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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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@લૂ ખોડદાના ંિવCયાથDઓ માટ� “શાકભાG અને ફળ” તથા તેને સલંIન 

સામJી Kરુા પાડવા Mગેના ં

 
ઓનલાઇન ઇ-ટ�&ડર (બીજો OયPન) 

 

શૈR%ણક વષT : ૨૦૨૦-૨૧ 
 

ફUત ઇ-ટ�&ડરVગ O0Wયા 
 

ટ�&ડર ફોમT ફ� :- X. ૬૦૦/- (પરત કરવાપા: નથી) 

MદાGત ટ�&ડરની રકમ X. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- 
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ટ�&ડર ભરનાર ઇ2રદાર^ુ ંનામ :- 

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની તાર�ખ      :- ૦2/1૦/૨૦૨૦  

ઓનલાઇન ટ�&ડર ભરવાની તાર�ખ     :- ૦2/1૦/૨૦૨૦ @ 15/1૦/૨૦૨૦    

ફ�Gકલ ડો'મુે&ટ ર_ુ કરવાની Mિતમ તાર�ખ  :- 17/1૦/૨૦૨૦   �>A�7 ��� ��B���  

ટ�&ડરની ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ   :- 2૦/1૦/૨૦૨૦   , ��� : 11:00 ����
 

ટ�&ડરની Oાઇઝ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ  :- 2૦/1૦/૨૦૨૦   ,  ���: 01 :00 ����
 

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

ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ     :- X|.5૦,૦00/- 

ડ�.ડ�. ન ં. :-………………………………………..  તાર�ખ:-............................. 

બbક :- .................................................. 
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VPG\P ;FWGq;FDU|L G\UqHyYM 
JC[5FZLGL lJUT 

 

!  A8FSF ! lSP,MP  

Z 0\]UZLs;]SLf ! lSP,MP  

# ZL\U6 ! lSP,MP  

$ EZTFGF\ ZL\U6 ! lSP,MP  

5 UL,MZF ! lSP,MP  

& ;]Z6 ! lSP,MP  

* 5ZJZ ! lSP,MP  

( UJFZ ! lSP,MP  

) XSSZLIF ! lSP,MP  

!_ N}WL ! lSP,MP  

!! RM/L l;\U ! lSP,MP  

!Z ,L,L T]J[Z;L\U ! lSP,MP  

!# ;ZUJFGL ;L\U ! lSP,MP  

!$ D[YLGL EFHL ! lSP,MP  

!5 5F,SGL EFHL ! lSP,MP  

!& ,L,F J8F6F ! lSP,MP  

!* EL\0F ! lSP,MP  

!( SMALH ! lSP,MP  

!) O,FJZ ! lSP,MP  



Z_ T]ZLIF ! lSP,MP  

Z! SFS0L ! lSP,MP  

ZZ UFHZ  ! lSP,MP  

Z# ,;6s,L,]f ! lSP,MP  

Z$ ,L\A] ! lSP,MP  

Z5 ,L,F WF6F ! lSP,MP  

Z& ,L,F DZRF ! lSP,MP  

Z* VFN] ! lSP,MP  

Z( D}/F ! lSP,MP  

Z) SFRF S[/Fs0hGf ! s0hGf  

#_ ,L,L 0]\U/L ! lSP,MP  

#! SFRF 8FD[8F ! lSP,MP  

#Z 5FSF 8FD[8F ! lSP,MP  

## U,SF ! lSP,MP  

#$ SFRL S[ZL ! lSP,MP  

#5 ;]S] ,;6 ! lSP,MP  

#& O6;L ! lSP,MP  

#* SM/] ! lSP,MP  

#( SFZ[,F ! lSP,MP  

#) ,F\AF DZRF ! lSP,MP  

$_ l;D,F DZRF ! lSP,MP  

$! JF, 5F50L ! lSP,MP  

$Z S-L,LD0M ! lSP,MP  

$# 0[D;F ! lSP,MP  

$$ AL8 ! lSP,MP  

$5 5]NLGF ! lSP,MP  

O/GF\ EFJ 

! S[/F ! G\U  

Z ;OZHG ! lSP,MP  

# ;\TZF ! lSP,MP  

$ DM;\AL ! lSP,MP  

5 HFDO/ ! lSP,MP  

& RL\S]\ ! lSP,MP  

* GF;5lT ! lSP,MP  

( §F1F ! lSP,MP  



) AMZ ! lSP,MP  

!_ VGFG; ! lSP,MP  

!! XSSZ 8[8L ! lSP,MP  

!Z 55{I] ! lSP,MP  

!# NF0D ! lSP,MP  

!$ TZA}R ! lSP,MP  

!5 5[Z] q HD~B ! lSP,MP  

!& ,L,L l;\U ! lSP,MP  

!* S[;Z S[ZL ! lSP,MP  

!( VFJ/F ! lSP,MP  

!) ,L,L DSF. ! lSP,MP  

Z_ BH]Z s,L,Lf ! lSP,MP  

Z! l;\UM0F ! lSP,MP  

ZZ :8MA[ZL ! lSP,MP  
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�	�� 6���:- 

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

૧5/૧0/2020, સમય : ૧૮:૦૦ કલાક fધુી રહ�શે. અને ટ�કનીકલ બીડ પહgચાડવાની છેdલી તા: ૧૭/૧0/2020 સમયઃ 

૧૮:૦૦ કલાક fઘુી રહ�શે. 

૨. ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ X|. ૨,0૦,૦00/- (Mક� Xિપયા બે લાખ Xિપયા Kરૂા) નો તથા ટ�&ડર ફ� X|.૨,૦૦૦/-(Mક� Xિપયા બે હ2ર 

Kરુા)નો ડ�.ડ�. 2હ�રાત Oિસj થયા તાર�ખ પછ�નો ‘‘M>��N9 =. ��. M�. ��. ��	��’’ ના નામનો રાk�ય@ૃત 

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

૩. સરકાર�ી oારા મા&ય સ
ંથાઓ ક� pમને ઇએમડ� તથા ટ�&ડર ફ� માથંી "qુUત આપવામા ંઆવેલ હોય તેમને �જુરાત સરકાર 

ઉsોગ અને ખાણ િવભાગ ગાધંીનગર oારા "qુUત Mગે^ુ ંOમાણપ: ર_ુ કરવા^ુ ંરહ�શે. 

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

નબંર આપી દર�ક પાના નબંરને પોતાના 
વ હ
તાRરમા ંOમા%ણત કર� આર.પી.એ.ડ�.થી અથવા XબXમા ંઆવી અલગ 

કવરમા ં��:- ૧૭/૧0/2020 �� ��� 18.00  ���� fધુીમા ંઅ:ેની કચેર�મા ં જમા ં કરાવવાના રહ�શે, ખામી વાળા, 

અtરુ� િવગત વાળા તેમજ સમય મયાTદા પછ�ના સબંિંધત ઇ2રદાર�ીના ટ�&ડર ખોલવામા ંઆવશે નહV અને તે ટ�&ડર 

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

૫. ભિવkયમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંભાવવધારાની માગંણી કર� શકાશે ન0હv. 

૬. સરકાર�ીના િનિત િનયમોમા ંવખતો વખત થતા fધુારા વધારા તમોને બધંનકતાT રહ�શે. તેમજ તમામ Oકારના ટ�R વગેર� 

હર હાલમા ંસKંણૂTપણે તમાર� જ ભોગવવાનો રહ�શે. 

૭. કોઇપણ 2તની શરતોવાwં ટ�&ડર q
વકારવામા ંઆવશે નહV. ટ�&ડરમા ં કોઇપણ શરત "કુવામા ંઆવેલ હશે તો ટ�&ડર 

આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે. 

૮. સામેલ પ0રિશkટ "જુબ તમામ ભાવો ભરવાના રહ�શે. 

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

અિધકાર�/વડ� કચેર�, ગાધંીનગરની રહ�શે. p Mગે કોઇ કારણો આપવામા ંઆવશે ન0હv. 

૧૦. જXર 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 ટzડરમા ંઆપવામા ંઆવેલ િવિવધ વ
{ઓુના ંઓછામા ંઓછા દરની સાથે વ
{નુી �ણુવyાની નgધ લઇ 

ઓડTર આપવામા ંઆવશે. સદર ટzડરમા ં સKંણુT વ
{નુી @ુલ ભાવની જIયાએ OPયેક વ
{નુા ં ભાવના ંઆધાર� ઓડTર 

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

2તનો ભાવ વધારો આપવામા ંઆવશે નહV. 

૧૨. આ Mગે કોટTની કાયTવાહ�, િવવાદ Mગે કાયદા^ુ ંRે: િનઝર તા.િનઝર  |જ.તાપી રહ�શે. 

૧૩. સકંટ અને િવકટ પ0રq
થતીમા ંપણ િવCયાથDના 0હતમા ંતમારા ખચ} અને જોખમે ?યવ
થા કર� આપવાની રહ�શે. 

૧૪. ટzડર "જૂબ 6�F� ���A �J�>�� કરવા સાથેના ંજ ભાવ આપવાના રહ�શે.  

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

તકરાર ચાલશે નહV અને તેવા સજંોગોમા ંપણ શાળાના ટzડરની વ
{ઓુ શાળાઓમા ંપહોચાડવાના રહ�શે. 

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

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

આખર� ગણાશે. 



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

પછ� પરત કરવામા ંઆવશે. સદર ટzડર વષT ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ fધુી મા&ય રહ�શે. 

૧૮. ઇ2રદાર� કામગીર� KણુT કયાTથી સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 

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

����� T��� ��	;��� �J
6A. �A�� ��UF@ C�;��) ��H �R V�����) Q �0��� ;J
���7 ��(@ ���� ���;���) 

M;6A �'J. �� ������ ��@A ��H CA2 M�;���) M;�� � CA2�� WX�A� ;�W>� �
 *���) ��;��� �J
6A. �A�� 

2P	� �)Y�� @�� �U7 6�F�� �Z�7��� ���*� ;�[�&�� &	N� 6�F� ���A@ �A?����) M\�� �U7 6��C�D 

�@� (F ��� *I '�;�A 6�F� ���A �;�>] /�;����A ����;�� �J
6A. 

20. &U� C�; C�7 ;�N  &	N� �AF;;�� �^0���A *��A ���7 1�R;_�;�F� E�A ;`� ���7 Q��;0� 0��;�� ����A 

M�6N ����� ��7�
 ��)�8 ��;��� ��7� ������A E*��0� E�0��� �J
6A. �A�� 2P	� ��)�8 ��B�� �U7 

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

21. 2P	�� / &	N�� ��H �R 6����� C)8 @�� �� HI���� ��@A�� ���� ��H �R ��27�/���R M\�� ��;�� �a 

��;�� �_� ��7� ����� �J
6A. 

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

રહ�શે. 

23. M8�W��) ;bc��) d HI�����/We����� ��F7 ���7��) ������ � J�� E@;� �� IJ
� 2P	�� C�
� J�� E�A �A��A 

;�N  &	N� M�;� U�� ���/����� T��� ��	
� � J�� E�A ;�N  &	N� �a ��;���) M;A� J�� �� �A; �)�@�f�) 

2P	� �a 8R;���) M;6A. ��� ���� �
 �)�@�� ��2�7 g��� M V���� *�J
0�7 M�;�� �J
6A. 

૨૪. ટzડરની સમયાિવધી દરિમયાન ભાવમા ંકોઇ પણ Oકારના ંવેરામા ંથયેલા fધુારા િસવાય q
વકારવામા ંઆવશે ન0હ અને 

શાળા ખર�દ સિમટ�નો િનણTય Mિતમ રહ�શે. 

25. ���h�) ��)�8 ���A�� 2P	� � ���� g��� T��7 ��	;���) M;��� ;�[ �&f�) ;��, 1�R;_�, ��� 6�F� g��� 

M�;���) M;A� M���� ���* � T�i� ��	;�f�) �J
6A. 

26. W���j� 2P	� ��2
 M�A� 6�c ��;�� M �)�C] �)>��� �)	F, ����� 3��*� �����27 ��k@ �FA� Q�>��&, 

����� �;] ��2
 ���� �J
6A. 

ઉપરોકત તમામ ૦૧ થી ૨૬ ની શરતો મારા oારા KણુT પણે વાચંી છે. p ક�લુ/મ_ુંર છે અને તે^ુ ંસKંણુT 

પાલન કરવાની �ુ ંબાહં�ધર� આK ુ�.ં શરતોના ંભગં બદલ સRમ સyાિધકાર��ી તરફથી p િનણTય લેવામા ંઆવે તે 

આખર� ગણાશે અને તે મને સKંણુT બધંનકતાT રહ�શે.  
 

����� 

 

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

સરના"ુ,ં ફોન ન.ં :- 

ટ�&ડરની ટ�&ડરની તાર�ખ     :- ૦2/1૦/૨૦૨૦  

ઓનલાઇન ટ�&ડર ભરવાની તાર�ખ     :- ૦2/1૦/૨૦૨૦ @ 15/1૦/૨૦૨૦    

ફ�Gકલ ડો'મુે&ટ ર_ુ કરવાની Mિતમ તાર�ખ  :- 17/1૦/૨૦૨૦   �>A�7 ��� ��B���  

ટ�&ડરની ટ�કનીકલ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ   :- 2૦/1૦/૨૦૨૦   , ��� : 11:00 ����
 

ટ�&ડરની Oાઇઝ બીડ ખોલવાની સભંિવત તાર�ખ  :- 2૦/1૦/૨૦૨૦   ,  ���: 01 :00 ����
 

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

ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ     :- X|.5૦,૦00/- 

ડ�.ડ�. ન ં . :-     તાર�ખ:- 

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

ટ�કનીકલ %બડ 
     

૧ એજ&સી /સ
ંથા/કંપની^ુ ંનામ   

૨ 
;\:YFGM 5|SFZ 

5a,LS ,LDL8[0 q 5|F.J[8 ,LDL8[0 q ;CSFZL 
q V[GPHLPVMP  sD[DMZ[g0D SM5L HM0JLf 
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ZlH:80" YI[, VMlO;G]\  
sSFIF",IG] \f ;ZGFD]\4  
8[,LOMG G\AZ q DMAF., G\AZ q  
.vD[., G\AZ 
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5|M5ZF.8Z q DF,LSM q EFULNFZMGF GFD 
TYF ;ZGFDF 

8[,LOMG G\AZ q DMAF., G\AZ q  
.vD[., G\AZ  
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jIJ;FIMGM XC[ZL lJ:TFZDF\4 SM5M"Z[XG4 
GUZ5Fl,SF4 U|FdI lJ:TFZDF\4 U|FD 
5 \RFITDF\ N]SFG q 5[-LGM GM\W6L 

ZlH:8=[XGGM NFB,M 

 

૬ jIJ;FIDF\ HM0FIFG]\ JQF"  

૭ 5FG SF0" G\AZ 5|DF65+ ;FY[  

૮ APMC સ0ટ�0ફક�ટ (માક�ટ યાડT ^ુ ં

સ0ટ�0ફક�ટ) 

 

૧૦ K[<,F +6 JQF"GF JFlQF"S 8G VMJZGL 

lJUTM4  
GMGMGMGM \\ \\WWWW 8G"VMJZ VF\S0F TYF XaNMDF\ ,BJF  

K[<,F +6 JQF"GL OFIGFg;LI, :8[8Ÿ; 
WZFJTL A[, [g; ;L8 ZH] SZJLP 

JQF" 8G" VMJZ s~FP ,FBDF\f 
Z_!*v!(  

Z_!(v!)  

Z_!)vZ_  
 



૧૧ VG[":8 DGL 0L5MhL8GL lJUTM  
(EMD Details) 

0LDFg0 0=FO8 G \AZ 
TFZLB 

A[ \SG] \ GFD 
~l5IF 

૧૨ ટ�&ડર ફ� (નોન ર�ફંડ�બલ) િવગત 

0LDFg0 0=FO8 G \AZ 
TFZLB 

A[ \SG] \ GFD 
~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 
sHM JQF" Z_!)vZ_G]\ V[;[;D[g8qlZ8G" 
EZFI[, G CMI T[JF lS:;FDF\ JQF" 

Z_!*v!(4 Z_!(v!) VG[  

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       દશાTવલે હોઇ તેGF\ 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\. 
 

 AL0ZG]AL0ZG]AL0ZG]AL0ZG] \\ \\    0LS,[Z[XG0LS,[Z[XG0LS,[Z[XG0LS,[Z[XG 
 

 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 
D \H]Z YI[, SFDULZL q ;%,FI SMg8=[S8 l05MhL8 ;FY[ ZNŸ SZJFDF\ VFJ[ T[DH H[ SM. SFIN[;ZGF\ 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ 
VDMG[ ;\5}6"56[ A\WGSTF" ZC[X[P 
 

  

;\:YF q V[Hg;L q J[5FZLGF ;CL q l;SSF 
s GFD ;ZGFDF ;FY[ f 


