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ટ�&ડર ડો'મુે&ટ : ૨૦૨૦-૨૧ 

 

આ0દ2િત િવકાસ િવભાગ, ગાધંીનગર (�જુરાત સરકાર) તથા �જુરાત 
ટ�ટ 
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સઘંવી ફા ડ�શન "ુબંઈના ંિનય:ંણ હ�ઠળની એકલ?ય મોડ�લ ર�સીડ�&સીયલ 


@ૂલ ખોડદાના ંિવCયાથDઓ માટ� “
@ુલ બગે” તથા તેને સલંHન સામIી Jરુા 
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ઓનલાઇન ઇ-ટ�&ડર 
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ટ�&ડર ફોમQ ફ� :- V. ૬૦૦/- (પરત કરવાપા: નથી) 
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ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર]ુ ંનામ :- 

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની તાર�ખ      :- ૦૮/૦9/૨૦૨૦  

ઓનલાઇન ટ�&ડર ભરવાની તાર�ખ     :- ૦૮/૦9/૨૦૨૦ @ ��. ૨2/૦9/૨૦૨૦    

ફ�Zકલ ડો'મુે&ટ ર_ુ કરવાની Lિતમ તાર�ખ  :- ૨5/૦9/૨૦૨૦   �>A�7 ��� ��B���  
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ટ�&ડરની Tાઇઝ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ  :- 2૮/09/૨૦૨૦   ,  ���: 11 :00 ����
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ડ�.ડ�. ન ં. :-………………………………………..  તાર�ખ:-............................. 

બbક :- .................................................. 

���� *A8 ��2
 2020-21 
 

S|D :S}, A[UGL lJUT G\U EFJ 

! A[UGL ;F>h !$2!( 2& 

!  

Z D8[ZLI, 
JM8Z 5|]O GFI,MG D[8L 5LJL;L 

SM8[8  O[A|LS 

# 
AB,4 5F.5L\U 

l;,F.4 R[G 

VMKFDF\ VMK]\ 5 lS,M JHG GM 

p5F0JF/]\ %,F:8LS ;L8 SM8[8 VG[ 

5F.5L\U l;,F.4 RYL R[G VG[ 

VgI prR U]6Jœ I]ST D8[ZLI, 

$ 5MS[8 
# BF6FJF/]\ VG[ DM8F BF6FDF\ V[S 

5[8F BF6]\ JLY ;MO8 GFI,MG SJZ 

5 S,Z JLY :S}, ,MUM 

XF/FGL 5;\NULGF\ S,Z JLY :S}, 

,MUM VG[ ,F.GL\U D8[ZLI, .GZ 

;F>h4 A[UGL VFU/ :S}, ,MUM 

VG[ A[UGL V[S ;F>8 AM8, S[X 

 

 

 

 

DE����� �F7 G�A ��H� 

 

 



 

2
�	�� 6���:- 

૧. ટ�&ડર ફRત ઓનલાઇન જ 
વીકારવામા ંઆવશે. હાડQકોપી આપવામા ંઆવશે નહ�. ટ�&ડર ઓનલાઇન ભરવાની છેdલી તા:- 

22/09/2020, સમય : ૧૮:૦૦ કલાક eધુી રહ�શે. અને ટ�કનીકલ બીડ પહfચાડવાની છેdલી તા: 25/09/2020 સમયઃ 

૧૮:૦૦ કલાક eઘુી રહ�શે. 

૨. ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ V|. ૧૦,૦00/- (Lક� Vિપયા દસ હ2ર Vિપયા Jરૂા) નો તથા ટ�&ડર ફ� V|.૬૦૦/-(Lક� Vિપયા છસો 

Jરુા)નો ડ�.ડ�. 2હ�રાત Tિસh થયા તાર�ખ પછ�નો ‘‘J>��K9 =. ��. J�. ��. ��	��’’ ના નામનો રાi�ય@ૃત 

બbકનો પેએબલ એટ િનઝરનો અલગ અલગ કઢાવી ર_ુ કરવાનો રહ�શે. 

૩. સરકાર�ી mારા મા&ય સ
ંથાઓ ક� nમને ઇએમડ� તથા ટ�&ડર ફ� માથંી "oુRત આપવામા ંઆવેલ હોય તેમને �જુરાત સરકાર 

ઉqોગ અને ખાણ િવભાગ ગાધંીનગર mારા "oુRત Lગે]ુ ંTમાણપ: ર_ુ કરવા]ુ ંરહ�શે. 

૪. ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર� ઓનલાઇન ટ�&ડરમા ંભર�લ તમામ િવગતોના ડો'મેુ&ટની નકલો 2
�	� ��� �'F� @ુલ પાના 

નબંર આપી દર�ક પાના નબંરને પોતાના 
વ હ
તાOરમા ંTમા%ણત કર� આર.પી.એ.ડ�.થી અથવા VબVમા ંઆવી અલગ 

કવરમા ં��:- 25/09/2020 �� ��� 18.00  ���� eધુીમા ંઅ:ેની કચેર�મા ંજમા ં કરાવવાના રહ�શે, ખામી વાળા, 

અrરુ� િવગત વાળા તેમજ સમય મયાQદા પછ�ના સબંિંધત ઇ2રદાર�ીના ટ�&ડર ખોલવામા ંઆવશે નહS અને તે ટ�&ડર 

રદબાતલ ગણાશે. ટ�&ડર સાથે સામેલ કરવાના આધાર/ Jરુાવાઓ ટ�Rનીકલ બીડમા દશાQવેલ  યાદ� આ સાથે સામેલ છે. 

૫. ભિવiયમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંભાવવધારાની માગંણી કર� શકાશે ન0હt. 

૬. સરકાર�ીના િનિત િનયમોમા ંવખતો વખત થતા eધુારા વધારા તમોને બધંનકતાQ રહ�શે. તેમજ તમામ Tકારના ટ�O વગેર� 

હર હાલમા ંસJંણૂQપણે તમાર� જ ભોગવવાનો રહ�શે. 

૭. કોઇપણ 2તની શરતોવાvં ટ�&ડર o
વકારવામા ંઆવશે નહS. ટ�&ડરમા ં કોઇપણ શરત "કુવામા ંઆવેલ હશે તો ટ�&ડર 

આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે. 

૮. સામેલ પ0રિશiટ "જુબ તમામ ભાવો ભરવાના રહ�શે. 

૯. ટ�&ડર મ_ુંર ક� નામ_ુંર કરવા, મો@ુફ રાખવા ક� રદ કરવા Lગેની આખર� સxા ટ�&ડર મગંાવનાર 
થાિનક સxા 

અિધકાર�/વડ� કચેર�, ગાધંીનગરની રહ�શે. n Lગે કોઇ કારણો આપવામા ંઆવશે ન0હt. 

૧૦. જVર જણાયે ભર�લા ભાવો Lગે ઇ2રદાર�ીને નેગોશીએશન માટ� બોલાવવામા ંઆવશે. તેમ કરવામા ં વાધંો/ તકરાર 

Cયાને લેવામા ંઆવશે નહ�. આ Lગેના તમામ અિધકાર અ:ેની કચેર�ને રહ�શે. 

૧૧. શાળા તરફથી ટyડરમા ંઆપવામા ંઆવેલ િવિવધ વ
zઓુના ંઓછામા ંઓછા દરની સાથે વ
zનુી �ણુવxાની નfધ લઇ 

ઓડQર આપવામા ંઆવશે. સદર ટyડરમા ં સJંણુQ વ
zનુી @ુલ ભાવની જHયાએ T{યેક વ
zનુા ં ભાવના ંઆધાર� ઓડQર 

આપવામા ંઆવશે. આમ, શાળાના વ
z ુ0દઠ Jરુા પાડવા માટ� n ભાવ મ_ુંર થશે તે ભાવ  કરતા ંઇ2રદારને કોઇપણ 

2તનો ભાવ વધારો આપવામા ંઆવશે નહS. 

૧૨. આ Lગે કોટQની કાયQવાહ�, િવવાદ Lગે કાયદા]ુ ંOે: િનઝર તા.િનઝર  |જ.તાપી રહ�શે. 

૧૩. સકંટ અને િવકટ પ0રo
થતીમા ંપણ િવCયાથDના 0હતમા ંતમારા ખચ} અને જોખમે ?યવ
થા કર� આપવાની રહ�શે. 

૧૪. ટyડરના ંભાવમા ંજયા MRP દશાQવેલ હશે {યા MRP કરતા ઓછા, શકય હોય {યા ંeધુી હોલસેલ ભાવ ભરવા અિનવાયQ 

રહ�શે. તેમજ MRP વાળ� અને MRP િસવાયની વ
zમુા ંપણ GST, �M��?�� �� G�A 6�N� ���A �F�>�� કરવા સાથેના ં

જ ભાવ આપવાના રહ�શે.  

૧૫. વહ�વટ� કારણે ક� Iા&ટના અભાવે અથવા તો તમાર� કOાએથી JતુQતાના અભાવે %બલના ~કુવણામા ંિવલબં થાય તો કોઇ 

તકરાર ચાલશે નહS અને તેવા સજંોગોમા ંપણ શાળાના ટyડરની વ
zઓુ શાળાઓમા ંપહોચાડવાના રહ�શે. 



૧૬. ટyડર ફોમQમા ંહક�કત ખોટ� 2હ�ર કર�લી હોવા] ુજણાશે તો ટyડર ના મ_ુંર કરવાને પા: ગણાશે. આ બાબતમા ંસચંાલક 

મડંળ�ી અને આચાયQ�ી ઈ. એમ.આર. એસ. ખોડદા, તા. િનઝર, |જ.તાપી અને વડ� કચેર�, ગાધંીનગરનો િનણQય 

આખર� ગણાશે. 

૧૭. ટyડર મ_ુંર થયેથી @ુલ ઇ2રાની રકમના ૩% ડ�પોઝીટ પેટ� જમા ંકરાવવાની રહ�શે અને ટ�&ડરની સમય મયાQદા JણુQ થયા 

પછ� પરત કરવામા ંઆવશે. સદર ટyડર વષQ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ eધુી મા&ય રહ�શે. 

૧૮. ઇ2રદાર� કામગીર� JણુQ કયાQથી સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 

19. 2O	���) �6�K;A�� P�; ��. 30/04/2021 Q�0 ���� 8R�6A. ��2S� ��. 30/04/2021 Q�0 2O	���) �6�K;A�� P�;A 

����� T��� ��	;��� �F
6A. �A�� ��UN@ P�;��) ��D �R V�����) Q �0��� ;F
���7 ��(@ ���� ���;���) 

J;6A �'F. �� ������ ��@A ��D PA2 J�;���) J;�� � PA2�� WX�A� ;�W>� �
 *���) ��;��� �F
6A. �A�� 

2O	� �)Y�� @�� �U7 6�N�� �Z�7��� ���*� ;�[�&�� &	K� 6�N� ���A@ �A?����) J\�� �U7 “���� *A8” 

30 '�;���) ��� ���K����) 6�N� ���A �;�>_ /�;����A ����;�� �F
6A. 

20. &U� P�; P�7 ;�K  &	K� �AN;;�� �`0���A *��A ���7 1�R;a�;�N� G�A ;b� ���7 Q��;0� 0��;�� ����A 

J�6K ����� ��7�
 ��)�8 ��;��� ��7� ������A G*��0� G�0��� �F
6A. �A�� 2O	� ��)�8 ��B�� �U7 

��� ;�[ ���) ��-�� ����� 6�N� ���A ��� ��;��� �F
6A. 

21. 2O	�� / &	K�� ��D �R 6����� P)8 @�� �� DE���� ��@A�� ���� ��D �R ��27�/���R J\�� ��;�� �c 

��;�� �a� ��7� ����� �F
6A. 

૨૨. ટ�&ડર પાસ થયેથી સબિંધત સ�લાયર� V. ૩૦૦/- ના ં
ટ��પ પેપર પર કરારપ:મા ંઆપેલ શરતો "જુબ કરાર કરવાનો 

રહ�શે. 

23. J8�W��) ;de��) f DE�����/WM����� ��N7 ���7��) ������ � F�� G@;� �� EF
� 2O	�� P�
� F�� G�A �A��A 

;�K  &	K� J�;� U�� ���/����� T��� ��	
� � F�� G�A ;�K  &	K� �c ��;���) J;A� F�� �� �A; �)�@�g�) 

2O	� �c 8R;���) J;6A. ��� ���� �
 �)�@�� ��2�7 h��� J V���� *�F
0�7 J�;�� �F
6A. 

૨૪. ટyડરની સમયાિવધી દરિમયાન ભાવમા ંકોઇ પણ Tકારના ંવેરામા ંથયેલા eધુારા િસવાય o
વકારવામા ંઆવશે ન0હ અને 

શાળા ખર�દ સિમટ�નો િનણQય Lિતમ રહ�શે. 

25. ���i�) ��)�8 ���A�� 2O	� � ���� h��� T��7 ��	;���) J;��� ;�[ �&g�) ;��, 1�R;a�, ��� 6�N� h��� 

J�;���) J;A� J���� ���* � T�j� ��	;�g�) �F
6A. 

26. W���k� 2O	� ��2
 J�A� 6�e ��;�� J �)�P_ �)>��� �)	N, ����� 3��*� �����27 ��l@ �NA� Q�>��&, 

����� �;_ ��2
 ���� �F
6A. 

ઉપરોકત તમામ ૦૧ થી ૨૬ ની શરતો મારા mારા JણુQ પણે વાચંી છે. n ક�લુ/મ_ુંર છે અને તે]ુ ંસJંણુQ 

પાલન કરવાની �ુ ંબાહં�ધર� આJ ુ�.ં શરતોના ંભગં બદલ સOમ સxાિધકાર��ી તરફથી n િનણQય લેવામા ંઆવે તે 

આખર� ગણાશે અને તે મને સJંણુQ બધંનકતાQ રહ�શે.  
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આથી �ુ ંસહ� કરનાર એકરાર કV ં� ંક�, ટ�&ડરની ઉપરોRત શરતો અમને ક�લુ મ_ુંર છે.  

 

DE����� �F7 G�A ��H� 



 

    

0 1����� �2
2 3��*� �45��
6�� �����27, 8�)0�8�.    

9 6�)���� �):; (�<	
6�, ��)*=, �)>�?�� 

����� ��	
� �
�	
���� ����, 

��.��. ��	��, ��. ����, ��.���.    
2
�(�� �)*�    89801566૩5, ��. �). 99૨૪9998૨3    E-mail : emrs.khodada@yahoo.in 

 

ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર]ુ ંનામ :- 

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની તાર�ખ     :- ૦૮/૦9/૨૦૨૦  
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