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ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર^ુ ંનામ :- 

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની તાર�ખ      :- ૦2/૦6/૨૦૨1  

ઓનલાઇન ટ�&ડર ભરવાની તાર�ખ     :- ૦2/૦6/૨૦૨1 @ 16/૦6/૨૦૨1    

ફ�[કલ ડો'મુે&ટ ર_ુ કરવાની Mિતમ તાર�ખ  :- 19/૦6/૨૦૨1, �>A�7 ��� ��B���  

ટ�&ડરની ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ   :- 21/૦6/૨૦૨1, ��� : 11:00 ����
 

ટ�&ડરની Uાઇઝ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ  :- 21/૦6/૨૦૨1, ���: 01 :00 ����
 

ટ�&ડર ફ� (નોન ર�ફંડ�બલ)     : - W|.૬૦૦/-   

ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ     :- W|.5૦,૦00/- 
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VPG\P ;FWGq;FDU|L G\UqHyYM 

JC[5FZLGL lJUT 

 

8}Y5[:8 MRP ;FY[GF\ l0:SFpg8GM EFJ 

! 8]Y 5[:8 sS,Mh V5f Z5 U|FD ! G\U  

Z 8]Y 5[:8 sS,Mh V5f $( U|FD ! G\U  

# 8]Y 5[:8 sSM,U[8f Z_ U|FD YL Z5 U|FD ! G\U  

$ 8]Y 5[:8 sSM,U[8f $$ U|FD ! G\U  

5 8]Y 5[:8 s5[5XM0\0f Z5 U|FD ! G\U  

& 8]Y 5[:8 s5[5XM0\0f $_ U|FD ! G\U  

S50F WMJFGF\ ;FA]  

! jCL, V[S8I]J ;FA] s!Z5 YL !#_ U|FDf ! G\U  

Z lGZDF ;FA] s!$_ YL !5_ U|FDf ! G\U  

# ZLG V[0JFg; ;FA] s!$_ YL !5_ U|FDf ! G\U  

gCFJFGM ;FA]  

! ,F.OAMI  !Z5 U|FD ! G\U  

Z ;\T]Z !__ U|FD ! G\U  

#  0[8M, *5 U|FD ! G\U  

$ ,S; !__ U|FD ! G\U  

X[d5]  

! S,LGLS %,; #_ YL $_ ML ! G\U  



SM5Z[,  

! 5[ZF;]8 X]â GFZLI, T[, !__ ML sAM8,f ! G\U  

Z 5[ZF;]8 HF;DLG C[Z VM., )_ ML sAM8,f ! G\U  

# 0FAZ VGDM, UM<0 HF:DLG C[Z VM., !__ ML sAM8,f ! G\U  

8}YA|; s;MO8f  

! SM,U[8 ! G\U  

Z l;AFSF ! G\U  

# 5[5XM0\8 ! G\U  

$ 5T\H,L ! G\U  

8[,SD 5FJ0Z  

! 5Mg0; sZ_ U|FDf ! G\U  

Z ;\T]Z AM0L 8MS sZ_ U|FDf ! G\U  

JMlX\U 5FJ0Z  

! lGZDF s! lS,Mf ! G\U  

Z ljC, V[S8LJ s! lS,Mf ! G\U  

# lGZDF K]8] 5FpR s&5 YL (_ U|FDf ! G\U  

$ ljC, V[S8LJ K]8] 5FpR s&5 YL (_ U|FDf ! G\U  

AM0L ,MXG  

! J[:,LG Z_ U|FD ! G\U  

Z J[:,LG $_ U|FD ! G\U  

# AM0L ,MXG s J[:,LGf 5_ U|FD ! G\U  

S,LGL\U lJEFU   

$ V[l;0 sA|Fg0[0f S,LG V[g0 S[Z ! l,8Z ! G\U  

5 OLGF., s,FIhMGf 5__ U|FD ! G\U  

& OLGF., sJMSZf 5__ U|FD ! G\U  

* CFZ5LS 8MI,[8 lS,GZ 5__ U|FD ! G\U  

( OLGF., sG\NL a,[S CM:5L8,f 5 l,8Z ! G\U  

) OLGF., sG\NL a,[S CM:5L8,f 5__ U|FD ! G\U  

!_ SZ;F8F ! G\U  

!! 5LKL\ ! G\U  

!Z jCF.8 5MTF ! G\U  

!# jCF.8 HF/F ! G\U  

!$ ,FS0FGF JF.5Z ! G\U  

!5 5U,]Kl6IF lJlJW ;F>hGF\ EFJ ! G\U  

!& 8MI,[8 A|X ! G\U  

!* 0FDZ UM/L ;O[N sG[OYF,LGf ! lS,M  

!( 0FDZ UM/L S,Z sG[OYF,LGf ! lS,M  

!) C[g0JMX s0[8M,f  !(5 ML K]8] 5FpR ! G\U  



Z_ C[g0JMX s0[8M,f  Z__ ML AM8, ! G\U  

Z! C[g0JMX GFGM ;FA] ! G\U  

ZZ V[Z O|[XGZ sUMNZ[Hf ! G\U  

Z# lJDAFZ sJF;6 DF8[GM ;FA]f *5 U|FD ! G\U  

Z$ lJDAFZ sJF;6 DF8[GM ;FA]f !__ U|FD ! G\U  

Z5 VM, VFp8 s,LSJL0 $5 ML SL8 ;FY[f ! G\U  

Z& VM, VFp8 s,LSJL0 $5 ML SL8 JUZf ! G\U  

Z* DMZ8LG DM:SM8[ SM., s!_ G\Uf 5[S[8 ! G\U  

Z( U]0 GF.8 DM:SM8[ SM., s!_ G\Uf 5[S[8 ! G\U  

Z) V[0MGL, !5 U|FD sAMS;f ! G\U  

#_ CFY DMHF HM0L    sZAZf ! G\U  

#! ;[lG8[XG 5[0 sJL;5Z GFGL ;F>hf ! G\U  

#Z ;[lG8[XG 5[0 sJL;5Z DM8L ;F>hf ! G\U  

## 0:8ALG GFGL ;F>h ! G\U  

#$ 0:8ALG DM8L ;F>h ! G\U  

#5 ;]50L ! G\U  

#& 5[0, 0:8ALG ! G\U  

#* XM5 S[X ! G\U  

#( SF;SL ! G\U  

#) DU ! G\U  

$_ JF;6 WMJFGF\ S]RF ! G\U  

$! ;[lG8F>hZ     sC[g0 ZA !__ U|FDf ! G\U  

$Z ;[lG8F>hZ     sC[g0 ZA ! l,8Zf ! G\U  

$# ;[lG8F>hZ     sC[g0 ZA 5 l,8Zf ! G\U  

$$ SM8G Y|L l,IZ DF:S sA|Fg0[0f ! G\U  

$5 SM8G ;FN] DF:S sA|Fg0[0f ! G\U  

$& SM8G ;HL"S, DF:S sA|Fg0[0f ! G\U  

$* ;Ml0ID CF. 5MS,MZF>0 s5 l,8Zf ! G\U  

$( O[X lX<0 OMZ 5|M8[SXG ! G\U  
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૧. ટ�&ડર ફSત ઓનલાઇન જ 
વીકારવામા ંઆવશે. હાડRકોપી આપવામા ંઆવશે નહ�. ટ�&ડર ઓનલાઇન ભરવાની છેgલી તા:- 

૧૬/0૬/202૧, સમય : ૧૮:૦૦ કલાક iધુી રહ�શે. અને ટ�કનીકલ બીડ પહjચાડવાની છેgલી તા: ૧૯/0૬/202૧ સમયઃ 

૧૮:૦૦ કલાક iઘુી રહ�શે. 

૨. ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ W|. 5૦,૦00/- (Mક� Wિપયા પચાસ હ2ર Wિપયા Kરૂા) નો તથા ટ�&ડર ફ� (નોન ર�ફંડ�બલ) W|. ૬૦૦/- 

(Mક� છ સો Wિપયા Kરુા)નો ડ�.ડ�. 2હ�રાત Uિસm થયા તાર�ખ પછ�નો ‘‘K>��L9 =. ��. K�. ��. ��	��’’ ના 

નામનો રાn�ય@ૃત બbકનો પેએબલ એટ િનઝરનો અલગ અલગ કઢાવી ર_ુ કરવાનો રહ�શે. 

૩. સરકાર�ી rારા મા&ય સ
ંથાઓ ક� sમને ઇએમડ� તથા ટ�&ડર ફ� માથંી "tુSત આપવામા ંઆવેલ હોય તેમને �જુરાત સરકાર 

ઉvોગ અને ખાણ િવભાગ ગાધંીનગર rારા "tુSત Mગે^ુ ંUમાણપ: ર_ુ કરવા^ુ ંરહ�શે. 

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

નબંર આપી દર�ક પાના નબંરને પોતાના 
વ હ
તાPરમા ંUમા%ણત કર� આર.પી.એ.ડ�.થી અથવા WબWમા ંઆવી અલગ 

કવરમા ં��:- ૧૯/0૬/202૧ �� ��� 18.00  ���� iધુીમા ંઅ:ેની કચેર�મા ં જમા ં કરાવવાના રહ�શ,ે ખામી વાળા, 

અwરુ� િવગત વાળા તેમજ સમય મયાRદા પછ�ના સબંિંધત ઇ2રદાર�ીના ટ�&ડર ખોલવામા ંઆવશે નહT અને તે ટ�&ડર 

રદબાતલ ગણાશે. ટ�&ડર સાથે સામેલ કરવાના આધાર/ Kરુાવાઓ ટ�Sનીકલ બીડમા દશાRવેલ  યાદ� આ સાથે સામેલ છે. 

૫. ભિવnયમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંભાવવધારાની માગંણી કર� શકાશે ન0હy. 

૬. સરકાર�ીના િનિત િનયમોમા ંવખતો વખત થતા iધુારા વધારા તમોને બધંનકતાR રહ�શે. તેમજ તમામ Uકારના ટ�P વગેર� 

હર હાલમા ંસKંણૂRપણે તમાર� જ ભોગવવાનો રહ�શે. 

૭. કોઇપણ 2તની શરતોવા{ં ટ�&ડર t
વકારવામા ંઆવશે નહT. ટ�&ડરમા ં કોઇપણ શરત "કુવામા ંઆવેલ હશે તો ટ�&ડર 

આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે. 

૮. સામેલ પ0રિશnટ "જુબ તમામ ભાવો ભરવાના રહ�શે. 

૯. ટ�&ડર મ_ુંર ક� નામ_ુંર કરવા, મો@ુફ રાખવા ક� રદ કરવા Mગેની આખર� સ|ા ટ�&ડર મગંાવનાર 
થાિનક સ|ા 

અિધકાર�/વડ� કચેર�, ગાધંીનગરની રહ�શે. s Mગે કોઇ કારણો આપવામા ંઆવશે ન0હy. 

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

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

૧૧. શાળા તરફથી ટ}ડરમા ંઆપવામા ંઆવેલ િવિવધ વ
Gઓુના ંઓછામા ંઓછા દરની સાથે વ
Gનુી �ણુવ|ાની નjધ લઇ 

ઓડRર આપવામા ંઆવશે. સદર ટ}ડરમા ં સKંણુR વ
Gનુી @ુલ ભાવની જIયાએ U~યેક વ
Gનુા ં ભાવના ંઆધાર� ઓડRર 

આપવામા ંઆવશે. આમ, શાળાના વ
G ુ0દઠ Kરુા પાડવા માટ� s ભાવ મ_ુંર થશે તે ભાવ  કરતા ંઇ2રદારને કોઇપણ 

2તનો ભાવ વધારો આપવામા ંઆવશે નહT. 

૧૨. આ Mગે કોટRની કાયRવાહ�, િવવાદ Mગે કાયદા^ુ ંPે: િનઝર તા.િનઝર  �જ.તાપી રહ�શે. 

૧૩. સકંટ અને િવકટ પ0રt
થતીમા ંપણ િવCયાથDના 0હતમા ંતમારા ખચ� અને જોખમે ?યવ
થા કર� આપવાની રહ�શે. 

૧૪. ટ}ડરના ંભાવમા ંજયા MRP દશાRવેલ હશે ~યા MRP કરતા ઓછા, શકય હોય ~યા ંiધુી હોલસેલ ભાવ ભરવા અિનવાયR 

રહ�શે. તેમજ MRP વાળ� અને MRP િસવાયની વ
Gમુા ંપણ GST, �N��?�� �� H�A 6�O� ���A �G�>�� કરવા સાથેના ં

જ ભાવ આપવાના રહ�શે.  

૧૫. વહ�વટ� કારણે ક� Jા&ટના અભાવે અથવા તો તમાર� કPાએથી KતુRતાના અભાવે %બલના �કુવણામા ંિવલબં થાય તો કોઇ 

તકરાર ચાલશે નહT અને તેવા સજંોગોમા ંપણ શાળાના ટ}ડરની વ
Gઓુ શાળાઓમા ંપહોચાડવાના રહ�શે. 

૧૬. ટ}ડર ફોમRમા ંહક�કત ખોટ� 2હ�ર કર�લી હોવા^ ુજણાશે તો ટ}ડર ના મ_ુંર કરવાને પા: ગણાશે. આ બાબતમા ંસચંાલક 

મડંળ�ી અને આચાયR�ી ઈ. એમ.આર. એસ. ખોડદા, તા. િનઝર, �જ.તાપી અને વડ� કચેર�, ગાધંીનગરનો િનણRય 

આખર� ગણાશે. 



૧૭. ટ}ડર મ_ુંર થયેથી @ુલ ઇ2રાની રકમના ૩% ડ�પોઝીટ પેટ� જમા ંકરાવવાની રહ�શે અને ટ�&ડરની સમય મયાRદા KણુR થયા 

પછ� પરત કરવામા ંઆવશે. સદર ટ}ડર વષR ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ iધુી મા&ય રહ�શે. 

૧૮. ઇ2રદાર� કામગીર� KણુR કયાRથી સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 

19. 2P	���) �6�L;A�� Q�; ��. 30/04/202૨ R�0 ���� 8S�6A. ��2T� ��. 30/04/202૨ R�0 2P	���) �6�L;A�� Q�;A 

����� U��� ��	;��� �G
6A. �A�� ��VO@ Q�;��) ��E �S W�����) R �0��� ;G
���7 ��(@ ���� ���;���) 

K;6A �'G. �� ������ ��@A ��E QA2 K�;���) K;�� � QA2�� XY�A� ;�X>� �
 *���) ��;��� �G
6A. �A�� 

2P	� �)Z�� @�� �V7 6�O�� �[�7��� ���*� ;�C�&�� &	L� 6�O� ���A@ �A?����) K\�� �V7 

(��7��^�)/2���A2�7 ;�C �/6��Q�_) 03 '�;���) ��� ���L����) 6�O� ���A �;�>a /�;����A ����;�� �G
6A. 

20. &V� Q�; Q�7 ;�L  &	L� �AO;;�� �b0���A *��A ���7 1�S;c�;�O� H�A ;d� ���7 R��;0� 0��;�� ����A 

K�6L ����� ��7�
 ��)�8 ��;��� ��7� ������A H*��0� H�0��� �G
6A. �A�� 2P	� ��)�8 ��B�� �V7 

��� ;�C ���) ��-�� ����� 6�O� ���A ��� ��;��� �G
6A. 

21. 2P	�� / &	L�� ��E �S 6����� Q)8 @�� �� EF���� ��@A�� ���� ��E �S ��27�/���S K\�� ��;�� �e 

��;�� �c� ��7� ����� �G
6A. 

૨૨. ટ�&ડર પાસ થયેથી સબિંધત સ�લાયર� W. ૧૦૦/- ના ં
ટ��પ પેપર પર કરારપ:મા ંઆપેલ શરતો "જુબ કરાર કરવાનો 

રહ�શે. 

23. K8�X��) ;fg��) h EF�����/XN����� ��O7 ���7��) ������ � G�� H@;� �� FG
� 2P	�� Q�
� G�� H�A �A��A 

;�L  &	L� K�;� V�� ���/����� U��� ��	
� � G�� H�A ;�L  &	L� �e ��;���) K;A� G�� �� �A; �)�@�i�) 

2P	� �e 8S;���) K;6A. ��� ���� �
 �)�@�� ��2�7 j��� K W���� *�G
0�7 K�;�� �G
6A. 

૨૪. ટ}ડરની સમયાિવધી દરિમયાન ભાવમા ંકોઇ પણ Uકારના ંવેરામા ંથયેલા iધુારા િસવાય t
વકારવામા ંઆવશે ન0હ અને 

શાળા ખર�દ સિમટ�નો િનણRય Mિતમ રહ�શે. 

25. ���k�) ��)�8 ���A�� 2P	� � ���� j��� U��7 ��	;���) K;��� ;�C �&i�) ;��, 1�S;c�, ��� 6�O� j��� 

K�;���) K;A� K���� ���* � U�l� ��	;�i�) �G
6A. 

26. X���m� 2P	� ��2
 K�A� 6�g ��;�� K �)�Qa �)>��� �)	O, ����� 3��*� �����27 ��n@ �OA� R�>��&, 

����� �;a ��2
 ���� �G
6A. 

ઉપરોકત તમામ ૦૧ થી ૨૬ ની શરતો મારા rારા KણુR પણે વાચંી છે. s ક�લુ/મ_ુંર છે અને તે^ુ ંસKંણુR 

પાલન કરવાની �ુ ંબાહં�ધર� આK ુ�.ં શરતોના ંભગં બદલ સPમ સ|ાિધકાર��ી તરફથી s િનણRય લેવામા ંઆવે તે 

આખર� ગણાશે અને તે મને સKંણુR બધંનકતાR રહ�શે.  
 

����� 

 

આથી �ુ ંસહ� કરનાર એકરાર કW ં� ંક�, ટ�&ડરની ઉપરોSત શરતો અમને ક�લુ મ_ુંર છે.  
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ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર^ુ ંનામ :- 

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની તાર�ખ      :- ૦2/૦6/૨૦૨1  

ઓનલાઇન ટ�&ડર ભરવાની તાર�ખ     :- ૦2/૦6/૨૦૨1 @ 16/૦6/૨૦૨1    

ફ�[કલ ડો'મુે&ટ ર_ુ કરવાની Mિતમ તાર�ખ  :- 19/૦6/૨૦૨1,   �>A�7 ��� ��B���  

ટ�&ડરની ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ   :- 21/૦6/૨૦૨1, ��� : 11:00 ����
 

ટ�&ડરની Uાઇઝ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ  :- 21/૦6/૨૦૨1, ���: 01 :00 ����
 

ટ�&ડર ફ� (નોન ર�ફંડ�બલ)     : - W|.૬૦૦/-   

ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ     :- W|.5૦,૦00/- 

ડ�.ડ�. ન ં . :-     તાર�ખ:- 

બbક :- .................................................. 
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GUZ5Fl,SF4 U|FdI lJ:TFZDF\4 U|FD 
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૭ 5FG SF0" G\AZ 5|DF65+ ;FY[  

૮ GST G\AZ 5|DF65+ ;FY[  

૯ X] \ ;\:YF 5MT[ S. S. S\5GLGF\ VMYM"ZF.h0 
0L:8=LaI]8Z q 0L,Z q J[5FZL K[ m HM CMI TM 
T[GL lJUTM NXF"JJLP 
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~l5IF 

૧૩ 5}J" .lTCF; :JrK K[ m GF6F \SLI ;\:YFGF 
0LOM<8Z GYL q S[ SM. ;\:YF wJFZF a,[S 
,L:8[0 S[ 5GLXD[g8 SZFIF GYL T[J]\ 
AF\C[WZL 5+ VF5J] \ s GM8ZL wJFZF 
V[OL0[JL8 SZFJJ] f 

 

૧૪ K[<,F +6 JQF"G]\ .gSD8[1F ZL8"G ;l8"lOS[8 
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EZFI[, G CMI T[JF lS:;FDF\ JQF" 

Z_!(v!)4 Z_!)vZ_ VG[ 
Z_Z_vZ!G] \ HM0J] \ VG[ +6 JQF"G] \ ;LPV[ 
VM0L8 ZL5M8" HM0JFGM ZC[X[Pf 

+6 JQF"GF .gSD8[1F ZL8G" ;l8"lOS[8 HM0[, K[ m        CF q GF 
+6 JQF"GF ;LPV[ VM0L8 ZL5M8" HM0[, K[ m               CFq GF 

 

!f pST lJUTMGL OM8M GS, q ;\NE"5+ q ;1FD ;¿FGF 5|DF65+ VR}S ZH] SZJF4 H[ lJGF 8[g0Z lJRFZ6FDF\ ,[JFX[ 
GCLP 

Zf  VF l5|vAL0 8[g0Z V,U A\W SJZDF\ EZGFZ ;\:YFG]\ GFD VG[ SFDGM 5|SFZ :5Q8 ,BLG[ H ZH] SZJFG]\ ZC[X[P 
#f S|D G\ પાસે       દશાRવેલ હોઇ તGેF\ 5|DFl6T SZ[, VFWFZq N:TFJ[HM 5]ZF 5F0JFGF ZC[X[ VG[ 8[SGLS, AL0GF\ 

0MSI]D[g8DF \ ZH] SZJFGF ZC[X[P 
p5ZMST ,FISFTGF WMZ6M 5ZL5}6" YTF G CMI VG[ pST N:TFJ[HM ZH] G SZGFZ V[Hg;L  5F+TF WZFJX[ GCL \ VG[ 

H[ T[ V[Hg;LG] \ 8[g0Z lJRFZ6FDF\ ,[JFDF\ VFJX[ GCL\. 
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 VFYL C]\ q VDM GLR[ ;CL SZGF Z 5|DFl6T S~\ K] q KLV[ S[ p5ZMST 8[g0ZGL TDFD AM,LVM VG[ XZTM D[ q 
VDMV[ B}AH SF/HL 5}J"S JF\RL K[ VG[ DFZF q VDFZF ;DH6 D]HA EZJFDF\ TYF ZH] SZJFDF\ VFJ[,L TDFD lJUTM 
;FRL K[P RSF;6LGF\ SM.56 TASS[ VG[ ;DI[ VDFZF wJFZF ZH] SZJFDF\ VFJ[, DFlCTL q VFWFZM BM8F\ 9Z[ TM VDFZL 
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VDMG[ ;\5}6"56[ A\WGSTF" ZC[X[P 
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