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સર રરર ીડઈજ્ાેર ીએડરોલેજ,ડર પરુ ,ડપરટણડાીડવેબડસરઈટડ 

www.gecpt.cteguj.inડંરતડ રપાલો ડઓ્ેન્ંરતડબ્લેંરડ
ટેન્ડ ર ડફોંયડ ર.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ડથીડ ર.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ડ
સધુ ીડપ્લબ્ધ ડર ેેે .ેડડ 

રોર રડભરવપરિતરડભર ીડર જજસ્ટ્ર્ ડએ. ી.ડ/ડએ. ી.ડ
ટપરલડંરર ફ /ેડરૂબરૂડંરતડડસીલબતધ ડરવર ંરતડપર  ડ
રર વરનડુસ્ટ્રથળડઅાેડસંર્ 

સર રરર ીડઈજાેર ીડરોલેજ,ડવેીવટીડરરર્રયલર્,ડર પરુ ,ડપરટણ 

 ર.ડ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ડસરતજેડપરતચડસધુ ી 
 

ટેન્ડ ર ડફોંયડફીડડાીડર રં Principal , Government Engneering College, 

Patan ડારંાોડર રષ્ટ્ડીીર્બે ડબેંરાોડયુપીર્રડ૧૦૦/-ડ(પર  ડ
ાડંળવરડપરરિત)ડાોડ ી. ી.ડટેં ર ડફોંયડસરથેડજંરડ
રર રવવરાોડર ેેે ે.ડ ી. ી.ડવગર ાોડટેંન્ ર ડફો યંડંરન્ર્ડ
ગણવરંરતમવેેડાેી.ડ 

અાેસ્ટ્રડટડંાીડ ીપોીીટડાીડર રં મચરર્યશ્રી,ડસર રરર ીડઇજાેર ીડરોલેજ,ડપરટણડારડારંાોડ
ર રષ્ટ્ડીીર્બે ડબેંરાોડયુપીર્રડ10,ડ000/-ડાોડ ી. ી.ડ(ેર  ીડ
પર  ડંળવરડપરરિત)ડ ી. ી.ડટેં ર ડફોંયડસરથેડજંરડરર રવવરાોડ
ર ેેે ે.ડ ી. ી.ડવગર ાોડટેંન્ ર ડફો યંડંરન્ર્ડગણવરંરતમવેેડ
ાેી. 

ભરવપરિતરડખોલવરાીડ રર ીખડ થરડસ્ટ્રડથળ મચરર્યડશ્રીાીડરચેર ીડ 

સર રરર ીડઈજ્ાેર ીએડરોલેજ,ડર પરુ ,ડપરટણ 

૦૬/૦૮/૨૦૧૮,ડબપોરે ડ૧:૦૦ડરલરરે 
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રેન્ટીાડારતડરર રર ડઅંગેારડટેન્ ર ાીડઅગત્ર્ાીડસચૂારઓ 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,પાટણ ની કેંટીન ચલાવવા કેનટીનની જગ્યા નાું વપરાશ / નનભાવ પેટે રકમ રૂ. ૪૦૦૦/- 
(ચાર િજાર પરુા) પ્રનત માસ નક્કી કરેલ છે. ભાગ-3   મા દશામવેલ ભાવપત્રકમા  આપેલ મેન ુ મા કેટ્લીક 
વાનગી ના ભાવ દશામવેલ છે જે ઠેકેદાર ને ફરજજયાત લાગ ુપડ્શે . ભાગ -4 માું દશામવ્યા મજુબ અલગ અલગ 
વાનગીઓના ભાવ ભયામ બાદ તમામે તમામ ૧૬ વસ્તઓુના ભાવ નો સરવાળો કરતા આવતી રકમ જે પાટી ની 
સૌથી ઓછી િશે તેવા ટેનડર ની લાયકાત ની શરત સુંતોષતા ,ઉમેદવારને  કેંટીન ચલાવવા નો કોન રાકટ 
આપવા નવચારણામા લેવામા આવશે. 
 

1 જે પણ પાટીને કોનરાક્ટ મળે તેણે સરકારશ્રી નાું ધુંધાને આનસુુંગગક તમામ નનયમોનુું પાલન કરવાનુું રિશે.  

2 જેડપણડ ઠેરેદરર ડ ાેડ રોન્ડીરરટડંળેડ  ેણડેલેબર ડમધ રર ી ડ ંરંડ ્ાર્ંોનડુપરલાડરર વરનડુ ર ેેે ે.ડ થરડલેબર ડ
બરબ ડેડ ંરંડપ્રરરર ાીડડજવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ાીડર ેેે ે. મડેર  ારડભતગડઅન્વર્ેડરોન્ડીરરટડર દડરર ીડેરરેે.જેડ
પણડઠેરેદરર ડાેડરોન્ડીરરટડંળેડ ણેેડરોન્ડીરરટડં ર્રડ રર ીખથીડસર રરર શ્રીડારડધ રર રડધ ોર ણડપ્રંરણેડઅરેિતડાીડરેંટીાડ
ચલરવવરડફુ ડ–ડ્રગડ/ડેલે્થડ ્વભરગડનડુલરર્સતસડ/ડપર વરાગીડ/ડારડવરધ રડપ્રંરણડપરિતડજેડપણડલરગડુપ તડુ
ેોર્ડ ેડફર જીર્ર ડલેવરનડુ થરડ ેાેડમધ રર ી ડ ંરંડફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેીડપણુયડરર વરાીડર ેેે ે. 

3 રોલેજડરેન્ટીાંરતડઠેરેદરરે ડમપવરાી/પીર સવરાીડવરાગીઓનુતડપરિતરડભરગ-3ડંરતડમપવરંરતડમવ્ુતડછે.જેડઠેરેદરરે ડ
ફર જજર્ર ડર ી ેડંરન્ર્ડર રખવરનુતડર ેેે ે.ડબુલડઅગગર્રર ડડંરસડંરટેડરોંીરક્ટડમપવરંરડમવેે.ડ 

4 મવેલડભરવપરિતરડ પૈરીડ ર્ુતડ સ્સ્ટ્રવરરર વુતડ  થરડ રોન્ીરરટડ રોાેડમપવોડ  ેડબરબ ેડ રેન્ટીાડર્ંટીડાીડબેઠરંરતડજેડ
્ાણયર્ડલેવરર્ડ ેડદરે રાેડબતધ ાડરર  રડર ેેે ે. 

5 રોઈડપણડપ્રરરર નુતડેર  ીડટેન્ ર ડડસ્ટ્રવીરરર વરંરતડમવેેડાહે 

6 મડસરથેડ રેન્ટીાડચલરવવરડ ંરટેડ ેર  ોડમપવરંરતડમવીડ છે.ભરવડભર ારરે ડ  ેાોડ અભ્ર્રસડ રર ીડ  ેનુતડ પરલાડ
રર વરનુતડર ેેે .ેડભરવપરિતરડભર ારર ડઠેરેદરરે ડટેન્ ર ડપરિતરારડદરે રડપરારડપર ડસેીડ્સક્કરડરર વરારડર ેેે ે. 

7 ભરવડપરિતરડભર ારર ડ ઠેરેદરરે ડ ટેન્ ર ડપર  ડરર  ીડવખ ેડ ટેન્ ર ડ ફીડ પેટેડ ્પ્રન્સીપરલડ ,ડસર રરર ીડઇજાેર ીડ રોલેજ,ડ
પરટણારડ ારંાોડ ર રષ્ટ્ડીીર્બે ડ બેંરાોડ યુપીર્રડ ૧૦૦ડ (પર  ડ ાડ ંળવરડ ડ પરરિત)ડ ાોડ  ી. ી.ડ મડ સરથેડ જંરડ
રર રવવરાોડર ેેે .ેડટેન્ ર ડફીડવગર ડઅર જીડ્વચરર ણરંરડલેવરંરડમવેેડાેી. 

8 ભરવડપરિતરડભર ારર ડઠેરેદરરે ડ ટેન્ ર ડપર  ડરર  ીડવખ ેડટેન્ ર ાીડઅાેસ્ટ્રડટડંાીડ ીપોીીટડ(બરાર)ડાીડર રંડપેટેડ
મચરર્યશ્રી,ડસર રરર ીડઇજાેર ીડરોલેજ,ડપરટણારડારંાોડર રષ્ટ્ડીીર્બે ડડબેંરાોડયુપીર્રડ10,000/-ડાોડ ી. ી.ડ(ેર  ીડ
પર  ડં વરડપરરિત)ડમડસરથેડ જંરડ રર રવવરાોડ ર ેેે ે.બરારડ ાીડ ર રંડારડ  ી. ી.ડ વગર ડ ડઅર જીડ ્વચરર ણરંરડ
લેવરંરડમવેેડાેી. 

9 જે પાટીને કોન રાકટ એવોડમ થશે તેણે કોન રાકટ મનાયાના જાણ કરતા પત્રની તારીખથી સાત હદવસમા સીકટરુીટી 
ડીપોઝીટ પેટે આચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પરટણાર નામની કેનટીન સેવા માટે રુપીયા ૨૫૦૦૦/- 
(રુપીયા પચ્ચીસ િજાર પરુા )ની રકમની પરટણડ/અંદરવરદ, ગજુરાતડખર ેાી રાષ્ટ રીયબેત બેન કની 11  માસ 
મદુત માટેની  એફ.ડી.આર. કઢાવી જમા કરાવવાની રિશેે.ડજોડ ્ાર્ ડસંર્ડંર્રયદરંરડસીર્રુ ીટીડ ીપોીીટડ
ાીડર રંડજંરડરર વરંરડાડમવેડ ેડસતજોગોંરડબરારાીડર રંડજ્ ડરર ીડ,ડઓ યર ડર દડરર ીડપછીારડલરર્રડઠેરેદરર ડ
ાેડઓ યર ડમપવરંરડમવે.ેડસીર્રુ ીટીડ ીપોીીટાીડર રંડરર રર ાીડમદુ ડપણુયડથર્રારડબડેંરસડબરદડરરંગીર ીડ
સત ોષડરરર રડજણરેેડઅાેડગબલડસર ભર ડથરે્ડએજ તસીાેડપર  ડચરુવવરંરડમવેે.ડસીર્રુ ીટીડ ીપોીીટાીડર રંડ
પર ડરોઇડપણડપ્રરરર નડુવર્રજડંળવરડપરરિતડથેડેાેી 
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10 ભરવડ ભરે લડ ભરવડ પરિતરારડ ટેન્ ર ડ ફો યંડ સતપણૂયડ ્વગ ોડ સરથેડ મચરર્યશ્રીાીડ રચેર ી,ડ સર રરર ીડ ઇજાેર ીડ રોલેજ,ડ
પરટણારડ ાેડ ંળીડ જાર્ડ  ડે ર ી ેડ સીલબતધ ડ રવર ંરતડ ર જી.ડ એ.ડ  ી.ડ ટપરલ/ડ બુહર ર્ર ડ થીડ /રૂબરૂડ ંરતડ ડ ંોરલીડ
મપવરારડર ેેે .ેડ્ાર્ ડ રર ીખડઅાેડસંર્ડબરદડંળેલડટેન્ ર ડર દબર લડગણરેેડ. 

 કવર-1ડંરડ ડભરગ-1ડપ્રંરણેડલરર્રર ડ ફોંય,ડભરગ-2ડપ્રંરણેડેર  ોડંરન્ર્ડ ેોવરનડુ થરડભરગ-૩ડંરતડ
દેરયવેલડવરાગીડઓારડભરવડસ્ટ્રવીરરર્યડેોવરનુતડેરલડમડસરથેડસરંેલડખ પરિત,ડયુપીર્રડ૧00ડાોડટેંન્ ર ડ
ફીડપેટેડ(ડાોાડહર ફત બેલ)ડર રષ્ટ્ડીીર્બે ડબેંરાોડ ી. ી,ડડયુ્પર્રડ૧૦,૦૦૦/-ડાોડઅાેસ્ટ્રડટડંાીડ ીપોીીટાોડ
ર રષ્ટ્ડીીર્બે ડ બેંરાોડ  ી. ી.ડ (ેર  ીડ હર ફત બેલ)ડ ,ડ બરતે ધે ર ીપરિતર,ડ જયુર ીડ લરર્સન્ડસડ  થરડ જયુર ીડ
પ્રંરણપરિતોાીડપ્રંરણી ડારલ,ડડસરંેલડરર વડુ(રવર -1ડાેડલરર્રર ડફો યંડારંડમપવુત.) 

 કવર-2 ંરડડડભરગ-4ડપ્રંરણડેભરવપરિતરડસરંેલડરર વ(ુરવર -ર ડાેડભરવપરિતરડારંડમપવુત)ડ 
 કવર-3ડ:ડરવર -1ડડઅાેડડરવર -2ડ,ડબતાેડાડેડરવર -3ડંરતડમરુવરડ(રવર -૩ડપર ડરેન્ડટીાડરોન્ડીરરટડઅંગેનુતડ

ટેન્ડ ર ડ(૨૦૧૮ડ)ડ થરડપરટીનુતડારંડરવર ડપર ડદેરયવવુત.) 
11 ્ાર્ ડસંર્ડંર્રયદરંરતડર જી.ડએ.ડ ી.ટપરલડ/બુહર ર્ર ડ/રૂબરૂડથીડંળેલડટેન્ ર ોડ ર.ડ:ડ૦૬/૦૮/૨૦૧૮ડારતડર ોજડ

બપોરે ડ૧:૦૦ડરલરરેડ ,ડસતસ્ટ્રથરારડસેંીારર ડેોલ,ડવેીવટીડરર્રયલર્ડખર ેડખોલવરંરતડમવેેડજેંરતડટેન્ ર ડભર ારર ડ
ેરજર ડર ેીડેરે.ે 

12 ટેન્ ર ડફો યંડભર ીાેડર જી.ડએ ી.ડથીડંોરલવરારડટેન્ ર ારડસીલબતધ ડરવર ડપર ડરેન્ટીાડચલરવવરડારતડરર રર ડઅંગડેનુતડ
ટેન્ ર ડ(૨૦૧૮-૧૯)ડએંડસતબત્ધ  ડટેન્ ર ારડબતધ ડરવર ડપર ડંોટરડઅક્ષરે ડસ્ટ્રપષ્ટ્ટડર ી ેડલખવરનુતડર ેેે ે.ડ 

13 મચરર્યશ્રીડ ,ડ સર રરર ીડ ઈજાેર ીડ રોલેજડ ,ડ પરટણડ ાેડ ભરે લરડ ટેન્ ર ોડ સ્સ્ટ્રવરરર વરડ /ડારતડ સ્સ્ટ્રવરરર વરડ ,ડ ટેન્ ર ડ  થરડ
ટેન્ ર ાીડમખીડપ્રહિર્રડર દડરર વરાોડડ્ાણયર્ડલેવરાોડઅબર્ધ  ડઅ્ધ રરર ડર ેેે ે.ડ 

14 રરંગીર ીડંરટેડર સડધ ર રવ ીડ ંરંડપેઢીઓએડસતસ્ટ્રથરડાીડજા ડમલુરરર ડલઇડરરંગીર ીડાીડ્વગ ડ થરડંરેી ીડ
ંેળવીડલેવરાીડર ેેે .ેડભરવડપરિતરડભર્રયડબરદડરોઇડદલીલડંરન્ર્ડર ેેે ેડાેીંડભરવડપરિતરડખલુ્ર્રડબરદડજોડરોઇડ
પેઢીડરરંગીર ીડંરટેડઅસતં ્ ડદેરયવેેડ ોડ ેનડુઅાેસ્ટ્રટડંાીડ પેોીીટડજંરડરર વરંરડમવેે.ડડઅાેડડ ડેપેઢીડ
સતસ્ટ્રથરડખર ેડાીડરોઈડપણડટેન્ ર ડપ્રહરર્રડંરતડફર ીથીડભરગડલઇડેરેેડાહે 

15 જૉડ રૉઈડઅર જદરરે ડ ેૈક્ષગણર/રોપોરે ટડસતસ્ટ્રથરડખર ેડ રેંટીા/ંેસડચલરવર્રાોડઅનભુવડદેરયવેલડ ડ ેોર્ડ ોડ  ેઓડ
 ર ફથીડંળેલડવરયડઓ યર ાીડપ્રંરણી ડારલડ થરડસત ોષરરર રડસેવરડમ્ર્રડઅંગેનડુઅનભુવારડપ્રંરણપરિતડાીડ
ારલડ ,ડ  ેડ સ્ટ્રથળડ  થરડ સંર્ડ ંરટેડ  ેઓાેડ ફુ /ેલે્થડ ્વભરગનડુ ારડ વરતધ રડ પ્રંરણપરિતડ /પર વરાગીડમપતડુ
પ્રંરણપરિતડડડડાીડપ્રંરણી ડારલડ્વ.સરંેલડરર વરાીડર ેેે ે.ડ 
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ભાગ- 1 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ   

કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ માટે નુું લાયકાત ફોમમ 
( કવર ૧ માું સામેલ કરવુું ) 

1) અર જદરર ડએજન્ડસીનુતડારંડ,ડસર ારમડુ,ડરોન્ટેક્ટડામ્બર ડ

(ાીચેડલખવ)ુ 

 

 

 

 

 

 

સરનામાનો પરુાવો સામેલ કરવો 

અર જદરર ડાોડપરસપોટયડસરઈીડફોટો 

 

 

 

 

 

2) અર જદરર ાોડપરાડરર યડાતબર ડડડડ        

(પ્રંરણી ડારલડસરંેલડરર વી) 
 

3) અર જ્દરરે ડ ેઓાીડફંયાીડાોંધ ણીડરર રવેલડછે?ડેરડરેડ
ારડેોર્ ોડ ેાોડામ્બર ,ડાોંધ ણીડથર્લેડેોર્ડ ડે
રચેર ીનડુારંડ:                                    

(પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી) 

 

જી.એસ.ટી.ડર જીસ્ટ્રીેેાડાતબર ડ  
4) ટેં ર ડફીડારડ ી. ી.ાીડ્વગ ડ:ડડડડ    ડડ 

અ)ડર રં 

બ)ડામ્બર  

ર)ડ રર ીખ 

 )ડબેંરડનડુારંડ થરડસર ારમ ુ

ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 

 

5) અાેસ્ટ્રડટંાીડ ીપોીીટડારડ ી. ી.ાીડ્વગ :ડડડડડડ 
અ)ડર રં 

બ)ડામ્બર  

ર)ડ રર ીખ 

 )ડબેંરડનડુારંડ થરડસર ારમ ુ

ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 
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6 રેટહર િંગસેવરડમપેલડસતસ્ટ્રડથરનુતડારંડસર ારમડુ/ફુ ડ
મપટ્લેટાીડજ્્ર્રનડુારંડસર ારમ ુ

રર રર ાો/એસ્ટ્રટરબ્લીસ્ટ્રંને્ટડ
ચરલડુેોવરાોડસંર્ગરળોડ 
 રર ીખડથીડ રર ીખ 

 

ર ોજડમેરે ડરેટલરડ
વર્સ્ક્ ાેડ/રેટ્લીડ ીેડ
રેટર ીંગડમ્્ડુ ેાીડ
સતખ્ર્ર 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

7 અર જદરરે ડ ારણરરીર્ડ સતસ્ટ્રડથરારડ  ીફોલ્ટર ડ ાથીડ  ેંજડ
પોલીસ/રોટયડ રે રો યડ પર ડ રેસડ ાથી, ેડ અંગેનુતડ
બરતે ધે ર ીપરિતડસેીડરર ીડસરંેલડરરે લડછેડ?ડેરડરેડાર 

 

               

રેન્ડટીાડચલરવવરડંરટેાીડેર  ોડવરતચી-સંજીાેડસ્ટ્રડવીરરર ીડેર  વરળુડફોંયડસેીડરર ીડસરંેલડરરે લછેડડ 
 

સ્ટ્રડથળઃ-ડડ      અર જદરર ડએજન્ડસીનુતડારં....................................... 
 

 રર ીખઃ-ડ     ટેન્ડ ર ડભર ારર નુતડારં............................................. 
       

ટેન્ડ ર ડભર ારર ાીડસેી............................................. 
 

 

સરક્ષીડાીડસેીડ 

 

સરક્ષીડનુતડારંડ થરડસર ારમુતડ 

 

ાોંધ : 
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 બાિેંધરી પત્રક   

 

પ્ર્ ,ડ 
મચરર્યશ્રી, 
સર રરર ીડઇજ્ાેર ીડરોલેજડ–ડપરટણડ 

 

 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (2018-19) માટે અરજી કરવા અનવયે 
મથીડબરેેંધ ર ીડમપવરંરતડમવેડછેડરેડઅંોડરોઇડપણડારણરરીર્ડસતસ્ટ્રથર/બેંરડારડ ીફોલ્ટર ડાથી.ડ ેં જડ
અંરર રડપપર ડરોઇડપોલીસ/રોટય ડરેસડથરે્લડાથી.ડજેડબરબ ાીડઅંેડખરરિતીડમપીએડછીએ.ડ 
 

 

 

 

 

 

 

ડ 
સ્ટ્રડથળઃ-ડડ     અર જદરર ડએજન્ડસીનુતડારં....................................... 

 રર ીખઃ-ડ     ટેન્ડ ર ડભર ારર નુતડારં............................................. 

      ટેન્ડ ર ડભર ારર ાીડસેી............................................ 

 

 

 

 

સીલ  

 

 
 

સરક્ષીડાીડસેીડ 

 

સરક્ષીડનુતડારંડ થરડસર ારમુતડ 

 

 

 

બાિેંધરી પત્રક પાટીની ફમમ નાું લેટર િડે પર આપવુું.  

( કવર ૧ માું સામેલ કરવુું ) 
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ભાગ-2 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કેન ટીન ચલાવવા માટે શરતો (2018-19)  

( આ શરતો માનય િોવાન ુદરેક પાના પર સિી કરી કવર-1 મા સામેલ કરવાન ુરિશેે)  

A) કેન ટીન સેવા ચા  ુરાખવાના હદવસો તથા સમય અનસુુંધાને લાગ ુપડતી શરતો 
A-1 રર રર ડં ર્રારડરિતણડહદવસડંરડરેન્ટીાડચરલડુરર વરાીડર ેેે ેડ.ડસતસ્ટ્રથરંરડસર રરર ીડ્ાર્ંડમજુ્બડજાેરે ડ

ર જાડારડહદવસોડ થરડેરલડપ્રત્ર્ેરડંરસારડબીજાડ થરડચોથરડે્ાવરરે ડ થરડપ્રત્રે્રડર ્વવરરે ડસતસ્ટ્રથરડ
બતધ ડ ર ેછેેડ  ેડ ધ્ર્રાડંરડ ર રખીડસતસ્ટ્રથરડચરલડુ ેોર્ડ  ેડ હદવસોંરડ રેંટીાડફર જજર્ર ડખલુ્લીડ ર રખવરાીડ
ર ેેે .ેડવેરેેા/ર જાડારતડ હદવસોડારડસંર્ડદર મ્ર્રાડપણડરેંટીાડચરલડુર રખવરાીડર ેેે ેડ થરડ ્ાર્ ડ
દર ડમજુબડજડભરડુડચરુવવરનડુર ેેે ે.રેન્ડટીાડરોન્ડીરરટર ડ ,ડસતસ્ટ્રડથરાીડપવૂયડંતરુર ીડ ્સવરર્ડ રેન્ડટીાડબતધ ડ
ર રખીડ ેરરેેડ ાેી.ડ રેંટીનડ્ ંરડ ર જાડ ર રખવરડ બરબ ેડ ગું રસ્ટ્ર રડ ધ રર રડ /અન્ર્ડ સમ્બત્ધ  ડ પ્રવ યં રાડ
્ાર્ંડનડુપરલાડરર વરનડુર ેેે ે. 

A-2 રેન્ડટીાડ સવારે ૦૯:૦૦ વાગ્ યાથી  રાતે્ર  ૦૭:૦૦ વર્ર્રડ સધુ ીડ જડ રોન્ડીરરટર ાેડ વરપર વરડ ંરટેડ
મપવરંરતડમવેે.ડ ેડસંર્ડબરદડરેન્ડટીાડબતધ ડરર ીડદેવરાીડર ેેે ે. 
 

B) કેન ટીન મા રાખવાની થતી ખાધ્ય વાનગી,ગણુવત્તા, ભાવ તથા સેવા અનસુુંધાને લાગ ુપડતી શરતો 
 

B-1 અારજ-રઠોળ-ંસરલર-ેરરડ્વગેરે ડવડર્વ્સ્ટ્રડથ ડસફરઇડરર ીાેડર સોઇડબારવવરાીડર ેેે ેડર સો રંરતડદરે રડ
વસ્ટ્રડતઓુડ સરર ીડ રવોલીટીાીડ વરપર વરાીડ ર ેેે ે.ડ ર સોઇડ ંરટેડ બ્રત  ેડ રમ્પાીારડ ર ીફરઇં ડ અ)ડડ
ેીંગ ેલ/સોર્રબીાડ  ેલ/ડ સરુ્યમખુીડ  ેલ/ડ ર રઇસડ બ્રાડ  ેલડ /ક્પરસીર્રડ  ેલડ બ)ડ ડ ભર ડ ંરટેડ
જીર રસર /રૉલંડ રેડ  ેાેડ સંક્ક્ષડ ક્વોલીટીારડ ચોખરડ ર)ડ ઘપડ  થરડ રઠોળડ સરર રડ દરણરડ  )ડ બ્રત  ેડ
રમ્પાીાીડજડ રે ીડડપ્રો ક્ટસ/ંસરલર/સોસ-રેચપડ્વગેરે ડાોડપપર્ોગડરર વરાોડર ેેે ે.ડરતપાીડધ્ડવરર રડ
સ્ડલરર્ડ થ ીડ સ્ટ્રડટરન્ડ  યડ વસ્ટ્રડતડુ ્સવરર્ાીડ  ંરંડ વસ્ટ્રડતઓુડ રેન્ડટીાંરતડ જડ બારવવરાીડ ર ેેે ે.ડ
ેરર્ડ્રોજીાેટે ડવાસ્ટ્રપ ીડઓઇલડાોડપપર્ોગડરર ીડેરરેેડાેી. 

B-2 રોન્ડીરરટરે ડબધ ીડવરાગીઓડારતડડભરવડટેં ર ડંરડભરે લડભરવડપ્રંરણેડલેવરારડર ેેે ેડ.ડસ્ટ્રડટરન્ડ  યડરતપાીારડ
ગબસ્ટ્રડરીટ,ડવેફર ,પોપરોાયડ,ડાંરીા,ડદુધ ડ,ડસોફ્ટડડ્રીંરસડ(ંરીર,ડફ્રુટીડ્વગેરે ડ)ડંેસ્ક્સંંડહર ટેલડપ્રરઇસડ
પ્રંરણેડમપવરનડુર ેેે ેડ .ડરોન્ડીરરટડમપ ીડવખ ેડારરીડથરે્લડવસ્ટ્રડતઓુડ ્સવરર્ાીડઅન્ડર્ડવસ્ટ્રડતઓુડ
ર રખવરડંરટેડરેન્ડટીાડર્ંટીાીડલેગખ ડંતરુર ીડલેવરાીડર ેેે ેડ થરડરેન્ડટીાડર્ંટીડવારરર રડજેડભરવડંતરુર ડ
ર રખેલડ ેેેડ  ેડ ભરવડ જડ મવીડ વરાગીઓારડ લવેરારડ ર ેેે ે.ડ જોડ રોન્ડીરરટર ાેડ  ેંાીડ સતં ્ થીડ
એક્ષ્ટેન્ેાડમપવરંરતડમવેડ  ોડ દરે રડ વસ્ટ્રતાુરડ ભરવાીડ બજાર ભરવડ પ્રંરણેડ સંીક્ષરડ ડ રર ીડ રેન્ડટીાડ
ર્ંટીડ વારરર રડ ડ જેડ ભરવડ ંતરુર ડ ર રખેલડ રર વરંરતડમવડે  ેડ જડ ભરવ,ડ રોન્ડીરરટરે ડ બધ ીડ વરાગીઓડારડ
લેવરારડ ર ેેે ે.ડ બને્નડપક્ષાીડસતં ્ થીડ રર રર ાીડમદુ ડપરૂ ીડથર્રડબરદડવધું ર તડ વધડુ ૧૧ડંરસડંરટેડ
એક્ષ્ટેન્ેાડમપીડેરરેે.ડમવુતડએક્ષ્ટેન્ેાડવધું ર તડવધડુબડેવખ ડમપીડેરરેે.ડ 

B-3 રેન્ડટીાડંરડ રજાડખરધ્ર્ડપદરથોડજડર રખવરારડ/પીર સવરારડર ેેે ે.ડખરધ ડપદરથોાીડગણુવ રડઅાેડ
વજાડઅંગડેરેન્ડટીાડર્ંટીડગંેડત્ર્રરે ડચરરસણીડરર ીડેરેે.ડજેંરતડખરંીડજણર રડરંીટીડર્ો્ર્ડલરગેડ
 ેડદત ડરર ીડેરેેડ/રોન્ીરક્ટડર દડરર ીડપરટીાેડબ્લેરડલીસ્ટ્રટંરડમરુવરંરતડમવેે.ડદરે રડબરબ ંરતડરેન્ડટીાડ
ર્ંટીડાોડ્ાણયર્ડમખર ીડઅાેડબતધ ાડર રયડર ેેે ે. 
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B-4 રોન્ડીરરટરે ડડદર ડંહેાેડરેન્ટીાડર્ંટીડસરથેડંીહટિંગડરર વરાીડરે ેેે ેડ થરડ ેઓડવારરર રડસચુવરરે્લડંેનડુ
પ્રંરણેડર ોજેર ોજડવરાગીઓડફર જીર્ર ડર રખવરાીડ/બારવવરાીડર ેેે .ેડજોડમડેર  નુતડપરલાડાહેડ
થરર્ડ ોડ ેડબરબ ેડ રેન્ડટીાડર્ંટીડઅ)ડસધુ રર રાીડ રડમપીડેરેેડબ)ડપેાલ્ટીડફટ્રરર ીડેરેેડર)ડ
રોન્ડીરક્ટડર દડરર ીડેરેેડ )ડ્સક્યોર ીટીડહ પોજીટ્ાીડર રંડજ્ ડલઈડેરેે. 

B-5  ોલંરપડ્વભરગડવારરર રડંરન્ડર્ડરરે લડેોર્ડ ેવોજડ ીીીટલડવજાડરરતટોડર રખવરાોડર ેેે ે. 
B-6 રેન્ડટીાંરતડપરા-ગટુરરડ,બી ી,ડ ંરબુ,ડસીગરરે ટનુતડ ેંજડપ્ર્ બતધ ી ડચીજોનુતડવેચરણડરર ીડેરરેેડાેીં.ડ

 ેંજડરેન્ડટીાંરતડરરંડરર  રડરોન્ડીરરટર ડરેડર યંચરર ીઓડપણડસેવાડરર ીડેરેેડાેીં. 
B-7 ચર-રોફીડંરટેડરરચડાર,ડસ્ટ્રડટીલારડરેડરરગળારડરપડવરપર વરારડર ેેે ે. 
B-8 ઠેરેદરરે ડપો રારડંરણસોડવારરર રડરોલેજડસ્ટ્રટરફ્ાેડજે- ેડ ્વભરગંરડઓ યર ડઅનસુરર ડપ્રરધ રન્ર્ડમપીડચર-

રોફીડ ,જે- ેડફુ ડમઇટંડપેોંચર વરાીડર ેેે ે.ડ  ેંજડરોલેજડસ્ટ્રટરફડંરટેડબેસવરાીડઅલગડવર્વસ્ટ્રથરડ
રર વરાીડર ેેે .ેડ 

B-9 સતસ્ટ્રથરારડ છરરિતોડ રેન્ડટીાંરતડ પો રાોડ ારસ્ટ્ર ોડલઈાેડમવેડ ોડ  ેંાેડબેસવરડ દેવરાીડ ટ ટડમપવરાીડ
ર ેેે .ે 

B-10 રેંટીાડાોડપપર્ોગડાોાવેજડવસ્ટ્રતડુર રખવર/બારવવર/્પર સવરડ થરડડઅન્ર્ડમલ્રોેોલડ રેડસર રરર ડડ
વારરર રડ ડપ્ર્ બત્ધ  ડવસ્ટ્રતડુર રખવર/ડબારવવર/્પર સવરડંરટેડથઈડેરેેડાેીડઅન્ર્થરડદત ડરર વરંરડ
મવેેડ,રેંટીાડરર રર ડ રત્રરલીરડઅસર થીડડર દડરર વરંરડમવેેડ થરડ્સક્યોર ીટીડહ પોજીટડાીડર રંડ
પણડજ્ ડરર વરંરડમવેે.ડ 

C કેન ટીન ઠેકેદારને  અપાયેલ ગગ્યા/વસ્ત ુની જાળવણી તથા ઠેકેદારે રાખવાની થતી વસ્તઓુ બાબતે 
શરતો 

C-1 રોન્ડીરરટર ડ રેન્ડટીાડસતભરળેડ ત્ડર્રરે ડજેડ ્સ્ટ્રડથ ીંરતડમપવરંરતડમવીડ ેોર્ડ  ેનુતડ લીસ્ટ્રડટડ રર ીડબેડ હદવસંરતડ
ર્ંટીાેડમપવરનુતડ ર ેેે ે.ડ અાેડ રોન્ડીરરટડ પરુ ોડ થરે્ડમડવસ્ટ્રડતઓુડ જેડ ્સ્ટ્રડથ ીંરતડમપેલડ ેોર્ડ  ડે જડ
્સ્ટ્રડથ ીંરતડરેન્ડટીાડર્ંટીાેડપર  ડસોંપવરાીડર ેેે  ે

C-2 રેન્ડટીાડંરતડ વરસણો-ગેસ-ચલુરડ ્વગેરે ડ ર સોઇાીડ થરડજંવરાીડ /ડપીર સવરાીડ ડસંગ્રડવસ્ટ્રડતઓુાીડ
વડર્વસ્ટ્રડથરડરોન્ડીરક્ટરે ડરર વરાીડર ેેે ે.ડસતસ્ટ્રથરડખર ેડપરઇ્ ડાેચર લડગસેડનડુરાેક્ેાડલેવરંરડમવેડ ોડ
ર સોઇડ ંરટેડ ફર જજર્ર ડ પણેડ  ેાોડ જડ પ્ર્ોગડ રર વરાોડ ર ેેે ડે  થરડ  ેડ ંરટેડ ારડ ગબલડ ાીડ ર ક્ંડ
સમ્બતધ ી ડંરસડારડરેંટીાડારડભર રડાીડર ક્ંડસરથેડઅલગડચેરડથીડભર પરઇડરર વરાીડર ેેે ેડ.ડ 

C-3 રેન્ડટીાડંરતડર ેલેડપતખર,ડટ્બુલરઇટ,ડસ્ટ્રડવીચડ્વગેરે ડ થરડફારચર ડ ેંજડઅન્ડર્ડવસ્ટ્રડતઓુડતટેુ-ફુટેડબતધ ડ
પ ડે  ેાીડ ર ીપેર ડ રર વરાીડ રેડાવુતડ રર વરાીડ , રોઈડપણડવસ્ટ્રતડુગરર્બડારડથરર્ડ  ેડજોવરાીડ ંરંડ
જવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ાીડર ેેે .ેડવીજળીડાોડવપર રેડપ્રંરણસર ડરર વરાોડર ેેે ે.ડવીજળીડવેડ્ફરર્ડ ડે
ર ી ેડવપર રેડથ ોડજોવરડં ેેડ ોડડરેંટીાડરંીટીડર્ો્ર્ડલરગેડ ેડદત ડરર ીડેરેે. 

C-4 રેન્ડટીાડંરતડમર .ઓ.ડવોટર ડ્્રુ ીફરર્ર ડડ થરડપરણીડારડ બુલર ડ રેન્ટીાડચરલડુેોર્ડ ત્ર્રરે ડફર જીર્ર ડ
ચરલડુર રખવરનુતડર ેેે ેડ થરડ ેાીડડસરફડસફરઇડ થરડર ીપેહર િંગડરર વરાીડવર્વસ્ટ્રથરડ થરડ ેારડખચયાીડ
જવરબદરર ીડરોન્ીરક્ટર ાીડર ેેે ે.ડમર .ઓ.ડવોટર ડ્્રુ ીફરર્ર ડ ડ થરડપરણીડારડ બુલર ડસતસ્ટ્રથરડ ર ફથીડ
ચરલડુરત ીેાડંરતડઅપરર્રડબરદડાોડંર રં ાોડખચયડઠેરેદરર ડએડરર વરાોડર ેેે ે.ડ 

C-5 રેન્ડટીાંરતડરોઇપણડપ્રરરર ારડમ્ડ્ ીુીરડસીસ્ટ્રડટં/ટી.વી.ડાોડપપર્ોગડરર ીડેરરેેડાેીં. 
C-6 રેન્ડટીાંરતડ પપલબ્ધ ડપરણીડપરુ વઠોડજોડ રોઈડસતજોગોંરડખોર વરર્ડ ોડપરણીાીડ વર્વસ્ટ્રથરડ રોન્ડીરરટરે ડ
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સ્ટ્રવખચેડરર વરાીડર ેેે ે. 
D) કેન ટીન ઠેકેદારને  સ્વચ્છતા તથા ફૂડ વેસ્ટ નનકાલ અનસુુંધાને લાગ ુપડતી શરતો 

D-1 કેન ટીન ઠેકેદારને  રેન્ડટીાંરતડ થરડ ેાીડમસપરસડરોઇપણડજા ાીડગતદરીડારડથરર્ડ ેડબરબ ેડર્ો્ર્ડ
ધ્ર્રાડમપવરનુતડર ેેે ેડઅાેડર ોજેર ોજડબધ રડવરસણોડ થરડરપ,ડર રરબી,ડ ીેડ્વગેરે ડબર રબર ડસરફડરર ીડ
લછુયરડ પછીડ વરપર વરારડ ર ેેે ે.ડ  ેંજડજે- ેડઓ યર ડ પણુયડ થરે્ડ  ર  ડ ટેબલડખરુ ેીડ સરફડ રર વરારડ
ર ેેે .ેરેન્ડટીાારડ બરર ીડ બરર ણરડ  થરડ રરચડ બર રબર ડ સરફડ ર રખવરારડ ર ેેે ે.ડ રેન્ડટીાંરતડ  થરડ  ેાીડ
મસપરસડાીડજ્ર્રડ ેંજડવોેબેસીાડઅાેડટોર્લેટડ ્ાર્્ં ડર ી ેડબર રબર ડસરફડરર વરારડર ેેે ે.ડ
સફરઇાીડસરંગ્રીડરોન્ડીરરટરે ડપો રાીડવરપર વરાીડર ેેે  ે

D-2 રોલેજડ રેન્ડટીાાોડ ંરંડપ્રરરર ાોડરચર ોડ ્ાર્ંી ડર ી ેડ ્ારરલડરર વરાીડજવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ાીડ
ર ેેે .ેડજોડસતસ્ટ્રથરડખર ેડહરચાડવેસ્ટ્રટડમધ રર ી ડબરર્ોગસેડ્લરતટડપભોડરર વરંરડમવેડ ોડફુ ડવેસ્ટ્રટાોડ
બરર્ોગેસડ્લરતટડખર ેડસ્ટ્રવખચેડ્ારરલડરર વરાોડર ેેે ે. 

D-3 રેન્ડટીાાીડ ગટર ાીડ  થરડ રેન્ટીાડ ારડ ગબલ્ટડ અપડ એહર ર્રાીડ સફરઇડ બ્ેરર ડ ફર  ેડ ૧૦ડ ફૂટડ જ્ર્રડ
રોન્ડીરરટરે ડ સ્ટ્રડવખચેડ અાેડ પો રાીડ જવરબદરર ીડ ેઠેળડ ્ાર્ંી ડ રર રવવરાીડ ર ેેે ે.ડ રેન્ડટીાડ ંરટેડ જેડ
વસ્ટ્રડત/ુડજ્ર્રડ ંોાડેમપવરંરતડમવેેડ ેડબધ ીડજડસ્ટ્રડવચ્ડછડર રખવરાીડર ેેે ે 

D-4 દર ડંહેાેડએરડવખ ડ ઠેરેદરરે ડરોલેજડરેંન્ટીાાીડ ્ાર્ંી ડ સેવરડ ાેડઅસર ડારડથરર્ડ  ેડર ી ેડંરન્ર્ડ
જ તતાુરેરડાોડપપર્ોગડરર ીડવપર રેાીડજ્ર્રડજ તતમુકુ્ -સ્ટ્રવચ્છડરર વરાીડર ેેે ે. 

E) કેન ટીન ઠેકેદારને  કેંટીન ચલાવવા જરુરી પરવાનગી , લાગ ુપડતા વેરા તથા રાખવાના થતા સ્ટાફ 
તથા તેઓની વતમણકુ બાબતે લાગ ુપડતી શરતો 

E-1 જેડપણડઠેરેદરર ડાેડરોન્ડીરરટડંળેડ ણેડેરોન્ડીરરટડંળેડ રર ીખથીડએરડંરસડંરડસબતધ ી ડલબેર ડર્ંશ્નર ડ
રચેર ીડખર ેડ રોન્ડીરરટડલેબર ડ રે ્્લુેેાડએક્ટડેઠેળડાોંધ ણીડરર રવીડલેબર ડલરઇસન્સડલેવરનડુ થરડ
 ેાેડમધ રર ી ડ  ંરંડ ફોંરયલીટીસ/રરર્યવરેીડ પણુયડ રર વરાીડ ર ેેે ેડ  થરડ લેબર ડમધ રર ી ડ  ંરંડ
્ાર્ંોનડુપરલાડરર વરનડુર ેેે ે.ડલેબર ડમધ રહર  ડરોઇપણડપ્રશ્નોડંરટેડસતપણૂયડજવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ડ
ાીડર ેેે ેડ. 

E-2 રેન્ડટીાડચલરવવરડંરટેડજયુર ીડફૂ /મર ો્ર્ડખર રડ ર ફથીડજરૂર ીડલરર્સન્ડસડંતરુર ીડ્વગેરે ડરોન્ડીરરટરે ડ
વખ ોડવખ ડલેવરાીડર ેેે .ેડ ેંજડ ેડઅંગેાીડસતપણુયડખચયડસરથેાીડજવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ાીડર ેેે ે.ડ
પેઢીાોડ ાોંધ ણીડ ામ્બર ડ ેોવોડ ફર જીર્ર ડ છે.જેડ દેરયવવરાોડ ર ેેે ે.સર રરર શ્રીારતડ મર ો્ર્ડ ખર રારડ
્ાર્ંોડ મજુબડ રેન્ડટીાડ ચલરવવરાીડ ર ેેે ે.ડ રેંન્ટીાડ ંરટેડ જેડ પણડ વેર રડ મવેેડ  ડે વેર ોડ ભર વરાીડ
જવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ડાીડર ેેે .ે 

E-3 રેન્ડટીાંરતડબરળડંરૂર ોડર રખીડેરરેેડાેીં.ડસર રરર શ્રીડારડધ રર ર-ધ ોર ણાોડઅંલડરર વરાોડર ેેે ે.ડજોડ
ભતગડરર વરંરતડમવેેડ ોડરોન્ડીરરટડર દડરર વરંરતડમવેે. 

E-4 રેન્ડટીાંરતડ રરંડરર  રડદરે રડર યંચરર ીાેડરોન્ડીરરટરે ડપો રારડખચેડગણવેેડમપવરાોડર ેેે ે.ડ રરંારડ
સંર્ડદર મ્ડર્રાડદરે રડર યંચરર ીએડગણવેેડપેરે વરાોડર ેેે ેડ ેંજડગણવેેાીડસ્ટ્રડવચ્ડછ રડજાળવવરાીડ
ર ેેે .ેડર સો રંરડારડપ્રત્રે્રડસ્ટ્રટરફેડફર જડદર મ્ર્રાડંરથેડટોપીડ થરડખરદ્યડપદરથયડડદુ્ષ ડડારડથરર્ડ ેડ
ંરટેડજયુર ડમજુબડેરથંરડ્લોવજડપેરે વરારડર ેેે ે. 

E-5 રેન્ડટીાંરતડરરંડરર  રડદરે રડર યંચરર ીએડ્ાર્ંી ડર ી ેડેરથ-પગારડાખડરરપવરારડર ેેે ે.ડરોઇડપણડ
પ્રરરર ારડચેપીડ ર ોગ/ચરં ીારડ ર ોગડધ ર રવ રડ રંયચરર ીાેડ રરંેડ ર રખીડેરેેડાેીં.ડદરે રડ ર યંચરર ીનુતડ
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ંે ીરલડચેર-અપડરર રવવરનુતડર ેેે ે.ડ ઓેડસરંેડરોઇપણડપોલીસ/ન્ર્રર્રલર્ડંરડરેસડચરલડુારડેોવોડ
જોઇએ,ડડ ેઓડગેર રરર્દેસર ડપ્રવ્રુ્િંરડારડજો રરે્લડેોવરડજોઇએ, ેઓડેરર ીર ીરડ થરડંરાસીરડર ી ેડ
સ્ટ્રવસ્ટ્રથડેોવરડજોઇએ. 

E-6 રેન્ડટીાાીડઅંદર ાીડજ્ર્રાોડપપર્ોગડ ,ડરોન્ડીરરટર ડ રેડ  ેંારડરોઇડપણડર યંચરર ીડર ેણેરરડંરટેડરર ીડ
ેરેેડ ાેી.ડ રેન્ડટીાંરડ રરંડ રર  રડ રંયચરર ીઓાડે ડ જોડ ફર જડ દર મ્ર્રાડ રોઇપણડ પ્રરરર ાોડ
અરસ્ટ્રંર /ઈજા/મતે્્ડુડથેેડ ોડ ેાીડસમ્પણુયડડજવરબદરર ીડરોન્ડીરરટર ડાીડર ેેે ે. 

E-7 રેન્ડટીાડ રોન્ડીરરટરે ડપો ેડઅથવરડ  ેંારડ વારરર રડ ્ા્કુ્ ડ રેન્ડટીાડ ંેાેજરે ડ રેન્ડટીાારડસંર્ડદર ્ંર્રાડ
ફર જીર્ર ડેરજર ડર ેવેરનુતડર ેેે ે. 

E-8 રેન્ડટીાંરતડફર જડબજાવ રડદરે રડસ્ટ્રટરફેડછરરિત/રંયચરર ીડસરથેડ ્વવેરથીડવ યવરનુતડર ેેે ેડ .જોડડરેન્ડટીાંરતડ
રોઇડપણડપ્રરરર ારડગેર વ યણરુડાીડફહર ર્રદડંળેેડ ોડ રેન્ડટીાડાોડરર રર ડર દડરર વરાીડસિરડ રેન્ડટીાડ
ર્ંહટાીડર ેેે .ે 

E-9 રેન્ડટીાડ રોન્ડીરરટરે ડ રેન્ડટીાડ  થરડ મસપરસાીડ જ્ર્રડ ંરતડ સફરઇડ રર વરડ ંરટેડ અલગડ ંરણસડ ાીડ
વર્વસ્ટ્રથરડરર વરાીડર ેેે ે. 

F) કેન ટીન ઠેકેદારને  કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ અનસુુંધાને લાગ ુપડતી વાગણજ્યીક (કોમેનશિયલ) શરતો 
F-1 અાેસ્ટ્રડટડંાીડ પેટેડ દરે રડપરટીએડ યુ.ડ 10,000/-ડાોડPrincipal , Government Engineering College, 

Patan ારંડે ડર રષ્ટ્ડીીર્બે ડબેન્ડરાોડ ી. ી.ડજંરડરર રવવરાોડર ેેે ે.ડજેડપરટીડરોન્ડીરરટડંેળવવરડપરરિતડ
થેેડાેીંડ ેાેડમડ ી. ી.ડપર  ડરર વરંરતડમવેે.ડભરવડપરિતરડખલુ્ર્રડબરદડજોડરોઇડપેઢીડરરંગીર ીડ
ંરટેડઅસતં ્ ડદેરયવેેડ ોડ ેનડુઅાેસ્ટ્રટડંાીડ પેોીીટડજંરડરર વરંરડમવેે.ડડઅાેડડ ેડપઢેીડસતસ્ટ્રથરડ
ખર ેડાીડરોઈડપણડટેન્ ર ડપ્રહરર્રડંરતડફર ીથીડભરગડલઇડેરેેડાહે 

F-2 જેડપરટીાેડરોન્ડીરરટડએવો યડથેેડ ણેેડરોન્ડીરરટડં ર્રારડજાણડરર  રડપરિતાીડ રર ીખથીડસર ડહદવસંરડ
સીર્રુ ીટીડ  ીપોીીટડ પેટેડ Principal , Government Engineering College, Gandhinagar ારંાીડ
રેન્ટીાડ સેવરડંરટેડ યુપીર્રડ25,000/-ડ (યુપીર્રડપચ્ચીસડેજાર ડપરુ રડ )ાીડર રંાીડપરટણડ ,ડગજુર ર ડ
ખર ેાીડર રષ્ટ્ડીીર્બે ડબેન્ડરાીડ૧૧ડંરસડમદુ ડંરટેાીડએફ. ી.મર .ડરઢરવીડજંરડરર રવવરાીડર ેેે ે.ડજોડ
્ાર્ ડસંર્ડંર્રયદરંરડ સીર્રુ ીટીડ  ીપોીીટડાીડ ર રંડજંરડાડ રર વરંરડ ાડમવેડ  ેડ સતજોગોંરડ
બરારાીડ ર રંડજ્ ડ રર ીડ ,ડઓ યર ડ ર દડ રર ીડ પછીારડલરર્રડ ઠેરેદરર ડ ાેડઓ યર ડમપવરંરડમવેે.ડ
સીર્રુ ીટીડ ીપોીીટાીડર રંડરર રર ાીડમદુ ડપણુયડથર્રારડએરડંરસડબરદડરરંગીર ીડસત ોષડરરર રડ
જણરેેડઅાેડ ગબલડસર ભર ડથરે્ડએજ તસીાેડપર  ડચરુવવરંરડમવેે.ડસીર્રુ ીટીડ  ીપોીીટાીડ ર રંડ
પર ડરોઇડપણડપ્રરરર નડુવર્રજડંળવરડપરરિતડથેેડાેી 

F-3 કેન ટીનની ગગ્યાનો ઉપયોગ સુંસ્થાના છાત્રો /કમમચારીઓ તથા સુંસ્થા ખાતેના મલુાકાતીઓ માટે જ 
કરી શકાશે અનય કોઈ અંગત કે કોમેનશિયલ િતે ુમાટે  કેન ટીન/મેસની ગગ્યાનો ઉપયોગ  કરી શકાશે 
નિી.ઠેકેદારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ / કુંપની ની જાિરેાતનાું પોસ્ટર /બેનર /િોહડિંગ  પ્રદનશિત કરવાનાું 
રિશેે નહિ. કેન ટીન કોન રાકટ રદ કરવાનો કેન ટીન કનમટીને અબાનધત અનધકાર રિશેે, તેમજ આ 
બાબતમાું કોઇ તકરાર કે પત્રવ્ યવિાર કરવામાું નિ  આવે.  

F-4 રોન્ડીરરટર ડ ધ્ડવરર રડ જોડ રેન્ડટીાડ સેવર,રર રર ડ ારડ સંર્ડ ગરળરડ દર મ્ર્રાડ વચ્ડચેથીડ બતધ /ર દડ રર વરંરતડ
મવેેડ ોડસીર્રુ ીટીડ ીપોીીટડજ્ડ ડરર વરંરતડમવેે. 

F-5 રોન્ડીરરટાોડસંર્ગરળોડરોન્ડીરરટડમ્ડર્રાીડ રર ીખથીડ11ડંરસડંરટેડમપવરંરતડમવેે.ડ ેં જડજોડડ
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રર રર ડારડસંર્ડદર મ્ર્રાડસેવરડસરર ીડર ેલેડેોર્ડ થરડછરરિતડહે ંરડજયુર ડલરગે ોડડરેન્ડટીાડસ્ં ીાીડ
ભલરંણડાેડઅનસુતધ રાેડડમડરર રર ડવધડુ11ડંરસડરેડ ેારડજે- ેડભરગડંરટેડલમ્બરવીડમપીડેરરેે,ડજેડ
દર મ્ર્રાડવરાગીઓારડભરવડપણડ ેરલારડ ભરવપરિતરડસંરાડજડ ર રખવરારડ ર ેેે ે.ડ .ડમડસંર્ંરતડ
વધ રર ોડરેડધ ટર ોડરર વરારડ ંરંડઅબરધ ી ડઅ્ધ રરર ડરેન્ડટીાડર્ંટી/સતસ્ટ્રથરારડવ રારડડર ેેે ે. 

F-6 જેડરોન્ડીરરટર ાેડડરેન્ડટીાડરોન્ડીરરટડમ્ડર્ોડેેેડ ેણેડજડરેન્ડટીાડચલરવવરાીડર ેેે ે.ડબીજીડરોઇડવડર્હર ાેડ
રેન્ડટીાડચલરવવરડંરટેડભર ડેરેડપેટરભર ડેચલરવવરડંરટેડમપીડેરરેેડાેીં.ડરોન્ડીરરટરે ડઅન્ડર્ડરોઇાડે
રેન્ડટીાડચલરવવરડભર ડેરેડપેટરડભર ડેમ્ડર્રનુતડરેન્ડટીાડર્ંટીાીડજાણંરતડમવેેડરેડતરુ ત જડરોન્ડીરરટર ડ
પરસેથીડરેન્ડટીાડાોડરબ્જોડપર  ડલઇાેડરેન્ડટીાડર્ંટીડસીર્રુ ીટીડ ીપોીીટાીડર રંડપણડજ્ડ ડરર ેેડ
અાેડમડબરબ ેડરોન્ડીરરટર ાોડરોઇપણડજા ાોડવરતધ ોડરેડ રર રર ડચરલેેડાેીં. 

F-7 રેન્ડટીાડઅંગેડ જોડ રોન્ડીરરટર ાેડ રોઇપણડ ર રુમ ડ રર વરાીડ થરર્ડ ોડ  ેડ ફર ડ ર્ંટીાેડ જડ રર વરાીડ
ર ેેે ,ેડઅાેડ ેાોડ્ાણયર્ડમખર ીડગણરેે,ડ ેંજડ ેડપ્રંરણેડઅંલડરર વરાોડર ેેે ે. 

F-8 પપર ોર ડ રલંોંરતડ દેરયવડર્રડ ્સવરર્ાીડ રોઇડ ંીખીરડ સચુારઓડ રેન્ડટીાડ ર્ંટીડ ધ્ડવરર રડ મપવરંરતડ
મવેેડ ોડ ેડરેન્ડટીાડરોન્ડીરરટર ાેડબતધ ાર રયડર ેેે ે 

F-9 રોઇપણડ ગ્રરેરડ સરથેાોડ મ્થિરડ વડર્વેરર ડ (પધ રર -ર ોર ર-ખરત)ુડ ્વગેરે ાીડ  ંરંડ જવરબદરર ીડ
રોન્ડીરરટર ાીડર ેેે ે.ડસરકારની સચુના પ્રમાણે કેંટીન ના તમામ વ્યિવાર કેશ લેસ કરવાની સમ્પણુમ  
તૈયારી કેંટીન કોન રાકટર એ રાખવાની રિશેેડ.ડ 

F-10 ટેન્ડ ર ડપરસડથરે્ડંતરુર ડથરે્લડવરાગીડ થરડભરવોારડલીસ્ટ્રડટનુતડબો યડ રોન્ડીરરટરે ડ સ્ટ્રડવખચડેલગર વરનુતડ
ર ેેે ેડઅાેડત્ડર્રર બરદડજડરેન્ડટીાડેયુડરર વરાીડર ેેે ે. 

F-11 રેન્ડટીાંરડટેંન્ ર ડંરડભરે લડ(પપર્ોગ/ઘસરર ર)ડઅનસુતધ રાેડંરસીરડભર રડાીડર રંડજે- ેડંરસડપણુયડ
થર્રડ બરદારડ ંરસાીડ 1ડ થીડ 5ડ  રર ીખડ સધુ ીંરડ સતસ્ટ્રથરારડ એરરપન્ટડ ડ ્વભરગડ ંરડ અચરુડ જંરડ
રર રવવરાીડ ર ેેે ે.ડ હેસરબીડ ેરખરંરડ થીડ ંળેલડ પતે ોચાીડ ારલડ રેંટીાડ સંી ીંરડ અચરુડ જંરડ
રર રવવરાીડર ેેે ે. 

F-12 બેડ ંરસનડુભરડુડબરરીડ ર ેેે ડે  ોડ  રત્રરલીરડઅસર ડથીડ રર રર ડમપોમપડ ર દડથેેડઅાેડ ્સક્યોર ીટીડ
હ પોજજટ્ાીડર રંડજ્ ડરર ીડેરરેેડ.ડ 

F-13  કેંટીન ઠેકેદાર ને રસોડા ખાતે ઉપ્લબ્ધ પુંખા તથા ટયબુ લાઇટ્સ નસવાય એક સાદુ હિજ, એક ડીપ 
હિજર , એક ટોસ્ટર , એક ઓવન, એક સાદુ નમક્સ્ચર ગ્રાઇંડર/ ફૂડ પ્રોસેસર , એક ખીરુ / ચટની  
બનાવવા માટે ન ુગ્રાઇંડર તથા એક લોટ બાુંધવાનુું મશીન રાખી શકાશે .  વધ ુકોઈ સાધનો રાખતા  
પવેૂ કેનટીન કનમટી ની પરવાનગી લેવાની રિશેે.  
કેંટીન મા છાત્રોને બેસવાની ગગ્યાએ લાઇટ પુંખા નો ઉપયોગ જરુર પ્રમાણે જ થાય તથા ખોટો 
બગાડ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી કેંટીન ઠેકેદારની રિશેે .  

G કેન ટીન ઠેકેદારને  ફહરયાદ તથા તે અનસુુંધાને લાગ ુપડતી  પેનટટી/દુંડ ને લગતી શરતો 
G-1 રોલેજડરેન્ડટીાડરોન્ડીરક્ટરે ડએરડફહર ર્રદડર જજસ્ટ્રટર ડ્ાભરવવરનડુર ેેે ે.ડમવડુએરડર જજસ્ટ્રટર ડબારવીડ ેંરડ

પેજડામ્બર ડલખીડ ેાીડબરરુંરડડ રેન્ડટીાડર્ંટીડવારરર રડસેીડ ્સક્કરડરર રવીડલેવરારડર ેેે ે.ડજેાીડપણડ
ફર ીર્રદડ ંળેડ  ેાીડ ાોંધ ડ રર વરાીડ ર ેેે ેડ  થરડ ફહર ર્રદીાેડ  ેાીડ પતે ોચડ મપવરાીડ ર ેેે ે.મવીડ
ફર ીર્રદડંળેડ ર  ડજડ રેન્ડટીાડર્ંટીડસંક્ષડર જજસ્ટ્રટર ડર રુડરર ીડ  ેડબરબ ેડર્ો્ર્ડખલુરસોડરર વરાોડ
ર ેેે .ેડ 
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G-2 ફહર ર્રદડાીડગમ્ભીર  રડ ાેડધ્ર્રાેડલઈડરેન્ડટીાડર્ંટીડઅ)ડસધુ રર રાીડ રડમપીડેરેેડબ)ડપેાલ્ટીડ
ફટ્રરર ીડેરેેડર)ડરોન્ડીરક્ટડર દડરર ીડેરેેડ )ડ્સક્યોર ીટીડહ પોજીટ્ાીડર રંડજ્ ડલઈડેરેે.ડ 

દરે રડપ્રસતગેડન્ડર્રર્ક્ષરેિતડપરટણડડર ેેે .ેડ"Subject to “Patan Jurisdiction"ડ   ડડડડડડડડડડડડડડ 

ડડ 
મચરર્યશ્રી 

         ડડસર રરર ીડઇજાેર ીડરોલેજડ-ડપરટણડ.ડ 
 

પપર ોર ડ ંરંડેર  ોડંેંડવરતચીડછે,ડમડેર  ોડંાેડંતરુર ડછે.ડપપર ોક્ ડ ંરંડેર  ોડડઅંોાડે(રેન્ડટીાડઠેરેદરર ડ

ાે)ડડંતરુર ડ થરડબતધ ાડર રયડર ેેે ેડ  ેડમજુબડાોડબરતે ધે ર ીડખ પરિતડયુ.ડડ100/-ડારડસ્ટ્રડટેમ્ડપડપેપર ડપપર ડડરોંીરક્ટડ

અપરર્રાીડજાણડરર  રડપરિતાીડ રર ીખથીડદસડદીવસડંરડહડુર રુડરર ીેડ ેાીડબરતે ધે ર ીડમપટુ . 

 

સ્ટ્રડથળઃ-ડડ     અર જદરર ડએજન્ડસીનુતડારં....................................... 

 

 રર ીખઃ-ડ     ટેન્ડ ર ડભર ારર નુતડારં............................................. 

 

      ટેન્ડ ર ડભર ારર ાીડસેી............................................ 

 
 

સીલ  

 
 

 

સરક્ષીડાીડસેીડ 

 

સરક્ષીડનુતડારંડ થરડસર ારમુતડ 
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ભાગ -૩ ( કવર ૧ માું સામેલ કરવુું )  

પ્ર્ ,ડમચરર્યશ્રી, 
સર રરર ીડઇજ્ાેર ીડરોલેજ,ડ 
પરટણડ. 

િંડ વસ્ટ્રડત ુ  વજા/રવોન્ન્ટટી/ાતગડ  ંરંડટેક્ષડસેી ડ
ાોડભરવ 

(યુ્પર્ર)ડ 
1ડ અાડ

ગલ્ંટે ડ
થરળીડ 

ર ોટલી/ભરખર ી/પરુ ીડ,ડેરરડ:ડલીલો ર ીડ,ડેરરડ:ડરઠોળ/ડસીીાલડ
લીલો ર ીડડવરર રફર  ીડ,ડભર /ગખચ ીડ,ડદરળ/રઢીડ,ડ્સસાલડસલર ડ–ડ
25ડગ્રરંડ/્ંક્ષડડઅથરણુતડ15ડગ્રરંડ,ડછરે-ડ150ડ્ંલીડડડડ 

60ડ 

2ડ ફીરસડ ીે. 
 

ર ોટલી/ભરખર ી/પરુ ીડ5ડાતગડબુલડ1૦૦ડડગ્રરંડ 
ેરરડ:ડડલીલો ર ીડ-ડ1૦૦ડડગ્રરંડ,ડરઠોળ/ડસીીાલડલીલો ર ીડવરર રફર  ીડ
–ડ1૦૦ડડગ્રરં,ડભર /ગખચ ીડ-ડ125ડગ્રરં,ડદરળ/રઢીડડ-ડ150ડડગ્રરંડ 
્સસાલડસલર ડ–ડ25ડગ્રરંડ/્ંક્ષડડઅથરણુતડ15ડગ્રરંડ,ડછરે-ડ150ડ્ંલીડ 

45ડ 

3*ડ ર ોટલી-ડેરરડડ
/ડપરુ ી-ભરજી 

ેરર/ડભરજીડ–ડ1૦૦ ગ્રરંડ 
ર ોટલી/પરુ ીડ-ડ5ડાતગડ/ડ100 ગ્રરં,ડ્ંક્ષડડઅથરણુતડ15ડગ્રરં 

25ડ 
 

 

4ડ દરળડ-ડભર ડ દરળડ–ડ150 ગ્રરંડભર ડ-ડ125ડગ્રરંડ 20ડ 
Annexureડ–ડAડંરતડર રખેલડવસ્ટ્રતઓુારડભરવડહફક્ષડર ેેે ેડ.ડજેડ ંરંડઠેરેદરર ાેડંરન્ર્ડર રખવુતડફર જીર્ર ડર ેેે ેડ.  
Annexure – A માું * સામે દશામવેલ ફૂડ આઈટમ રોજેરોજ ઉપલબ્ધ રાખવાની  રિશેે. 
તથા છાત્રોની જરૂરીયાત મજુબ હફક્સ થાળી / અન ગલનમટેડ થાળી નવગેરે ઉપલબ્ધ રાખવાનુું રિશેે.    

સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (2018 -19) માટે પત્રક -3 માું દશામવેલ 
સુંસ્થા એ સચુવ્યા પ્રમાણે નાું ભાવ ( તમામ પ્રકારના વેરા સહિત )  અમોને માનય રિશેે  

 

વધું રડસ્ટ્રડટરન્ડ  યડરતપાીારડગબસ્ટ્રડરીટ,ડવેફર ,પોપરોાયડ,ડાંરીા,ડસોફ્ટડડ્રીંરસડ(ંરીર,ડફ્રુટીડ્વગેરે ડ),ડછરસ,ડમઇસ્ટ્રિીંડ
ંેસ્ક્સંંડહર ટેલડપ્રરઇસડપ્રંરણેડમપવરનડુસ્સ્ટ્રવરરર્યડછે.ડલરગડુપ  રડટેક્ષડભર વરાીડજવરબદરર ીડઅંરર ીડર ેેે ેડ 
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ભાગ – 4  ( આ પત્રક સીલબુંધ કવર નુંબર ૨ માું બિાર ભાવપત્રક લખી સામેલ કરવુું )  
ભાવપત્રક 

ફૂ ડ
ટરઈપડ 

િંડ વસ્ટ્રડત ુ  વજા/રવોન્ન્ટટી/ાતગડ  ંરંડટેક્ષડ
સેી ડાોડભરવ 

(યુ્પર્ર)ડ 

સરપથડ
ઇન્ન્ ર્ા 

1 ઇ લી-સતભરર ડ 125ડગ્રરંડઈ લી,૨૦ડગ્રરંડચટણીડ100ડગ્રરંડસતભરર ડસરથે  
2 વ રડ-ડસતભરર ડ 125ગ્રરંડઈ લી,૨૦ડગ્રરંડચટણીડ100ડગ્રરંડસતભરર ડસરથે  
3 પપંરડ 150ડડગ્રરંડ  

ાોથયડ
ઇન્ન્ ર્ાડ 

4 મલ/ુગોબીડપર ોઠર-દહેડસરથે 150ડડગ્રરંડપર ોઠરડ50ડગ્રરંડદેીં  
5 વેજડડપલુરવ 150ડડગ્રરં  

અન્ર્ડ
મઇટંડડ 

6 ન ુલ્સડ(ડજેંરેડંેગીડવગેરે ડ) 150ડગ્રરં  
7* પીમડ/ડબટરરરડપીમડ 150ડગ્રરંડ  
8* સંોસર/રચોર ી/ડરટલેે 150ડગ્રરંડ(રેચડઅપડઅલગ)ડ  
9 વેજડ/મલુતં ટર ડસેન્ વીચડ 150ડગ્રરંડ(રેચડઅપડઅલગ)ડ  
10* ચરડડંોળીડ/ડખરત ડારતખેલડ 100ડml  
11* રોફી/બોાયવીટરડંોળી/ખરત ડ

ારતખેલડ 
100ડml  

12* દૂધ ડસ્ટ્રટરન્  યડંોળુ/ખરત ડારતખેલડ 100ડml  
13 બ્ે ડપરો ર/વ રડપરતપ/ડદરબેલી ાતગ-૦૧ડ(ડ૧૫૦ડગ્રરં)ડચટણીસરથેડ  
14 બ્ે ડબટર /ડંસ્ટ્રરરબા બ્ે ડબટર (૪ડસ્ટ્રલરઇસ)ડ,ડંસ્ટ્રરરબાડાતગ-૦૧ડ  
15 પફડ ાતગ-૦૧ડ(ડ૧૫૦ડગ્રરં)ડચટણીસરથે  
16 ગોટરડ/બટરરરડવ ર/ડદરળડવ ર 100ડડગ્રરં  

ભરગ-4 પ્રંરણેડઅનિુંરતરડ1ડથીડ16ડનડુટોટલડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડડ  
ભરગ-4 પ્રંરણેડઅનિુંરતરડ1ડથીડ16ડિંરતરડપર ાીડ ંરંડવસ્ટ્રતઓુારડભરવડનુતડટોટલડજેડપરટીનુતડસીથીડ
ઓટ તડમવેેડ ડેપરટીાેડરેન્ટીાડચલરવવરડંરટેડાોડમપવરંરતડમવેડે  
શૈક્ષણીક સત્ર ચા  ુિોય ત્યારે દશામવેલ ફૂડ આઈટમ પૈકી રોજેરોજ વારફરતી સાઉથ ઇન્નડયન ફૂડ 
આઇટમ પૈકી બે તથા નોથમ ઇન્નડયન આઇટમ પૈકી એક -એક ફૂડ આઈટમ ઉપલબ્ધ રાખવાનુું રિશેે.  
અનય આઇટમ માું  * સામે દશામવેલ ફૂડ આઈટમ રોજેરોજ ઉપલબ્ધ રાખવાની  રિશેે.  બાકીની 
આઈટમ વારાફરતી ઉપલબ્ધ રાખવાની રિશેે.  
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