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સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,કતપરુ , પાટણ  

કુમાર અને કન્યા છાત્રાલય કોન્ રાકટ (૨૦૧૧-૨૨) માટે નુું ટેન્ડર ફોમમ 

એજ ુંસી એ ધ્યાનમા રાખવાની અગત્યની માહિતી 
ટેન્ ડર મમુ્ં ત્રત કરનાર : 

 

મચાયમ શ્રીની કચેરી  

સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫ 

ફોન  :૦૨૭૬૬-૨૩૭૭૩૫  

Email: principalgecpatan@gmail.com 

Website: www.gecpt.cteguj.in 

વેબ સાઈટ પર  બ્લેંક ટેન્ ડર ફોમમ પ્લબ્ધ  રિેે ે 

 

સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ ની વેબ સાઈટ  

www.gecpt.cteguj.in માું ડાપનલોડ ઓ્ેન્માું બ્લેંક ટેન્ ડર ફોમમ 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૧ થી ૧૦/૧૨/૨૦૨૧ સધુ ી પ્લબ્ધ  રિેે  ે . 

કોરા ભાવપત્રક ભરી રજજસ્ટ્ર્ડ એ .ડી / .એ.ડી .ટપાલ 
મારફતે /નબન માું  સીલબુંધ  કવરમાું પરત કરવાન ુ

સ્ટ્રથસ અને સમય 

સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, વિીવટી કાયામલય, કતપરુ, પાટણ 

તા. ૧૭/૧૨/૨૦૨૧ સાુંજે પાુંચ સધુ ી 
 

ટેન્ ડર ફોમમ ફી  ની રકમ કોઇ ટેંડર ફી નથી 

અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટ ની રકમ  મચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ ના નામનો રાષ્ટ્ રીયકૃત 
બેંકનો રુપીયા ૧,૦૦૦/- નો ડી.ડી. (ેરતી પરત મસવા પાત્ર) ડી.ડી. 
ટેંડર ફોમમ સાથે જમા કરાવવાનો રિેે .ે ડી.ડી. વગરનો ટેંન્ડર ફોમમ 
માન્ય ગણવામાુંમવેે નિી. 

ભાવપત્રક ખોલવાની તારીખ તથા સ્ટ્ર થસ મચાયમ શ્રીની કચેરી  
સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ 

૨૦/૧૨/૨૦૨૧ , બપોરે ૩:૦૦ કલાકે 
ટેન્ડર ફોમમ સાથે કુલ બે સીલબુંધ  કવર 
મચાયમશ્રીની કચેરી  ,સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ,
પાટણના ને મસી જાય તે રીતે સીલબુંધ  કવરમાું 
રજી. એ. ડી. ટપાલ/ કુહરયર થી /નબન માું  મોકલી 
મપવાના રિેે .ે 

કવર ૧ મા  ભાગ-૧ પ્રમાણે લાયકાત ફોમમ, ેરતો માન્ય િોવાન ુ
પત્રક, રુ્પયા ૧,૦૦૦/- નો અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટનો રાષ્ટ્ રીયકૃત 
બેંકનો ડી.ડી. (ેરતી હરફુંડેબલ), , બાુંિધે રીપત્રક, જરુરી લાયસન્ સ 
તથા જરુરી પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી. કવર ૨ 
માું ભાગ-૨ પ્રમાણે ભાવપત્રક સામેલ કરવ.ુ  બુંને કવર પર કેન્ ટીન 
કોન્ રાકટ નુગેનુું ટેન્ ડર (૨૦૨૧-૨૨ ) તથા પાટીનુું નામ દેામવવુું. 
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સમંતિપત્ર 

   
                                                            િારીખ:    /  /૨૦૨૧    

પ્રતિ,  
આચાર્યશ્રી, 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ,પાટણ  

મ .ં કિપ ર, િા. & જી. પાટણ (ઉ.ગ .)-૩૮૪૨૬૫ 

 

 

 

શ્રીમાન, 

  આથી  સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાિે  કુમાર અને કન્યાછાત્રાલય માટે ભોજનાલય ચલાવવા 
વા્ િઁક કોંન્રાક્ટ   માટે અમારા ભાવ આ સાથે મોક્લીએ છીએ. આ કામ માટેની બધી શરિો અને વણયન 
તવગિવાર વાચં્ર્ા છે. અને િમામ શરિો િથા અથયધટન માટેની કોલેજએ શરિોમા ં અપનાવેલ સવૅ 
શરિો કબ લ મજૂંર છે. અમોને જો કામ આપવામા ંઆવશે િો, િે શરિોનો કોઇપણ જાિનો ભગં થશે િો 
અમો જવાબદાર રહીશ  ંિથા કોલેજ િે અંગે ન ક્શાનની જે રકમ નક્કી કરશે િે ભરપાઇ કરી આપીશ  ંિેની 
બાહંધેરી આપવામા ંઆવે છે. 
 

 

         કોંન્રાક્ટરની સિી 
 
 
         

----------------------------------------------- 
 

સ્થળ: 
 િારીખ:   /   /                   નામ િથા --------------------------------------------- 

          સરનામ  ં-----------------------------------------------------
            -----------------------------------------------------                       
       --------          -------------------------------------------- 

ફોન ન ં(મો) ------------------------------------------------                                              
(ઓ)   ------------------------------------------------            
(ધર) ------------------------------------------------- 
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સરકારી ઇજનેરી કોલેજ પાટણ, મ.ુ ક્તપરુ, પાટણ 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કેન્ ટીન ચલાવવા માટે ેરતો (૨૦૨૧-૨૨) 
( મ ેરતો માન્ય િોવાન ુદરેક પાના પર સિી કરી કવર ૧ મા સામેલ કરવાન ુરિેે ે)  

ભાવ ભરેલ ભાવ પત્રકના ટેન્ડર ફોમમ સુંપણૂમ ્વગતો સાથે મચાયમશ્રીની કચેરી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણના ને મસી જાય 

તે રીતે સીલબુંધ  કવરમાું રજી. એ. ડી. ટપાલ/ કુહરયર થી /નબન માું  મોકલી મપવાના રિેે .ે ્નયત તારીખ અને સમય બાદ 

મસેલ ટેન્ડર રદબાતલ ગણાેે. કવર ૧ મા  ભાગ-૧ પ્રમાણે લાયકાત ફોમમ, ેરતો માન્ય િોવાન ુપત્રક, રુ્પયા ૧,૦૦૦/- નો 

અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટનો રાષ્ટ્ રીયકૃત બેંકનો ડી.ડી. (ેરતી હરફુંડેબલ), , બાુંિધે રીપત્રક, જરુરી લાયસન્ સ તથા જરુરી 

પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી. કવર 2 માું ભાગ-૨ પ્રમાણે ભાવપત્રક સામેલ કરવ.ુ  બુંને કવર પર કેન્ ટીન 

કોન્ રાકટ નુગેનુું ટેન્ ડર (૨૦૨૧-૨૨ ) તથા પાટીનુું નામ દેામવવુું. 
 

કુમાર અને કન્યા છાત્રાલય માટે ભોજનાલય ચલાવવા વા્ િઁક કોંન્રાક્ટ ની સામાન્ય ેરતો 

૧. કોંન્રાક્ટરે ્નયત નમનૂામાું ટેંન્ડર ફોમૅ સાથે અનૅસ્ટ્ર્મની હડપોીીટ પેટે ન્પયા ૧,૦૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ મચાયૅશ્રી, 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ ના નામનો જોડવાનો રિેે ે. અનૅસ્ટ્ર્મની હડપોીીટ પેટે મપેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફટ ટેંન્ડર ન મસેલ  

કોંન્રાક્ટર ને પરત કરવામા મવેે. જો કોંન્રાક્ટરન ુટેંન્ડર મુંજૂર થાય અને તે સ્ટ્રવીકારવાની ના પાડે તો અનૅસ્ટ્ર્મની હડપોીીટ 

પેટે મપેલ ડીમાન્ડ ડ્રાફટ પરત મસેે નિી અને સરકારશ્રી ખાતે જમા કરવામા મવેે.  

૨. ટેંન્ડર ફોમૅ સવુાચ્ય અક્ષ્રરોએ માુંગેલી સુંપણૅૂ ્વગતો સાથે મપવાન ુરિેે ે. અધરુા ટેંન્ડર ફોમૅ રદ થવાને પાત્ર રિેે ે. ્નયત 

સમય મયામદા કરતાું મોડા મવેલ ટેંન્ડર ફોમૅ મપોમપ રદ ગણેે. 

૩ કોંન્રાક્ટરે ટેંન્ડર ફોમૅ સાથે તેઓના ફમૅની જનરી માહિતી જેવી કે ફમૅ, રજીસ્ટ્રરેેન, સેલ્સ ટેક્ષ, સ્વિઁસ ટેક્ષ, રજીસ્ટ્રરેેન, કેટરીંગ 

કોંન્રાક્ટરન ુલાયસન્સ વગેરે જેવા સટીહફકે્ની ખરી નક્લ બીડવાની રિેે ે. 

૪ જો કોંન્રાક્ટરન ુ ટેંન્ડર મુંજૂર થાય તેણે અનેસ્ટ્રટ મની હડપોીીટ પપરાુંત સીક્યોરીટી હડપોીીટ  પેટે ન. ૨૦,૦૦૦/- ની 

એફ.ડી.અર. મચાયમશ્રી સરકારી ઇજનેરી કોલેજ પાટણ ના નામની રાષ્ટ્રી યકૃત બેન્ક્ની વકમ  ઓડમર મળ્યેથી અથવા હદન-૭ માું 

ભરવાની  રિેે ે. મ કુલ ન્પયા ૨૧,૦૦૦/- ની હડપોીીટ  કોંન્ટેક્ટ સમય માટે કોલેજ પાસે સીક્યરુીટી હડપોીીટ તરીકે રિેે ે. જો 

્નયત સમય મયામદામા સીકયરુીટી ડીપોીીટ ની રકમ જમા કરવામા ન મવે તે સુંજોગોમા બાનાની રકમ જ્ત કરી , ઓડમર 

રદ કરી પછીના લાયક ઠેકેદાર ને ઓડમર મપવામા મવેે. સીકયરુીટી ડીપોીીટની રકમ કરારની મદુત પણુમ થયાના બે માસ 

બાદ કામગીરી સુંતો  કારક જણાેે અને બબલ સરભર થયે એજ ુંસીને પરત ચકુવવામા મવેે. સીકયરુીટી ડીપોીીટની રકમ 

પર કોઇ પણ પ્રકારન ુવ્યાજ મસવા પાત્ર થેે નિી 

૫ જેઓનુું ટેંન્ડર મુંજૂર થેે નિીં તેઓની અનૅસ્ટ્રટ મની હડપોીીટ પરત કરવામાું મવેે. 

૬ મુંજૂર થયેલ ટેંન્ડરમાું ભરેલા ભાવોએ કોંન્રાક્ટર એક વ ૅ માટે ભોજનાલય ચલાવવા બુંધ ાયેલ રિેે ે અને ત્યારબાદ જો 

કોલેજ ઇચ્છેે તો મ કોંન્રાક્ટ વધ ુએક વ ૅ માટે લુંબાવી ેકેે. મ માટે ટેંન્ડરમાું ભરેલા ભાવોએ કામ કરવા કોંન્રાક્ટર 

બુંધ ાયેલ રિેે ે અને વધ ારાના એક વ ૅ માટે કોઇપણ જાતનો ભાવ વધ ારો મપવામાું મવેે નિી. 

૭ ભોજનાલય માટે કોલેજ તરફથી જનરી મકાન તથા ભોજ્નાલયના ડાયનીંગ ટેબલ અને ખરુેી તથા લાઇટ, પાણી, ગટર 

લાઇન વ્્વસ્ટ્રથા મપવામાું મવેે. તે ્સવાય જનરી સઘસી વ્્વસ્ટ્રથા જેવી કે ગેસ ક્નેક્ેન, રસોઇ, સાધ નો, વાસણો, સગડા 
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તથા થાસી-વાટકા, ગ્લાસ, ચમચી જેવા જનરી વાસણો તથા સીધુું સામગ્રી ભરવના જનરી સાધ નો કોંન્રાક્ટરે પોતાના લાવવના 

રિેે ે. 

૮ ગેસ ક્નેક્ેન તથા ગેસ ના બાટલા ભરાવવાનો ખચમ કોંન્રાક્ટરે કરવાનો રિેે ે. 

૩ કોલેજ દ્રારા પરુી પાડેલ સાધ ન સામગ્રી ફ્નચર તથા મકાનને સુંપણૅૂ રીતે સ્ટ્રવચ્છ રાખી જાસવણી કરવાની  જવાબદરી 

કોંન્રાક્ટરની રિેે ે. તેમા કોઇપણ પ્રકારની તટૂ-ફૂટ કે ભાુંગ-તોડ થેે તો કોંન્રાક્ટરે પોતાના ખચે દુરસ્ટ્રત કરાવવના રિેે ે અને 

કોલેજએ મ સઘબસ ્મલ્કત જે િાલતમાું મપી િેે તે તે જ િાલત માું કોંન્રાક્ટ પરુો થયે કોલેજ ને તે પરત સોપવાની રિેે ે.  

૧૦ કોંન્રાક્ટ પરુો થયે ્મલ્ક્ત પરત સોંપણી વખતે કોલેજ જે સચૂવે તે રીપેરીંગ કરી મપવાની જવાબદરી કોંન્રાક્ટરની રિેે .ે 

અન્યથા તેનુું રીપેરીંગ- મરામત કોલેજ જાતે કરાવી તેની ખચમની વસલુાત કોંન્રાક્ટરની હડપોીીટમાુંથી કરાેે. જે  કોંન્રાક્ટરને 

બુંધ નકતામ રિેે .ે 

૧૧ સદર કોંન્રાક્ટર સામાન્ય રીતે એક વ ૅના ્નયત સમય માટે છે તેમ છતાું કોંન્રાક્ટર દ્રારા કોંન્રાક્ટરની કોઇપણ ેરતોનો 

ભુંગ થયેલ જણાેે અથવા કોલેજ કોંન્રાક્ટ સમા્ત કરવા ઇચ્છેે તો તે સુંબુંધ ી નોટીસ એક માસ અગાપ મપવાની રિેે ે. તે 

જ રીતે કોંન્રાક્ટર સમય મયૉદા પિલેા કોંન્રાક્ટ પણૅૂ કરવા ઇચ્છેે તો તેઓએ પણ કોલેજને એક માસ અગાપ જાણ કરવાની 

રિેે ે અને સમય મયૉદા પિલેા કોંન્રાક્ટ પણૂમ કરવાના હકસ્ટ્રસામાું તેઓની ભરેલી હડપોીીટ જ્ત થેે. 

૧૨ ભોજનાલય માટે જનરી સ્ટ્રટાફ કોંન્રાક્ટરે પોતાનો રાખવાનો રિેે ે. રસોઇ સાથે સુંક્સાયેલ સ્ટ્રટાફ કોઇપણ રોગ કે ચેપીરોગથી 

પીડીત િોવો જોઇએ નિીં. વધમુાું મજૂર કાયદા અ્ધ ્નયમ અને સરકારશ્રીના વખતોવખતના સઘસા કાયદાઓ પાસવાના 

રિેે ે. તેમજ િોસ્ટ્રટેલના વાતાવરણને અડચણનપ થાય તેવી કોઇ જ પ્રવ ૃ્ત ન થાય તેનુું ધ્યાન રાખવાનુું રિેે ે. મ નુગે 

કોંન્રાક્ટરે રેક્ટર તથા િોસ્ટ્રટેલના ગિૃપ્તના સચૂનાનુું સુંપણૅૂ પાલન કરવાનુું રિેે ે. 

૧૩ કોંન્રાક્ટરે સામાન્ય રીતે દરેક પ્રકારની કામગીરી માટે િોસ્ટ્રટેલના રેક્ટર તથા ગિૃપ્ત જે સચૂના મપે તેનુું ચસુ્ટ્રતપણે પાલન 

કરવાનુું રિેે ે. 

૧૪ િોસ્ટ્રટેલના રેકટરશ્રી અથવા ગિૃપ્ત અથવા કોલેજનાું પ્ર્ત્ન્ધ  કે તકેદારી અ્ધ કારી દ્રારા કોઇપણ સમયે ઓબચિંતી 

ચકાસણી કરવામાું મવે ત્યારે કોંન્રાક્ટરે સુંપણૅૂ સિયોગ મપવાનો રિેે ે તથા તે નુગે કોલેજ તરફથી મસતી સચૂનાઓનુું 

ચસુ્ટ્રત રીતે પાલન કરવાનુું રિેે .ે 

૧૫ કોંન્રાક્ટરે સારી ગણુવતાનુું જ ભોજન મપવાનુું રિેે ે તથા તે માટે વાપરવાનો સામાન કરીયાણુું અને અન્ય ચીજવસ્ટ્રતઓુ 

સારી ગણુવતાની અને સ્ટ્રટાન્ડડ ૅમેઇકની બાન્ડેડ જ વાપરવાની રિેે ે. તે માટે રેકટરશ્રી કે ગિૃપ્ત જે સચૂના મપે તેનો અમલ 

કરવાનો રિેે ે. જો ભોજનની ગણુવત્તા ખરાબ જણાેે તો કોંન્રાક્ટ રદ કરવામાું મવેે, અને તે  હકસ્ટ્રસામાું તેઓની ભરેલી 

હડપોીીટ જ્ત થેે. 

૧૬ ભોજનમાું કોંન્રાક્ટરે બ્રાન્ડેડ કપાસીયા તેલ/સીંગતેલ, ધ ી, તથા દાસ-ચોખા અને મસાલા એગમાકૅ મઇ.એસ.ઓ. સ્ટ્રટાન્ડડનૅા 

જ વાપરવના રિેે ે. 
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૧૭  કોંન્રાક્ટરે નીચે મજુબની ભોજન વ્્વસ્ટ્રથા પરૂી પાડવાની રિેે .ે 
સવારે  સમય: ૭:૦૦ થી ૩:૦૦ કલાક  

ચા, કોફી અને નાસ્ટ્રતો (દરરોજ) 
અઠવાહડયામાું નીચેનામાુંથી દરરોજ અલગ-અલગ કોઇ પણ એક નાસ્ટ્રતો પસુંદ કરવો.  
૧. પોંમ                                ૨. મલ ુપરોઠા  
૩. થેપલા                               ૪. પપમા  
૫. પાપડી/ગાુંહઠયા (પેકેટ)              ૬. ખરી/બબસ્સ્ટ્રકટ/ટોસ  
૭. ફરસાણ પરૂી                         ૮. મસાલા ચણા(બાફેલા) 
૩. મેંદુવાડા                             ૧૦. નડુલ્સ  
 

બપોરનુું ભોજન સમય: ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ કલાક 

દરરોજ રોટલી, દાસ, લીલુું ેાક, કઠોસ, ભાત, પુંજાબી દાસ,  
(દર ગરુુવારે બપોરે ચેઈન્જમાું કઢી, ભાત, રોટલી, લીલુું ેાક, મગની છૂટી દાસ)  

દરરોજ કચુુંબર, ગોસ અને મચાર. (અઠવાહડયામાું કોઈપણ બે હદવસ કુંચબુરની જગ્યાએ ભ ૂુંગસા 
મપવા) 
નોંધ : કુંચબુર ગાજર, ટામેટાું, ડુુંગસી, કાકડી, કોબીજ, બીટ વગેરેમાુંથી બનાવી ેકાય.  
્વધ્યાથીઓની જનહરયાત મજુબ મહિનામાું કોઈપણ બે હદવસ નીચે પ્રમાણેનુું ભોજન રાખવુું.  
૧.સ્ટ્રવીટ (સીીનેબલ): દૂધ  પાક, રસ, ેીખુંડ, મગની દાસનો ેીરો, ગલુાબજાુંબ,ુ  માવાની 
મીઠાઇ, ફ્રૂટ સલાડ, જલેબી, લાડુ, િલવા વગેરે માુંથી કોઇ એક. 
૨. ફ્રરસાણ: ક્ટલેસ, ઇદડા, સમોસા, મીક્સ ગોટા, ખમણ, ટીકડી પાત્રા, સેન્ડ્વચ ઢોકસા   વગેરે 
માુંથી કોઇ એક. 
૩. પરુી/ પરોઠા, મીક્સ ેાક, કઠોસ, દાસભાત અથવા કઢીભાત 

૪. કચુુંબર, ભ ૂુંગસા, અચાર 

 
સાુંજનુું ભોજન  સમય: ૦૬:૩૦ થી ૦૮:૩૦ કલાક 

૧. ભાખરી, ેાક, ખીચડી, મીઠી કઢી  (અઠવાડીયા માું એક હદવસ) 
૨. પરોઠા, ેાક, દિી, કચુુંબર, ચટણી (અઠવાડીયામાું એક હદવસ) 
૩. દાલ- બાટી, લસણ ચટણી, છાે, કચુુંબર, લીંબ,ુ પાપડ (અઠવાડીયા માું એક હદવસ) 
૪. છોલે પરુી, છાસ, તસેલા મરચા (અઠવાડીયા માું એક હદવસ) 
૫. અઠવાડીયામાું ત્રણ હદવસ ચેઇન્જ મપવો અને નીચેનામાથી પસુંદ કરવુું.  
 અ. પરુી, ેાક, પલુાવ, કઢી 
 બ. પાુંપ- ભાજી, છાે, કચુુંબર, લીંબ ુ 
 ક. ઇડલી-સુંભાર, ચટણી 
 ડ. રોટલી ેાક દાસ ફ્રાય જીરા રાઈસ 

 ઇ. ્વધ ાથીઓની જનહરયાત મજુબ 

 

નોંધ : છાસ પેકેટ વાસી મપવાની રિેે ે. 
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૧૮. િોસ્ટ્રટેલમાું ભોજન લેતા ્વધ ાથી ને ્નયમાનસુાર મહિનામાું મઠ  હદવસના ભોજનના મખા કટ મપવાના રિેે ે. િોસ્ટ્રટેલમાું 

ભોજન લેતા ્વધ ાથીઓનુું કોંન્રાક્ટરે ફરજજયાત મસ્ટ્રટર ્નભાવવાનુું રિેે .ે ફાઇનલ યર માું ભણતા ્વદ્યાથીઓ ને મઠમા સેમેસ્ટ્રટર 

માું છૂટક પૈસા મપીને જમવાની છૂટ રિેે ે. 

૧૩. ્વધ ાથી/્વધ ાથીનીઓનુું ભોજન બીલ દરમહિને પઘરાવવાની તથા હિસાબ નીભાવવાની સુંપણૂમ જવાબદારી કોંન્રાક્ટરેની 

રિેે ે. કોંન્રાક્ટરે બુંને ભોજનાલયનુું ભાડુું દર મહિનાના પ્રથમ સ્તાિમાું સરકારશ્રીમાું જમા કરાવવાનુું રિેે ે. 

૨૦ કોંન્રાક્ટરે ટેંન્ડરમાું ભાવો તમામ પ્રકારના કરવેરા સહિતના ચકુવવા પાત્ર જ ભરવાના રિેે ે. ભરેલ ભાવો પર કોઇપણ 

જાતનો વધ ારો વ મ દરમ્યાન મપવામાું મવેે નિોં. 

૨૧ સદર ભાવોમાું સરકારશ્રીના ધ ારાધ ોરણ પ્રમાણેના તમામ કરવેરાઓ જેવાકે, સેલ્સ ટેક્ષ, સ્વિઁસ ટેક્ષ,વેટ વગેરેનો સમાવેે 

કરીને જ મખરી ભાવો મપવાના રિેે ે. ભરેલ ભાવો પર GST ચકૂવવામાું મવેે નિોં. 

૨૨ ભોજનાલયમાું નોકરો તથા રસોઇયા પખુ્તવયના રાખવાનાું રિેે ે. દરેક કમૅચારી પોતાની સ્ટ્રવચ્છતા નુગે કાસજી રિેે ે. 

૨૩ ભોજનાલય નુગેના તમામ ્નયમો અને િવે પછી કોલેજ તરફથી અવાર-નવાર થતાું ્નયમોંના ફેરફારો કોંન્રાક્ટરને 

બુંધ નકતૉ રિેે ે. 

૨૪ કોઇપણ બાબતમાું ્વવાદ થાય તો મચાયમશ્રી ની લવાદી ફરજજયાત રિેે ે અને તેમનો ્નણૅય નુ્તમ ગણાેે. 

૨૫ ભોજનાલયમાું ગટુખા, ્સગારેટ, પાન-મસાલા જેવી અન્ય કેફી વસ્ટ્રતઓુ રાખી ેક્ેે નિીં અને તેનો પપયોગ  કરનારને 

કોલેજના ્નયમોનસુાર દુંડ ભરવાનો રિેે ે. 

૨૬ ભોજનાલયમાું ફક્ત અ્ધ કતૃ (િોસ્ટ્રટેલમાું પ્રવેે મેસવેલ) ્વધ ાથીઓ જ ભોજન લઇ ેક્ેે. અન્ય કોઇ વ્યક્ક્ત ભોજન લઈ 

ેક્ેે નિીં. ઓસખ ્વનાની/ઓસખ પત્ર ્વનાની બિારની કોઇ અનઅ્ધ ક્રુત વ્યક્ક્ત માટે ભોજન ખુંડમા પ્રવેે પ્ર્તબુ્ં ધ ત છે. 

 ૨૭ ધ ા્મિક કારણોસર જે ્વધ ાથી ઓ ડુુંગસી- લસણ વાળુ ભોજન ન લેતો તેવા ્વધ ાથી ઓ માટે કોંન્રાક્ટરે પોતાની રીતે 

વ્યવસ્ટ્રથા પણ કરવાની રિેે ે. તથા ્વધ ાથી ની બબમારીના કોઇ હકસ્ટ્રસામાું સાવચેતીનપે ભોજનમાું ફેરફારની વ્યવસ્ટ્રથા પણ 

કરવાની રિેે ે. 

૨૮ ભોજન લેનાર ્વધ ાથીઓની કમીટીનુું સુંતો કારક ભોજન બાબતનુું સહટહફકેટ કોંન્રાક્ટરે દર માસના નુતે ગિૃ્પતાને  

ફરજીયાત મપવાનુું રિેે ે. ્વધ ાથીઓની ભોજન કમીટી રોટેેન મજુબ ફેકલ્ટી વાઇી દર માસે રેકટરશ્રી અથવા ગિૃ્પતા દ્રારા 

નકકી કરવામાું મવેે. 

29. કોંરાક્ટરે કો્વડ ગાઈડલાઈન ન ુચસુ્ટ્રતપણે પાલન કરવાન ુરિેે ે. 

૩૦. આ પ્રકારની કામગીરીનો ઓછામા ંઓછો બે વર્યનો અન ભવ અને િેના પ રાવાના ંઆધાર જર રી છે. 
   પપરની ેરતો મેં/અમે વાુંચી અને સમજીને મ ભાવપત્રક ભરેલ છે અને અમોને ક્બલુ / મુંજૂર છે. 
                                                                  
                                                                                     

કોંન્રાક્ટરની સિી 
 
 
         

સ્ટ્રથસ:                                 નામ   ---------------------------------------------  

તારીખ:   /   /    સરનામુું  -----------------------------------------------------   
                       -----------------------------------------------------        
          ફોન નું (મો) ------------------------------------------------                                              
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 ભાગ -૧ 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ,પાટણ   

કોલેજ કન્યા અને કુમાર છત્રાલયના કોન્ રાકટ માટે નુું લાયકાત ફોમમ  
(કવર ૧ મા ેામેલ કરવ ુ) 

1(  અરજદાર એજન સીન  ંનામ , સરનામ  , કોનટેક્ટ 
નમ્બર )નીચે લખી (  

 

 

 

 

 

 

સરનામાનો પરુાવો સામેલ કરવો 

અરજદાર નો પાસપોટય  સાઈઝ ફોટો 
 

 

 

 

 

2(  અરજદારનો પાન કાર્ય નબંર            

)પ્રમાણીિ નકલ સામેલ કરવી(  
 

3(  અરજ્દારે િેઓની ફમયની નોંધણી કરાવેલ છે? હા 
કે ના હોર્િો િેનો નમ્બર, નોંધણી થરે્લ હોર્ િે 
કચેરીન  નામ :)પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી(  

આ પ્રકારની કામગીરીનો ઓછામા ં ઓછો બે  
વર્યનો અન ભવ અને િેના પ રાવાના ંઆધાર 

 

જી .એસ. ટી  .રજીસ્નેશન નબંર જો હોર્ િો  
4( અનેસ્ ટમની ર્ીપોઝીટ ના ર્ી .ની તવગિ. :ર્ી   

અ) રકમ 

બ) નમ્બર 

ક) િારીખ  
ર્)  બમક ન  નામ િથા સરનામ  
ઓહરજીનલ ડી .ડી .  સામેલ કરવો 

 

5) છાત્રાલર્  / કેટરરિંગસેવા આપેલ સસં્ થાન  ંનામ 
સરનામ  /ફુર્ આઉટ્લેટની જ્્ર્ાન  નામ સરનામ  

કરારનો/એસ્ટાબ્લીસ્મેનટ 
ચાલ  હોવાનો સમર્ગાળો  
િારીખ થી િારીખ 

 

રોજ આશરે કેટલા 
વ્ર્ક્ક્િને /કેટ્લી ર્ીશ 
કેટરીંગ આપ્ય  િેની 
સખં્ર્ા 
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7 અરજદારે નાણાકીર્ સસં્ થાના ર્ીફોટટર નથી િેમજ 
પોલીસ/કોટય રેકોર્ય પર કેસ નથી,િે અંગેન  ં
બાહંધેરીપત્ર સહી કરી સામેલ કરેલ છે ? હા કે ના 

 

               
છાત્રાલર્ ચલાવવા માટેની શરિો વાચંી -સમજીને સ્ વીકારી શરિવાક ફોમય સહી કરી સામેલ કરેલછે   
 

સ્ થળઃ -       અરજદાર એજન સીન  ંનામ....................................... 
 

િારીખઃ -      ટેન ર્ર ભરનારન  ંનામ............................................. 
       

ટેન ર્ર ભરનારની સહી .............................................  

 

 

સાક્ષી ની સહી  
 

સાક્ષી ન  ંનામ િથા સરનામ  ં 
નોંધ: 
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બાિેંધ રી પત્રક   

 

પ્રતિ,  
આચાર્યશ્રી, 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ  – પાટણ  

 

 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કન્યા અને કુમાર છત્રાલયના કોન્ રાકટ (૨૦૨૧-૨૨) માટે 
અરજી કરવા અન્વયે આથી બાહેંધરી આપવામા ંઆવે છે કે અમો કોઇ પણ નાણાકીર્ સસં્થા/બમક ના 
ર્ીફોટટર નથી. િેમજ અમારા ઉપર કોઇ પોલીસ/કોટય  કેસ થરે્લ નથી. જે બાબિની અમે ખાત્રી આપીએ 
છીએ. 
 

 

 

 

 

  
સ્ થળઃ -       અરજદાર એજન સીન  ંનામ....................................... 
િારીખઃ -      ટેન ર્ર ભરનારન  ંનામ............................................. 
      ટેન ર્ર ભરનારની સહી ............................................  

 

 

 

 

સીલ  
 

 

 

સાક્ષી ની સહી  
 

સાક્ષી ન  ંનામ િથા સરનામ  ં 
 

 

 

બાિેંધ રી પત્રક પાટીની ફમમ નાું લેટર િડે પર મપવુું . 
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ભાગ  – ૨ (મ પત્રક સીલબુંધ  કવર નુંબર ૨ માું બિાર ભાવપત્રક લખી સામેલ કરવુું) 
મ પત્રકમાું કોંરાક્ટર શ્રી એ તવધાથી દીઠ માતસક ચાજૅ ની રકમ સ્ટ્ર્ષ્ટ્ટ ેબ્દોમાું વુંચાય તે રીતે ભરવાની 
રિેે ે. જે પાટી સૌથી ઓછી તવધાથી દીઠ માતસક ચાજૅ ની રકમ (બે છત્રાલયની  કુલ રકમ) પ્ર્ત માસ 
ભરેે  તે પાટી ના  ટેન્ડર ની લાયકાત ની ેરત સુંતો તા ,પમેદવારને  કોન્ રાકટ મપવા ્વચારણામા 
લેવામા મવેે. સૌથી ઓછી તવધાથી દીઠ માતસક ચાજૅ ની રકમ તરીકે બે છત્રાલયની  કુલ રકમ 
ધ્યાનમા લેવાેે. મીનીમમ મ્સક ભાડુ રુ્પયા ૩૫૦૦/- ( બે છત્રાલયન ુ કુલ મીનીમમ માસીક ભાડાની 
રકમ નપીયા ૭૦૦૦ છે.). કોંનનાક્ટરે સારી ગણુવતાનુું જ ભોજન આપવાન  ંરહશેે િથા િે માટે વાપરવાનો 
સામાન કરીર્ાણ  ંઅને અનર્ ચીજવસ્ત  ઓ સારી ગ ણવિાની અને સ્ટાનર્ર્ ૅમેઇકની બાનર્ેર્ જ વાપરવાની 
રહશેે. િે માટે રેકટરશ્રી કે ગહૃપતિ જે સચૂના આપે િેનો અમલ કરવાનો રહશેે. જો ભોજનની ગ ણવત્તા 
ખરાબ જણાશે િો કોંનનાક્ટ રદ કરવામા ંઆવશે, અને િે  રકસ્સામા ંિેઓની ભરેલી રર્પોઝીટ જપ્િ થશે. 

 ભાવપત્રક કુમાર છાત્રાલય ( તમામ પ્રકાર ના વેરા સહિત ) 
 

ક્રમ તવગિ  ક માર છાત્રાલર્ 

(હાલ તવધાથીની સખં્ર્ા ૧૨૦ અથવા નીચેની નોંધ  ૨ પ્રમાણે  
૮૦ ) 

૧ માતસક ચાજૅ (તવધાથી દીઠ રૂ.)  

૨ *ભોજનાલર્ન  ંભાડ  ં(રૂ.) માતસક રૂતપર્ા ૩૫૦૦ /- રફક્સ  
 * ભોજનાલય દીઠ ઓછામાું ઓછું ન.૩૫૦૦/- ભાડુું  રફક્સ રિેે .ે 

ભાવપત્રક કન્યા છાત્રાલય ( તમામ પ્રકાર ના વેરા સહિત ) 

ક્રમ તવગિ  ક્નર્ા છાત્રાલર્ 

(હાલ તવધાથીની સખં્ર્ા ૧૨૦ અથવા નીચેની નોંધ  ૨ પ્રમાણે  
૮૦ ) 

૧ માતસક ચાજૅ (તવધાથી દીઠ રૂ.)  

૨ *ભોજનાલર્ન  ં ભાડ  ં(રૂ.) માતસક રૂતપર્ા ૩૫૦૦ /- રફક્સ 

 * ભોજનાલય દીઠ ઓછામાું ઓછું ન.૩૫૦૦/- ભાડુું  રફક્સ રિેે .ે 
નોંધ :   ૧ ક માર અને ક્નર્ા  છાત્રાલર્મા ંક લ પ્રવેશ સખં્ર્ા     :૧૨૦ + ૧૨૦ = ૨૪૦ 

૨. િાલ કોરોના ની ક્સ્ટ્રથતીને ધ્યાનમા લેતા સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન અનસુાર પ્રવેે લેનાર    
   ્વધ્યાથી ની સુંખ્યા ૮૦+૮૦=૧૬૦ રાખેલ છે 

ઉપર મુજબની તમામશરતો મને માન્ય છે અને આ શરતો સાથે છાત્રાલય સંચાલનનો કોંટ્રાક્ટ સ્વીકારીશ. 

 

 

 

કોંટ્રાક્ટરશ્રી ની સહી 

 


