિ િોગથી 

પીડાતો હોય, તો તંુિત જ તેન ેદૂિ કિવાનો િહેિે.  

(૪૦)  નીચે જણાવ્યા મુજબના કાિણોસિ એજન્સી નો કિાિ આચાયવશ્રી, સિકાિી ઈજનેિી કોલજે, મોડાસા તિફથી (૧૫) 

રદવસની નોટીસ આપ્યેથી િદ કિી િકિે.  

(અ)  જો એજન્સી કામ અધરંૂ છોડીને ચાલયા જાય 

(બ)  જો એજન્સી ટેન્ડિની િિતો મુજબ કામ કિવામાં રનષ્ફળ તથા બેદિકાિ બન ે

(૪૧)  આ કિાિ સંસ્થા દ્વાિા વ્યાજબી જણાતા કોઈપણ કાિણોસિ ટમીનેટ કિવાની સત્તા આચાયવશ્રી, સિકાિી ઈજનેિી 

કોલજે, મોડાસાની છે અને તેમનો રનણવય આખિી અને લાગતાવળગતાઓને બંધનકતાવ િહેિે.  

(૪૨) કોઈ પણ મતભેદ કે તકિાિ મોડાસા ન્યાય અરધકિણને આધીન િહેિે.  

(૪૩)  સ્ટુડન્ટ સ્ટોિના રનભાવ ખચવ પેટે સૌથી વધુ િકમ આપનાિ એજન્સીન ે સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવા માટેનો ઈજાિો 

આપવામાં આવિે.  

ઉપરોક્ત તમામ શરતો મેં સમજીને વાચંી અને તે બધી જ શરતો મને મંજુર છે. જો મને કોન્ટર ાક્ટ મળશ,ે તો 

તેનું અક્ષરશ: પાલન કરવા હંુ બંધાયેલ છંુ.  

 

તાિીખ: 

સ્થળ:         

     

   અિજદાિની સહી અને રસક્કા: 

 

 

 

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ: 
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પપરપશષ્ટ-૨ 

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર માટેના ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની પવગતો 

૧ એજન્સીના માલીકનું નામ  :  

૨ એજન્સીનંુ નામ તથા સિનામંુ અને મોબાઈલ નબિ  :  

 

 

 

૩ િજીસ્ટરેિન કેન્ર સિકાિના રવભાગો/િાજ્ય સિકાિના 

રવભાગો/મ્યુરનરસપલ કોપોિિેન વગેિનેું  િજીસ્ટરેિન નોધંણી 

નંબિ 

:  

૪ વ્યવસાયમાં જોડાયાનુ વષવ :  

૫  વ્યવસાયવેિો િજીસ્ટરેિન નંબિ  :  

૬ સરવવસ ટેક્ષ િજીસ્ટરેિન નંબિ જો હોય તો (લાગુ ન પડતું હોય તો 

કાિણો દિાવવવા) 

 

:  

૭ પ્રોરવડન્ટ ફંડ ઈ.એસ.આઈ. નંબિ (લાગુ ન પડતુ હોય તો કાિણો 

દિાવવવા) 

 

:  

૮ આવક વેિા હેઠળ નોંધાવેલ PAN  નંબિ :  

૯ છેલલા ત્રણ વષવનાં નાણારંકય આઈ. ટી. િીટનવ ની પ્રમારણત 

નકલો  

:  

૧0 એજન્સી પાસે તારલમબદ્ધ સ્ટાફ છે?  તેની રવગત  : 

: 

 

૧૧ પૂવવ ઈરતહાસ સ્વચ્છ છે? સંસ્થાના નાણાંરકય રડફોલટિ નથી તેવુ ં

િકેડવ  પિ પોલીસ કેસ નથી તેનું નોટિી કિાવેલું બાંહેધિી પત્ર 

આપવું. 

:  

૧૨ અનેસ્ટ મની રડપોઝીટની િકમ ભયાવની િસીદની રવગત ડર ાફ્ટ 

નંબિ તાિીખ બેંકની રવગત 

: 

: 

 

૧૩ સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવાનો અનુભવ અંગેના પ્રમાણ પત્રો (નકલ 

સામેલ િાખવી) 

:  

૧૪ ટેન્ડિ ફીની િકમ રૂ.૧૦૦૦/- ભયાવની િસીદની રવગત/ ડર ાફ્ટ 

નંબિ, તાિીખ, બેંકની રવગત 

  

 

અિજદાિની સહી અને રસક્કા: 
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પપરપશષ્ઠ ૩ 

(પૂવમ લાયકાત ફોમમ) 

સ્ટુડન્ટ સ્ટોર માટેના ટેન્ડર ફૉમમ સાથે જોડવાના દસ્તાવેજ તથા પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાપણત નકલો 

 

ક્રમ જોડવાના દસ્તાવેજ અથવા પ્રમાણપત્રો સામેલ છે? 

હા/ના સ્પષ્ટ 

લખવુ ં

૧ અિજદાિના પાસપોટવ  સાઈઝના ફોટા નંગ – ૧ (પેજ ન ૧ પિ લગાવવો)   

૨ ફોટા સાથેની કાયમી િહેઠાણના પુિાવાની નકલ (ઇલેક્િન કાડવ , ડર ાઈરવંગ લાયસન્સ, 

પાસપોટવની પ્રમારણત નકલ, આધાિ કાડવ  વગેિમેાથંી ગમે ત ે૦૧) 

 

૩ મ્યુરનરસપલ કોપોિિેન / ગુમાસ્તાધાિા અંતગવત સંસ્થાની નોધણી અંગેનું સક્ષમ 

સત્તાધીકાિીનું માન્ય પ્રમાણપત્રની નકલ. 

 

૪ સરવવસ ટેક્ષ િજીસ્ટરેિન નંબિ નો પુિાવો જો હોય તો   

૫  પ્રોરવડન્ટ ફંડ ઈ.એસ.આઈ. નંબિ નો પૂિાવો જો હોય તો   

૬ PAN કાડવની પ્રમારણત નકલ.  

૭ છેલલા ત્રણ નાણાકીય વષવની ઇન્કમટેક્સ રિટનવ ભયાવ ની નકલ.  

૮ પૂવવ ઈરતહાસ સ્વચ્છ છે? સંસ્થાના નાણાંરકય રડફોલટિ નથી તેવુ ં િકેડવ  પિ પોલીસ કેસ 

નથી તેનું નોટિી કિાવેલું બાંહેધિી પત્ર 

 

૯ કોઈ પણ સ્થળે કામગીિી બદલ ‘અયોગ્ય’ ઠિાવાયેલ નથી એવું અિજદાિની નોટિી દ્વાિા 

પ્રમારણત નકલ. 

 

૧0 હાલમા ંકામ/ કોન્ટર ાક્ટ મેળવેલ હોય તેવી સંસ્થાઓના વકવ  ઓડવિ અને સંતોષકાિક 

કામગીિીના પ્રમાણપત્રોની પ્રમારણત નકલ. 

 

૧૧ ટેન્ડિ ફોમવ ફી ની િસીદ ની નકલ / રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ ની રવગત  

ડી. ડી. ચેક નં : ______________ તાિીખ _____________ િકમ રૂ.: ___________________ 

બેંક : _________________________________ 

 

૧2 અનેસ્ટમની ડીપોજીટ ની િસીદ ની નકલ / રડમાન્ડ ડર ાફ્ટ ની રવગત  

ડી. ડી. ચેક નં : ______________ તાિીખ _____________ િકમ રૂ.: ___________________ 

બેંક : _________________________________ 

 

 

ચકાસણી કિનાિ અરધકાિીઓના નામ અને સહી: 

 

(૧)      (૪) 

   

 

(૨)      (૫) 

   

 

(૩)      (૬)  
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પપરપશષ્ઠ ૪  

નોધં – ભાવ-પત્રક અલગ કવરમાં આપવુ ં

 

સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, મોડાસા ખાતે આવેલ સ્ટુડન્ટ સ્ટોર ચલાવવા માટેની સેવા પૂરી પાડવા માટેના 

પેઢી/એજન્સી તરફથી ઓફર કરવામાં આવેલ પનભાવ ખચમ પેટે ની રકમ નું પત્રક 
 

પેઢી નું નામ : _____________________________________________________ 

 

આથી હંુ નીચ ેસહી કિનાિ એ બાબત સાથે સંમત થાઉ છંુ કે  

(૧)  આ ટેન્ડિ માં જણાવેલ પરિરિષ્ઠ ૧ ની િિતો વાંચી અને સમજલે છે.  

(૨)  પરિરિષ્ઠ ૨ માં તમામ જરૂિી રવગતો ભિલે છે  

(૩)  પરિરિષ્ઠ ૩ માં માગેલ દસ્તાવેજો જોડેલ છે. 

 

માિા આ  સ્ટુડન્ટ સ્ટોિ ચલાવવા માટેના સંસ્થાને પ્રરત માસ ચૂકવવાની રનભાવ ખચવ પેટે નીચે જણાવ્યા 

મુજબ ની િકમ ચૂકવવાની તૈયાિી દિાવવંુ છંુ. આ િકમ ઉપિાંત પ્રરત માસ ના ઇલેકટર ીક પાવિ ના વપિાિ અગે 

સંસ્થા તિફથી આકાિવામાં આવેલ ઇલેકટર ીક બીલ ની િકમ ભિવા પણ હંુ બંધાયેલ છંુ.  

 

એજન્સી દ્વાિા રનભાવ ખચવ પેટે સંસ્થાને ચૂકવવાનો મારસક દિ રૂરપયા _____________________ 

(િબ્દોમાં _____________________________________________________________________________)   

(ઇલેકટર ીક બીલ ની રકમ પસવાય) 

 

આ કામગીિી માટે કુલ ચૂકવવાની થતી િકમ હંુ દિકે માસ ની ૧૦ તાિીખ સુધી ભિપાઈ કિી દઇિ તેની 

બાંહેધિી આપું છંુ.   

 

 

 

અિજદાિની સહી અને રસક્કા: 

 

 

 

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ: 

 

 

 

 

 

નોધ:  સ્ટુડન્ટ સ્ટોરના પનભાવ ખચમ પેટે સૌથી વધુ રકમ ચૂકવવાની તૈયારી દશામવશે તે એજન્સીને સ્ટુડન્ટ 

સ્ટોર ચલાવવા માટેનો ઈજારો આપવામાં આવશે. 

 


