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સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,કતપરુ , પાટણ  
કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (2019-20) માટે નુું ટેનડર ફોમમ 

 

 

ટેનડર નમ્બર –  કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ ૨૦૧૯-૨૦   
 

 

એજ ુંસી એ ધ્યાનમા રાખવાની અગત્યની માહિતી 

ટેન ડર મમુ્ંરિતત કરનાર:  

 

મચાયમ શ્રીની કચેરી  
સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫ 
ફોન: ૦૨૭૬૬-૨૯૭૭૩૫  
Email: principalgecpatan@gmail.com 

Website: www.gecpt.cteguj.in 
વેબ સાઈટ પર  બ્લેંક ટેન ડર ફોમમ પ્લબ્ધ  રિેે  ે

 

સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ ની વેબ સાઈટ  
www.gecpt.cteguj.in માું ડાપનલોડ ઓ્ેનમાું બ્લેંક 
ટેન ડર ફોમમ તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ થી તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯ સધુ ી 
પ્લબ્ધ  રિેે ે.   

કોરા ભાવપરિતક ભરી રજજસ્ટ્ર્ડ એ.ડી. / એ.ડી. 
ટપાલ મારફતે/ રૂબરૂ માું  સીલબુંધ  કવરમાું પરત 
કરવાન ુસ્ટ્રથળ અને સમય 

સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, વિીવટી કાયામલય, કતપરુ, પાટણ 

તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૯ સાુંજે પાુંચ સધુ ી 
 

ટેન ડર ફોમમ ફી  ની રકમ કોઇ ટેંડર ફી નથી 

અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટ ની રકમ મચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ ના નામનો 
રાષ્ટ રીયબેત બેંકનો યુપીયા ૫,૦૦૦/- નો ડી.ડી. (ેરતી 
પરત મળવા પારિત) ડી.ડી. ટેંડર ફોમમ સાથે જમા કરાવવાનો 
રિેે ે. ડી.ડી. વગરનો ટેંનડર ફોમમ માનય ગણવામાુંમવેે 
નિી. 

ભાવપરિતક ખોલવાની તારીખ તથા સ્ટ્ર થળ મચાયમ શ્રીની કચેરી  
સરકારી ઈજ્નેરીએ કોલેજ, કતપરુ, પાટણ 

૧૪/૦૮/૨૦૧૯, બપોરે ૩:૦૦ કલાકે 
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કેનટીન નાું કરાર અંગેના ટેનડરની અગત્યની સચૂનાઓ 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,પાટણ ની કેંટીન ચલાવવા કેનટીનની જગ્યા નાું વપરાે / ્નભાવ પેટે સૌથી વધ ુપ્ર્ત 
માસ ભાડુ ભરનાર પાટી ને કેંટીન ચલાવવા નો કોન રાકટ મપવામા મવેે. ભાડાની  રકમ ્મ્નમમ  રૂ. 
૪૦૦૦/- (ચાર િજાર પરુા) પ્ર્ત માસ નક્કી કરેલ છે. ભાગ-3 અને ભાગ -૪  મા દેામવેલ ભાવપરિતકમા  મપેલ 
મેન ુમા વાનગી ના ભાવ દેામવેલ છે જે ઠકેેદાર ને ફરજજયાત લાગ ુપડ્ેે . ભાગ -૫ માું ઠકેેદારે  કેનટીનની 
જગ્યા નાું વપરાે / ્નભાવ પેટે મ્સક ભાડુ ભરવાન ુરિેે ે. ભાડુ ્મ્નમમ યુ્પયા ૪૦૦૦/- (ચાર િજાર પરુા) 
પ્ર્ત માસ નક્કી કરેલ છે. તેનાથી ઓછુ ભાડુ ભરનારન ુ ટેનડર રદ કરવામા મવેે. જે પાટી સૌથી વધ ારે 
ભાડાની રકમ પ્ર્ત માસ ભરેે  તે પાટી ના  ટેનડર ની લાયકાત ની ેરત સુંતોષતા ,પમેદવારને  કેંટીન 
ચલાવવા નો કોન રાકટ મપવા ્વચારણામા લેવામા મવેે. 
 

1 જે પણ પાટીને કોનરાક્ટ મળે તેણે સરકારશ્રી નાું ધ ુંધ ાને મનસુુંગગક તમામ ્નયમોનુું પાલન કરવાનુું રિેે. 

2 જે પણ ઠેકેદાર ને કોન રાકટ મળે તેણે લેબર મધ ારીત તમામ ્નયમોન ુપાલન કરવાન ુરિેે ે. તથા લેબર 
બાબતે  તમામ પ્રકારની  જવાબદારી કોન રાકટરની રિેે ે. મ ેરતના ભુંગ અનવયે કોન રાકટ રદ કરી ેકાેે.જે 
પણ ઠકેેદાર ને કોન રાકટ મળે તેણે કોન રાકટ મ યા તારીખથી સરકારશ્રી ના ધ ારા ધ ોરણ પ્રમાણે અરેિત ની કેંટીન 
ચલાવવા ફુડ –ડ્રગ / િલે્થ ્વભાગ ન ુલાયસુંસ / પરવાનગી / ના વાધ ા પ્રમાણ પરિત જે પણ લાગ ુપડત ુિોય 
તે ફરજીયાત લેવાન ુતથા તેને મધ ારીત તમામ ફોમામલીટીસ/કાયમવાિી પણુમ કરવાની રિેે ે. 

3 કોલેજ કેનટીનમાું ઠકેેદારે મપવાની/પીરસવાની વાનગીઓનુું પરિતક ભાગ-3 અને ભાગ-૪ માું મપવામાું મવ્ુું 
છે.જે ઠેકેદારે ફરજજયાત રીતે માનય રાખવાનુું રિેે ે. બુલ અગગયાર  માસ માટે કોંરાક્ટ મપવામા મવેે.  

4 મવેલ ભાવપરિતક પૈકી ક્ુું સ્સ્ટ્રવકારવુું તથા કોનરાકટ કોને મપવો તે બાબતે કેનટીન ક્મટી ની બેઠકમાું જે 
્નણમય લેવાય તે દરેકને બુંધ ન કરતા રિેે ે. 

5 કોઈ પણ પ્રકારનુું ેરતી ટેનડર  સ્ટ્રવીકારવામાું મવેે નહિ 

6 મ સાથે કેનટીન ચલાવવા માટે ેરતો મપવામાું મવી છે.ભાવ ભરનારે તેનો અભ્યાસ કરી તેનુું પાલન 
કરવાનુું રિેે ે. ભાવપરિતક ભરનાર ઠકેેદારે ટેનડર પરિતકના દરેક પાના પર સિી ્સક્કા કરવાના રિેે ે. 

7 ભાવ પરિતક ભરનાર ઠકેેદારે કોઈ ટેનડર ફી ભરવાની નથી. 

8 ભાવ પરિતક ભરનાર ઠકેેદારે ટેનડર પરત કરતી વખતે ટેનડરની અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટ (બાના) ની રકમ પેટે 
મચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણના નામનો રાષ્ટ રીયબેત  બેંકનો યુપીયા ૫૦૦૦ /- નો ડી.ડી. (ેરતી 
પરત મ વા પારિત) મ સાથે જમા કરાવવાનો રિેે ે.બાના ની રકમ ના ડી.ડી. વગર  અરજી ્વચારણામા 
લેવામા મવેે નિી. 

9 જે પાટીને કોન રાકટ એવોડમ થેે તેણે કોન રાકટ મ યાના જાણ કરતા પરિતની તારીખથી સાત હદવસમા સીક્રુીટી 
ડીપોીીટ પેટે મચાયમશ્રી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણના નામની કેનટીન સેવા માટે યુપીયા ૨૦૦૦૦/- 
(યુપીયા વીસ િજાર પરુા )ની રકમની પાટણ, ગજુરાત ખાતેની રાષ્ટ રીયબેત બેન કની 11  માસ મદુત માટેની  
એફ.ડી.મર. કઢાવી જમા કરાવવાની રિેે ે. જો ્નયત સમય મયામદામા સીક્રુીટી ડીપોીીટ ની રકમ જમા 
કરવામા ન મવે તે સુંજોગોમા બાનાની રકમ જ્ત કરી , ઓડમર રદ કરી પછીના લાયક ઠેકેદાર ને ઓડમર 
મપવામા મવેે. સીક્રુીટી ડીપોીીટની રકમ કરારની મદુત પણુમ થયાના બે માસ બાદ કામગીરી સુંતોષ 
કારક જણાેે અને ગબલ સરભર થયે એજ ુંસીને પરત ચકુવવામા મવેે. સીક્રુીટી ડીપોીીટની રકમ પર કોઇ 
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પણ પ્રકારન ુવયાજ મળવા પારિત થેે નિી 
10 ભાવ ભરેલ ભાવ પરિતકના ટેનડર ફોમમ સુંપણૂમ ્વગતો સાથે મચાયમશ્રીની કચેરી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, 

પાટણના ને મળી જાય તે રીતે સીલબુંધ  કવરમાું રજી. એ. ડી. ટપાલ/ બુહરયર થી /રૂબરૂ માું  મોકલી મપવાના 
રિેે ે. ્નયત તારીખ અને સમય બાદ મળેલ ટેનડર રદબાતલ ગણાેે . 

 કવર મા  ભાગ-1 પ્રમાણે લાયકાત ફોમમ, ભાગ-2 પ્રમાણે ેરતો માનય િોવાન ુતથા ભાગ-૩અને ભાગ-
૪ માું દેામવેલ વાનગી ઓના ભાવ સ્ટ્રવીકાયમ િોવાનુું િાલ મ સાથે સામેલ ખતપરિત, યુ્પયા ૫,૦૦૦/- 
નો અનેસ્ટ્ર ટ મની ડીપોીીટનો રાષ્ટ રીયબેત બેંકનો ડી.ડી. (ેરતી હરફુંડેબલ) , બાુંિધે રીપરિતક, જયુરી 
લાયસન સ તથા જયુરી પ્રમાણપરિતોની પ્રમાણીત નકલ, ભાગ-૫ પ્રમાણે ભાવપરિતક સામેલ કરવ.ુ    

 કવરપર કેન ટીન કોન રાકટ અંગેનુું ટેન ડર (૨૦૧૯-૨૦ ) તથા પાટીનુું નામ કવર પર દેામવવુું. 
11 ્નયત સમય મયામદામાું રજી. એ. ડી.ટપાલ /બુહરયર /રૂબરૂ થી મળેલ ટેનડરો તા. : ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ નાું રોજ 

બપોરે ૩:૦૦ કલાકે , સુંસ્ટ્રથાના સેમીનાર િોલ, વિીવટી કયામલય ખાતે ખોલવામાું મવેે જેમાું ટેનડર ભરનાર 
િાજર રિી ેકેે. 

12 ટેનડર ફોમમ ભરીને રજી. એડી. થી મોકલવાના ટેનડરના સીલબુંધ  કવર પર કેનટીન ચલાવવા નાું કરાર અંગે નુું 
ટેનડર (૨૦૧૯-૨૦) એમ સુંબુ્ં ધ ત ટેનડરના બુંધ  કવર પર મોટા અક્ષરે સ્ટ્રપષ્ટટ રીતે લખવાનુું રિેે ે.  

13 મચાયમશ્રી , સરકારી ઈજનેરી કોલેજ , પાટણ ને ભરેલા ટેનડરો સ્સ્ટ્રવકારવા / નાું સ્સ્ટ્રવકારવા , ટેનડર તથા 
ટેનડરની મખી પ્રહિયા રદ કરવાનો  ્નણમય લેવાનો અબા્ધ ત અ્ધ કાર રિેે ે.  

14 કામગીરી માટે રસ ધ રાવતી તમામ પેઢીઓએ સુંસ્ટ્રથા ની જાત મલુાકાત લઇ કામગીરી ની ્વગત તથા માિીતી 
મેળવી લેવાની રિેે ે. ભાવ પરિતક ભયામ બાદ કોઇ દલીલ માનય રિેે ે નિીં ભાવ પરિતક ખલુ્યા બાદ જો કોઇ 
પેઢી કામગીરી માટે અસુંમ્ત દેામવેે તો તેન ુઅનેસ્ટ્રટ મની ડેપોીીટ જમા કરવામા મવેે.  અને  તે પેઢી 
સુંસ્ટ્રથા ખાતે ની કોઈ પણ ટેનડર પ્રહકયા માું ફરીથી બે વષમ સધુ ી ભામગ લઇ ેકેે નહિ 

15 જૉ કૉઈ અરજદારે ેૈક્ષગણક/કોપોરેટ સુંસ્ટ્રથા ખાતે કેંટીન/મેસ ચલાવયાનો અનભુવ દેામવેલ  િોય તો તેઓ 
તરફથી મળેલ વકમ  ઓડમરની પ્રમાણીત નકલ તથા સુંતોષકારક સેવા મ્યા અંગેન ુઅનભુવના પ્રમાણપરિત ની 
નકલ , તે સ્ટ્રથળ તથા સમય માટે તેઓને ફુડ/િલે્થ ્વભાગન ુ ના વાુંધ ા પ્રમાણપરિત /પરવાનગી મપત ુ
પ્રમાણપરિત    ની પ્રમાણીત નકલ ્વ.સામેલ કરવાની રિેે ે.  
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ભાગ- 1 
સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ   

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

1) અરજદાર એજન સીનુું નામ , સરનામ ુ, કોનટેક્ટ નમ્બર 

(નીચે લખવ)ુ 

 

 

 

 

 

 

સરનામાનો પરુાવો સામેલ કરવો 

અરજદાર નો પાસપોટમ  સાઈી ફોટો 

 

 

 

 

 

2) અરજદારનો પાન કાડમ  નુંબર            

(પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી) 
 

3) અરજ્દારે તેઓની ફમમની નોંધ ણી કરાવેલ છે? િા કે 
ના િોયતો તેનો નમ્બર, નોંધ ણી થયેલ િોય તે 
કચેરીન ુનામ :                                    

(પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી) 

 

જી.એસ.ટી. રજીસ્ટ્રરેેન નુંબર   
4) અનેસ્ટ્ર ટમની ડીપોીીટ ના ડી.ડી.ની ્વગત:       

અ) રકમ 

બ) નમ્બર 

ક) તારીખ 

ડ) બેંક ન ુનામ તથા સરનામ ુ

ઓહરજીનલ ડી.ડી. સામેલ કરવો 
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5) કેટહરિંગસેવા મપેલ સુંસ્ટ્ર થાનુું નામ સરનામ ુ/ફુડ 

મપટ્લેટની જ્ગ્યાન ુનામ સરનામ ુ

કરારનો/એસ્ટ્રટાબ્લીસ્ટ્રમેનટ 
ચાલ ુિોવાનો સમયગાળો  
તારીખ થી તારીખ 

 

રોજ મેરે કેટલા 
વયસ્ક્તને /કેટ્લી ડીે 
કેટરીંગ મ્્ ુતેની 
સુંખ્યા 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

  

 
 
 

 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

  
 
 

 

 

7 અરજદારે નાણાકીય સુંસ્ટ્ર થાના ડીફોલ્ટર નથી તેમજ 
પોલીસ/કોટમ  રેકોડમ  પર કેસ નથી,તે અંગેનુું 
બાુંિધે રીપરિત સિી કરી સામેલ કરેલ છે ? િા કે ના 

 

               
કેન ટીન ચલાવવા માટેની ેરતો વાુંચી-સમજીને સ્ટ્ર વીકારી ેરતવાળુ ફોમમ સિી કરી સામેલ કરેલછે   
 

સ્ટ્ર થળઃ-       અરજદાર એજન સીનુું નામ....................................... 
 

તારીખઃ-      ટેન ડર ભરનારનુું નામ............................................. 
       

ટેન ડર ભરનારની સિી............................................. 
 

 

સાક્ષી ની સિી  

 

સાક્ષી નુું નામ તથા સરનામુું  

નોંધ : 
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 બાિેંધ રી પરિતક   

 

પ્ર્ત,  
મચાયમશ્રી, 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ – પાટણ  

 

 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (૨૦૧૯-૨૦) માટે અરજી કરવા અનવયે 
મથી બાિેંધ રી મપવામાું મવે છે કે અમો કોઇ પણ નાણાકીય સુંસ્ટ્રથા/બેંક ના ડીફોલ્ટર નથી. તેમજ 
અમારા પપર કોઇ પોલીસ/કોટમ કેસ થયેલ નથી. જે બાબતની અમે ખારિતી મપીએ છીએ.  
 

 

 

 

 

 

 

  
સ્ટ્ર થળઃ-       અરજદાર એજન સીન ુું નામ....................................... 

તારીખઃ-      ટેન ડર ભરનારન ુું નામ............................................. 

      ટેન ડર ભરનારની સિી............................................ 

 

 

 

 

સીલ  
 

 
 

સાક્ષી ની સિી  

 

સાક્ષી નુું નામ તથા સરનામુું  

 

 

 

બાિેંધ રી પરિતક પાટીની ફમમ નાું લેટર િડે પર મપવુું.  
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ભાગ-2 

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કેન ટીન ચલાવવા માટે ેરતો (૨૦૧૯-૨૦)  
( મ ેરતો માનય િોવાન ુદરેક પાના પર સિી કરી કવર મા સામેલ કરવાન ુરિેે ે)  

A) કેન ટીન સેવા ચાલ ુરાખવાના હદવસો તથા સમય અનસુુંધ ાને લાગ ુપડતી ેરતો 
A-1 કરાર મ યાના રિતણ હદવસ મા કેનટીન ચાલ ુકરવાની રિેે ે . સુંસ્ટ્રથામા સરકારી ્નયમ મજુ્બ જાિરે 

રજા ના હદવસો તથા િાલ પ્રત્યેક માસના બીજા તથા ચોથા ે્નવારે તથા પ્રત્યેક ર્વવારે સુંસ્ટ્રથા 
બુંધ  રિછેે તે ધ્યાન મા રાખી સુંસ્ટ્રથા ચાલ ુ િોય તે હદવસોમા કેંટીન ફરજજયાત ખલુ્લી રાખવાની 
રિેે ે. વેકેેન/રજા નાું હદવસો ના સમય દરમ્યાન પણ કેંટીન ચાલ ુરાખવાની રિેે ે તથા ્નયત દર 
મજુબ જ ભાડુ ચકુવવાન ુરિેે ે.કેન ટીન કોન રાકટર , સુંસ્ટ્ર થાની પવૂમ મુંરુરી ્સવાય કેન ટીન બુંધ  રાખી 
ેકાેે નિી. કેંટીન ્મા રજા રાખવા બાબતે ગમુાસ્ટ્રતા ધ ારા /અનય સમ્બુ્ંધ ત પ્રવતમમાન ્નયમ ન ુ
પાલન કરવાન ુરિેે ે. 

A-2 કેન ટીન સવારે ૦૯:૩૦ વાગ્ યાથી  રારેિત  ૦૬:૩૦ વાગ્યા સધુ ી જ કોન રાકટરને વાપરવા માટે 
મપવામાું મવેે. તે સમય બાદ કેન ટીન બુંધ  કરી દેવાની રિેે ે. 
 

B) કેન ટીન મા રાખવાની થતી ખાધ્ય વાનગી,ગણુવત્તા, ભાવ તથા સેવા અનસુુંધ ાને લાગ ુપડતી ેરતો 
 

B-1 અનાજ-કઠોળ-મસાલા-ેાક ્વગેરે વ યવ્સ્ટ્ર થત સફાઇ કરીને રસોઇ બનાવવાની રિેે  ેરસોડામાું દરેક 
વસ્ટ્ર તઓુ સારી કવોલીટીની વાપરવાની રિેે ે. રસોઇ માટે બ્ાુંડડે કમ્પનીના રીફાઇંડ અ)  
ેીંગતેલ/સોયાબીન તેલ/ સયુમમખુી તેલ/ રાઇસ બ્ાન તેલ /ક્પાસીયા તેલ બ)  ભાત માટે 
જીરાસર/કૉલમ કે તેને સમક્ક્ષ ક્વોલીટીના ચોખા ક) ઘપ તથા કઠોળ સારા દાણા ડ) બ્ાુંડેડ 
કમ્પનીની જ ડેરી  પ્રોડક્ટસ/મસાલા/સોસ-કેચપ ્વગેરે નો પપયોગ કરવાનો રિેે .ે કુંપની ધ્ વારા 
સ્ લાય થતી સ્ટ્ર ટાન ડડમ વસ્ટ્ર ત ુ ્સવાયની તમામ વસ્ટ્ર તઓુ કેન ટીનમાું જ બનાવવાની રિેે ે. 
િાયડ્રોજીનેટેડ વનસ્ટ્રપતી ઓઇલ નો પપયોગ કરી ેકાેે નિી. 

B-2 કોન રાકટરે બધ ી વાનગીઓ નાું  ભાવ ટેંડર મા ભરેલ ભાવ પ્રમાણે લેવાના રિેે  ે. સ્ટ્ર ટાન ડડમ કુંપનીના 
ગબસ્ટ્ર કીટ, વેફર,પોપકોનમ , નમકીન, દુધ  , સોફ્ટ ડ્રીંકસ (માીા, ફ્રુટી ્વગેરે ) મેસ્ક્સમમ હરટેલ પ્રાઇસ 
પ્રમાણે મપવાન ુરિેે ે . કોન રાકટ મપતી વખતે નકકી થયેલ વસ્ટ્ર તઓુ ્સવાયની અન ય વસ્ટ્ર તઓુ 
રાખવા માટે કેન ટીન ક્મટીની લેગખત મુંરુરી લેવાની રિેે ે તથા કેન ટીન ક્મટી વારારા જે ભાવ મુંરુર 
રાખેલ િેે તે ભાવ જ મવી વાનગીઓના લેવાના રિેે ે. જો કોન રાકટરને તેમની સુંમ્તથી 
એક્ષ્ટેનેન મપવામાું મવે તો દરેક વસ્ટ્રતનુા ભાવની બજારભાવ પ્રમાણે સમીક્ષા  કરી કેન ટીન 
ક્મટી વારારા  જે ભાવ મુંરુર રાખેલ કરવામાું મવે તે જ ભાવ, કોન રાકટરે બધ ી વાનગીઓ ના 
લેવાના રિેે ે. બને્ન પક્ષની સુંમ્તથી કરારની મદુત પરૂી થયા બાદ વધમુાું વધ ુ ૧૧ માસ માટે 
એક્ષ્ટેનેન મપી ેકાેે. મવુું એક્ષ્ટેનેન વધમુાું વધ ુબે વખત મપી ેકાેે.  

B-3 કેન ટીન મા તાજા ખાધ્ય પદાથો જ રાખવાના /પીરસવાના રિેે ે. ખાધ  પદાથોની ગણુવતા અને 
વજન અંગે કેન ટીન ક્મટી ગમે ત્યારે ચકાસણી કરી ેકેે. જેમાું ખામી જણાતા કમીટી યોગ્ય લાગે 
તે દુંડ કરી ેકેે /કોનરાક્ટ રદ કરી પાટીને બ્લેક લીસ્ટ્રટમા મકુવામાું મવેે. દરેક બાબતમાું કેન ટીન 
ક્મટી નો ્નણમય મખરી અને બુંધ ન કતામ રિેે ે. 
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B-4 કોન રાકટરે  દર મહિને કેનટીન ક્મટી સાથે મીહટિંગ કરવાની રેિેે ે તથા તેઓ વારારા સચુવાયેલ મેન ુ
પ્રમાણે રોજેરોજ વાનગીઓ ફરજીયાત રાખવાની /બનાવવાની રિેે ે. જો મ ેરતનુું પાલન નહિ 
થાય તો તે બાબતે કેન ટીન ક્મટી અ) સધુ ારાની તક મપી ેકેે બ) પેનલ્ટી ફટ્કારી ેકેે ક) 
કોન રાક્ટ રદ કરી ેકેે ડ) ્સક્યોરીટી હડપોજીટ્ની રકમ જ્ત લઈ ેકેે. 

B-5 તોલમાપ ્વભાગ વારારા માન ય કરેલ િોય તેવોજ ડીીીટલ વજન કાુંટો રાખવાનો રિેે ે. 
B-6 કેન ટીનમાું પાન-ગટુકા ,બીડી, તમાબુ, સીગારેટનુું તેમજ પ્ર્તબુંધ ીત ચીજોનુું વેચાણ કરી ેકાેે નિીં. 

તેમજ કેન ટીનમાું કામ કરતા કોન રાકટર કે કમમચારીઓ પણ સેવન કરી ેકેે નિીં. 
B-7 ચા-કોફી માટે કાચ ના, સ્ટ્ર ટીલના કે કાગળના કપ વાપરવાના રિેે ે. 
B-8 ઠેકેદારે પોતાના માણસો વારારા કોલેજ સ્ટ્રટાફ્ને જે-તે ્વભાગમા ઓડમર અનસુાર પ્રાધ ાનય મપી ચા-

કોફી ,જે-તે ફુડ મઇટમ પિોંચાડવાની રિેે ે. તેમજ કોલેજ સ્ટ્રટાફ માટે બેસવાની અલગ વયવસ્ટ્રથા 
કરવાની રિેે ે.  

B-9 સુંસ્ટ્રથાના છારિતો કેન ટીનમાું પોતાનો નાસ્ટ્રતો લઈને મવે તો તેમને બેસવા દેવાની છુટ મપવાની 
રિેે ે. 

B-10 કેંટીન નો પપયોગ નોનવેજ વસ્ટ્રત ુ રાખવા/બનાવવા/્પરસવા તથા  અનય મલ્કોિોલ કે સરકાર  
વારારા  પ્ર્તબુ્ંધ ત વસ્ટ્રત ુ રાખવા/ બનાવવા/્પરસવા માટે થઈ ેકેે નિી અનયથા દુંડ કરવામા 
મવેે ,કેંટીન કરાર તાત્કાલીક અસરથી  રદ કરવામા મવેે તથા ્સક્યોરીટી હડપોજીટ ની રકમ 
પણ જ્ત કરવામા મવેે.  

C કેન ટીન ઠેકેદારને  અપાયેલ જ્ગ્યા/વસ્ટ્રત ુની જાળવણી તથા ઠકેેદારે રાખવાની થતી વસ્ટ્રતઓુ બાબતે 
ેરતો 

C-1 કોન રાકટર કેન ટીન સુંભાળે ત્ યારે જે ્સ્ટ્ર થતીમાું મપવામાું મવી િોય તેનુું લીસ્ટ્ર ટ કરી બે હદવસમાું 
ક્મટીને મપવાનુું રિેે ે. અને કોન રાકટ પરુો થયે મ વસ્ટ્ર તઓુ જે ્સ્ટ્ર થતીમાું મપેલ િોય તે જ 
્સ્ટ્ર થતીમાું કેન ટીન ક્મટીને પરત સોંપવાની રિેે .ે 

C-2 કેન ટીન માું વાસણો-ગેસ-ચલુા ્વગેરે રસોઇની તથા જમવાની / પીરસવાની  સમગ્ર વસ્ટ્ર તઓુની 
વ યવસ્ટ્ર થા કોન રાક્ટરે કરવાની રિેે ે. સુંસ્ટ્રથા ખાતે પાઇ્ડ નેચરલ ગેસ ન ુકનેક્ેન લેવામા મવે તો 
રસોઇ માટે ફરજજયાત પણે તેનો જ પ્યોગ કરવાનો રિેે ે તથા તે માટે ના ગબલ ની રક્મ 
સમ્બુંધ ીત માસ ના કેંટીન ના ભાડા ની રક્મ સાથે અલગ ચેક થી ભરપાઇ કરવાની રિેે ે .  

C-3 કેન ટીન માું રિલે પુંખા, ટ્બુલાઇટ, સ્ટ્ર વીચ ્વગેરે તથા ફનરચર તેમજ અન ્ય વસ્ટ્ર તઓુ તટેુ-ફુટે બુંધ  
પડે તેની રીપેર કરવાની કે નવુું કરવાની , કોઈ પણ વસ્ટ્રત ુગાયબ ના થાય તે જોવાની તમામ 
જવાબદારી કોન રાકટરની રિેે ે. વીજળી નો વપરાે પ્રમાણસર કરવાનો રિેે ે. વીજળી વેડ્ફાય તે 
રીતે વપરાે થતો જોવા મ ેે તો  કેંટીન કમીટી યોગ્ય લાગે તે દુંડ કરી ેકેે. 

C-4 કેન ટીન માું મર.ઓ. વોટર ્્રુીફાયર  તથા પાણી ના બુલર કેનટીન ચાલ ુિોય ત્યારે ફરજીયાત 
ચાલ ુરાખવાનુું રિેે ે તથા તેની  સાફ સફાઇ તથા રીપેહરિંગ કરવાની વયવસ્ટ્રથા તથા તેના ખચમની 
જવાબદારી કોનરાક્ટરની રિેે ે. મર.ઓ. વોટર ્્રુીફાયર  તથા પાણી ના બુલર સુંસ્ટ્રથા તરફથી 
ચાલ ુકુંડીેન માું અપાયા બાદ નો મરામતનો ખચમ ઠકેેદાર એ કરવાનો રિેે ે.  

C-5 કેન ટીનમાું કોઇપણ પ્રકારના મ્ ્ ીુીક સીસ્ટ્ર ટમ/ટી.વી. નો પપયોગ કરી ેકાેે નિીં. 
C-6 કેન ટીનમાું પપલબ્ધ  પાણી પરુવઠો જો કોઈ સુંજોગોમા ખોરવાય તો પાણીની વયવસ્ટ્રથા કોન રાકટરે 
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સ્ટ્રવખચે કરવાની રિેે ે. 
D) કેન ટીન ઠેકેદારને  સ્ટ્રવચ્છતા તથા ફૂડ વેસ્ટ્રટ ્નકાલ અનસુુંધ ાને લાગ ુપડતી ેરતો 

D-1 કેન ટીન ઠકેેદારને  કેન ટીનમાું તથા તેની મસપાસ કોઇપણ જાતની ગુંદકી ના થાય તે બાબતે યોગ્ય 
ધ્યાન મપવાનુું રિેે ે અને રોજેરોજ બધ ા વાસણો તથા કપ, રકાબી, ડીે ્વગેરે બરાબર સાફ કરી 
લછુયા પછી વાપરવાના રિેે ે. તેમજ જે-તે ઓડમર પણુમ થયે તરત ટેબલ ખરુેી સાફ કરવાના 
રિેે ે.કેન ટીનના બારી બારણા તથા કાચ બરાબર સાફ રાખવાના રિેે ે. કેન ટીનમાું તથા તેની 
મસપાસ ની જગ્યા તેમજ વોેબેસીન અને ટોયલેટ ્નય્મત રીતે બરાબર સાફ કરવાના રિેે ે. 
સફાઇની સામગ્રી કોન રાકટરે પોતાની વાપરવાની રિેે  ે

D-2 કોલેજ કેન ટીનનો તમામ પ્રકારનો કચરો ્નયમીત રીતે ્નકાલ કરવાની જવાબદારી કોન રાકટરની 
રિેે ે. જો સુંસ્ટ્રથા ખાતે હકચન વેસ્ટ્રટ મધ ારીત બાયોગેસ ્લાુંટ પભો કરવામા મવે તો ફુડ વેસ્ટ્રટનો 
બાયોગેસ ્લાુંટ ખાતે સ્ટ્રવખચે ્નકાલ કરવાનો રિેે ે. 

D-3 કેન ટીનની ગટરની તથા કેનટીન ના ગબલ્ટ અપ એહરયાની સફાઇ બ્િાર ફરતે ૧૦ ફૂટ જગ્યા 
કોન રાકટરે સ્ટ્ર વખચે અને પોતાની જવાબદારી િઠેળ ્નયમીત કરાવવાની રિેે ે. કેન ટીન માટે જે વસ્ટ્ર ત/ુ 
જગ્યા તમોને મપવામાું મવેે તે બધ ી જ સ્ટ્ર વચ્ છ રાખવાની રિેે  ે

D-4 દર મહિને એક વખત ઠેકેદારે કોલેજ કેંનટીનની ્નયમીત સેવા ને અસર ના થાય તે રીતે માનય 
જ ુંતનુાેક નો પપયોગ કરી વપરાેની જગ્યા જ ુંતમુકુ્ત-સ્ટ્રવચ્છ કરવાની રિેે ે. 

E) કેન ટીન ઠેકેદારને  કેંટીન ચલાવવા જયુરી પરવાનગી , લાગ ુપડતા વેરા તથા રાખવાના થતા સ્ટ્રટાફ 
તથા તેઓની વતમણકુ બાબતે લાગ ુપડતી ેરતો 

E-1 જે પણ ઠકેેદાર ને કોન રાકટ મળે તેણે કોન રાકટ મળે તારીખથી એક માસ મા સબુંધ ીત લેબર ક્મશ્નર 
કચેરી ખાતે કોન રાકટ લેબર રેગ્્લેુેન એક્ટ િઠેળ નોંધ ણી કરાવી લેબર લાઇસનસ લેવાન ુતથા 
તેને મધ ારીત તમામ ફોમામલીટીસ/કાયમવાિી પણુમ કરવાની રિેે ે તથા લેબર મધ ારીત તમામ 
્નયમોન ુપાલન કરવાન ુરિેે ે. લેબર મધ ાહરત કોઇપણ પ્રશ્નો માટે સુંપણૂમ જવાબદારી કોન રાકટર 
ની રિેે ે . 

E-2 કેન ટીન ચલાવવા માટે જયુરી ફૂડ/મરોગ્ય ખાતા તરફથી જરૂરી લાયસન સ મુંરુરી ્વગેરે કોન રાકટરે 
વખતો વખત લેવાની રિેે ે. તેમજ તે અંગેની સુંપણુમ ખચમ સાથેની જવાબદારી કોન રાકટરની રિેે ે. 
પેઢીનો નોંધ ણી નમ્બર િોવો ફરજીયાત છે.જે દેામવવાનો રિેે ે.સરકારશ્રીનાું મરોગ્ય ખાતાના 
્નયમો મજુબ કેન ટીન ચલાવવાની રિેે ે. કેંનટીન માટે જે પણ વેરા મવેે તે વેરો ભરવાની 
જવાબદારી કોન રાકટર ની રિેે ે. 

E-3 કેન ટીનમાું બાળ મરૂરો રાખી ેકાેે નિીં. સરકારશ્રી ના ધ ારા-ધ ોરણનો અમલ કરવાનો રિેે ે. જો 
ભુંગ કરવામાું મવેે તો કોન રાકટ રદ કરવામાું મવેે. 

E-4 કેન ટીનમાું કામ કરતા દરેક કમમચારીને કોન રાકટરે પોતાના ખચે ગણવેે મપવાનો રિેે ે. કામના 
સમય દરમ્ યાન દરેક કમમચારીએ ગણવેે પિરેવાનો રિેે ે તેમજ ગણવેેની સ્ટ્ર વચ્ છતા જાળવવાની 
રિેે ે. રસોડામા ના પ્રત્યેક સ્ટ્રટાફ ેફરજ દરમ્યાન માથે ટોપી તથા ખાદ્ય પદાથમ  દુ્ષત  ના થાય તે 
માટે જયુર મજુબ િાથમા ગ્લોવજ પિરેવાના રિેે ે. 

E-5 કેન ટીનમાું કામ કરતા દરેક કમમચારીએ ્નયમીત રીતે િાથ-પગના નખ કાપવાના રિેે ે. કોઇ પણ 
પ્રકારના ચેપી રોગ/ચામડીના રોગ ધ રાવતા કમમચારીને કામે રાખી ેકેે નિીં. દરેક કમમચારીનુું 
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મેડીકલ ચેક-અપ કરાવવાનુું રિેે ે. તેઓ સામે કોઇપણ પોલીસ/નયાયાલય મા કેસ ચાલ ુના િોવો 
જોઇએ,  તેઓ ગેરકાયદેસર પ્રવ્રુ્ત્તમા ના જોડાયેલ િોવા જોઇએ,તેઓ ેારીરીક તથા માનસીક રીતે 
સ્ટ્રવસ્ટ્રથ િોવા જોઇએ. 

E-6 કેન ટીનની અંદરની જગ્યાનો પપયોગ , કોન રાકટર કે તેમના કોઇ પણ કમમચારી રિણેાક માટે કરી 
ેકેે નિી. કેન ટીનમા કામ કરતા કમમચારીઓને  જો ફરજ દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારનો 
અકસ્ટ્રમાત/ઈજા/મતે્્ ુ થેે તો તેની સમ્પણુમ  જવાબદારી કોન રાકટર ની રિેે ે. 

E-7 કેન ટીન કોન રાકટરે પોતે અથવા તેમના વારારા ્ન્કુ્ત કેન ટીન મેનેજરે કેન ટીનના સમય દર્મયાન 
ફરજીયાત િાજર રિવેાનુું રિેે ે. 

E-8 કેન ટીનમાું ફરજ બજાવતા દરેક સ્ટ્રટાફે છારિત/કમમચારી સાથે ્વવેકથી વતમવાનુું રિેે  ે .જો  કેન ટીનમાું 
કોઇ પણ પ્રકારના ગેરવતમણકુ ની ફહરયાદ મળેે તો કેન ટીન નો કરાર રદ કરવાની સત્તા કેન ટીન 
ક્મહટની રિેે ે. 

E-9 કેન ટીન કોન રાકટરે કેન ટીન તથા મસપાસની જગ્યા માું સફાઇ કરવા માટે અલગ માણસ ની 
વયવસ્ટ્રથા કરવાની રિેે ે. 

F) કેન ટીન ઠેકેદારને  કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ અનસુુંધ ાને લાગ ુપડતી વાગણજ્યીક (કોમે્ િેયલ) ેરતો 
F-1 અનેસ્ટ્ર ટ મની પેટે દરેક પાટીએ યુ. 5,000/- નો Principal , Government Engineering College, Patan 

નામે  રાષ્ટ રીયબેત બેન કનો ડી.ડી. જમા કરાવવાનો રિેે ે. જે પાટી કોન રાકટ મેળવવા પારિત થેે નિીં 
તેને મ ડી.ડી. પરત કરવામાું મવેે. ભાવ પરિતક ખલુ્યા બાદ જો કોઇ પેઢી કામગીરી માટે 
અસુંમ્ત દેામવેે તો તેન ુઅનેસ્ટ્રટ મની ડેપોીીટ જમા કરવામા મવેે.  અને  તે પેઢી સુંસ્ટ્રથા ખાતે 
ની કોઈ પણ ટેનડર પ્રહકયા માું ફરીથી ભાગ લઇ ેકેે નહિ 

F-2 જે પાટીને કોન રાકટ એવોડમ થેે તેણે કોન રાકટ મ યાના જાણ કરતા પરિતની તારીખથી સાત હદવસમા 
સીક્રુીટી ડીપોીીટ પેટે Principal , Government Engineering College, Patan નામની કેનટીન સેવા 
માટે યુપીયા 20,000/- (યુપીયા વીસ િજાર પરુા )ની રકમની પાટણ , ગજુરાત ખાતેની રાષ્ટ રીયબેત 
બેન કની ૧૧ માસ મદુત માટેની એફ.ડી.મર. કઢાવી જમા કરાવવાની રિેે ે. જો ્નયત સમય 
મયામદામા સીક્રુીટી ડીપોીીટ ની રકમ જમા ન કરવામા ન મવે તે સુંજોગોમા બાનાની રકમ 
જ્ત કરી , ઓડમર રદ કરી પછીના લાયક ઠેકેદાર ને ઓડમર મપવામા મવેે. સીક્રુીટી 
ડીપોીીટની રકમ કરારની મદુત પણુમ થયાના એક માસ બાદ કામગીરી સુંતોષ કારક જણાેે અને 
ગબલ સરભર થયે એજ ુંસીને પરત ચકુવવામા મવેે. સીક્રુીટી ડીપોીીટની રકમ પર કોઇ પણ 
પ્રકારન ુવયાજ મળવા પારિત થેે નિી 

F-3 કેન ટીનની જ્ગ્યાનો પપયોગ સુંસ્ટ્રથાના છારિતો /કમમચારીઓ તથા સુંસ્ટ્રથા ખાતેના મલુાકાતીઓ માટે જ 
કરી ેકાેે અનય કોઈ અંગત કે કોમે્ િેયલ િતે ુમાટે  કેન ટીન/મેસની જ્ગ્યાનો પપયોગ  કરી ેકાેે 
નિી.ઠકેેદારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ / કુંપની ની જાિરેાતનાું પોસ્ટ્રટર /બેનર /િોહડિંગ  પ્રદ્ િેત કરવાનાું 
રિેે ે નહિ. કેન ટીન કોન રાકટ રદ કરવાનો કેન ટીન ક્મટીને અબા્ધ ત અ્ધ કાર રિેે ે, તેમજ મ 
બાબતમાું કોઇ તકરાર કે પરિતવ યવિાર કરવામાું નિીં મવે.  

F-4 કોન રાકટર ધ્ વારા જો કેન ટીન સેવા,કરાર ના સમય ગાળા દરમ્યાન વચ્ ચેથી બુંધ /રદ કરવામાું 
મવેે તો સીક્રુીટી ડીપોીીટ જ્ ત કરવામાું મવેે. 

F-5 કોન રાકટનો સમયગાળો કોન રાકટ મ્ યાની તારીખથી 11 માસ માટે મપવામાું મવેે. તેમજ જો  
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કરાર ના સમય દરમ્યાન સેવા સારી રિલે િોય તથા છારિત હિતમા જયુર લાગેતો  કેન ટીન સ્મતીની 
ભલામણ ને અનસુુંધ ાને  મ કરાર વધ ુ11 માસ કે તેના જે-તે ભાગ માટે લમ્બાવી મપી ેકાેે, જે 
દરમ્યાન વાનગીઓના ભાવ પણ િાલના ભાવપરિતક સમાન જ રાખવાના રિેે ે. . મ સમયમાું 
વધ ારો કે ધ ટાડો કરવાના તમામ અબાધ ીત અ્ધ કાર કેન ટીન ક્મટી/સુંસ્ટ્રથાના વડાના  રિેે ે. 

F-6 જે કોન રાકટરને  કેન ટીન કોન રાકટ મ્ યો િેે તેણે જ કેન ટીન ચલાવવાની રિેે ે. બીજી કોઇ વ યહકતને 
કેન ટીન ચલાવવા માટે ભાડે કે પેટાભાડે ચલાવવા માટે મપી ેકાેે નિીં. કોન રાકટરે અન ય કોઇને 
કેન ટીન ચલાવવા ભાડે કે પેટા ભાડે મ્ યાનુું કેન ટીન ક્મટીની જાણમાું મવેે કે તરુુંતજ કોન રાકટર 
પાસેથી કેન ટીન નો કબ્જો પરત લઇને કેન ટીન ક્મટી સીક્રુીટી ડીપોીીટની રકમ પણ જ્ ત કરેે 
અને મ બાબતે કોન રાકટરનો કોઇપણ જાતનો વાુંધ ો કે તકરાર ચાલેે નિીં. 

F-7 કેન ટીન અંગે જો કોન રાકટરને કોઇપણ રરુમત કરવાની થાય તો તે ફકત ક્મટીને જ કરવાની 
રિેે ે, અને તેનો ્નણમય મખરી ગણાેે, તેમજ તે પ્રમાણે અમલ કરવાનો રિેે ે. 

F-8 પપરોકત કલમોમાું દેામવ યા ્સવાયની કોઇ મૌખીક સચુનાઓ કેન ટીન ક્મટી ધ્ વારા મપવામાું 
મવેે તો તે કેન ટીન કોન રાકટરને બુંધ નકતામ રિેે  ે

F-9 કોઇપણ ગ્રાિક સાથેનો મ્થિક વ યવિાર (પધ ાર-રોકડા-ખાત)ુ ્વગેરેની તમામ જવાબદારી 
કોન રાકટરની રિેે ે. સરકારની સચુના પ્રમાણે કેંટીન ના તમામ વયિવાર કેે લેસ કરવાની સમ્પણુમ  
તૈયારી કેંટીન કોન રાકટર એ રાખવાની રિેે ે .  

F-10 ટેન ડર પાસ થયે મુંરુર થયેલ વાનગી તથા ભાવોના લીસ્ટ્ર ટનુું બોડમ  કોન રાકટરે સ્ટ્ર વખચે લગાડવાનુું 
રિેે ે અને ત્ યારબાદ જ કેન ટીન ેયુ કરવાની રિેે ે. 

F-11 કેન ટીનમા ટેંનડર મા ભરેલ (પપયોગ/ઘસારા) અનસુુંધ ાને માસીક ભાડા ની રકમ જે-તે માસ પણુમ 
થયા બાદના માસની 1 થી 5 તારીખ સધુ ીમા સુંસ્ટ્રથાના એકાપનટ  ્વભાગ મા અચકુ જમા 
કરાવવાની રિેે ે. હિસાબી ેાખામા થી મળેલ પુંિોચની નકલ કેંટીન સમીતીમા અચકુ જમા 
કરાવવાની રિેે ે. 

F-12 બે માસન ુભાડુ બાકી રિેે ે તો તાત્કાલીક અસર થી કરાર મપોમપ રદ થેે અને ્સક્યોરીટી 
હડપોજજટ્ની રકમ જ્ત કરી ેકાેે .  

F-13  કેંટીન ઠેકેદાર ને રસોડા ખાતે પ્લબ્ધ  પુંખા તથા ટયબુ લાઇટ્સ ્સવાય એક સાદુ હિજ, એક ડીપ 
હિજર , એક ટોસ્ટ્રટર , એક ઓવન, એક સાદુ ્મક્સ્ટ્રચર ગ્રાઇંડર/ ફૂડ પ્રોસેસર , એક ખીયુ / ચટની  
બનાવવા માટે ન ુગ્રાઇંડર તથા એક લોટ બાુંધ વાનુું મેીન રાખી ેકાેે .  વધ ુકોઈ સાધ નો રાખતા  
પવેૂ કેનટીન ક્મટી ની પરવાનગી લેવાની રિેે ે.  
કેંટીન મા છારિતોને બેસવાની જ્ગ્યાએ લાઇટ પુંખા નો પપયોગ જયુર પ્રમાણે જ થાય તથા ખોટો 
બગાડ ન થાય તે જોવાની જવાબદારી કેંટીન ઠેકેદારની રિેે ે .  

G કેન ટીન ઠેકેદારને  ફહરયાદ તથા તે અનસુુંધ ાને લાગ ુપડતી  પેનલ્ટી/દુંડ ને લગતી ેરતો 
G-1 કોલેજ કેન ટીન કોન રાક્ટરે એક ફહરયાદ રજજસ્ટ્રટર ્નભાવવાન ુરિેે ે. મવ ુએક રજજસ્ટ્રટર બનાવી તેમા 

પેજ નમ્બર લખી તેની બારુમા  કેન ટીન ક્મટી વારારા સિી ્સક્કા કરાવી લેવાના રિેે ે. જેની પણ 
ફરીયાદ મળે તેની નોંધ  કરવાની રિેે ે તથા ફહરયાદીને તેની પુંિોચ મપવાની રિેે ે.મવી 
ફરીયાદ મળે તરત જ કેન ટીન ક્મટી સમક્ષ રજજસ્ટ્રટર રરુ કરી તે બાબતે યોગ્ય ખલુાસો કરવાનો 
રિેે ે.  
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G-2 ફહરયાદ ની ગમ્ભીરતા ને ધ્યાને લઈ કેન ટીન ક્મટી અ) સધુ ારાની તક મપી ેકેે બ) પેનલ્ટી 
ફટ્કારી ેકેે ક) કોન રાક્ટ રદ કરી ેકેે ડ) ્સક્યોરીટી હડપોજીટ્ની રકમ જ્ત લઈ ેકેે.  

દરેક પ્રસુંગે ન યાયકે્ષરિત પાટણ  રિેે ે. "Subject to “Patan Jurisdiction"                   

   
મચાયમશ્રી 

           સરકારી ઇજનેરી કોલેજ - પાટણ .  
 

પપરોકત તમામ ેરતો મેં વાુંચી છે, મ ેરતો મને મુંરુર છે. પપરોક્ત તમામ ેરતો  અમોને (કેન ટીન ઠકેેદાર 

ને)  મુંરુર તથા બુંધ ન કતામ રિેે ે તે મજુબ નો બાુંિધે રી ખતપરિત યુ.  100/- ના સ્ટ્ર ટેમ્ પ પેપર પપર  કોંરાક્ટ 

અપાયાની જાણ કરતા પરિતની તારીખથી દસ દીવસ મા હ ુરરુ કરીે તેની બાુંિધે રી મપછુુ. 

 

સ્ટ્ર થળઃ-       અરજદાર એજન સીનુું નામ....................................... 

 

તારીખઃ-      ટેન ડર ભરનારનુું નામ............................................. 

 

      ટેન ડર ભરનારની સિી............................................ 

 
 

સીલ  
 
 

 

સાક્ષી ની સિી  

 

સાક્ષી નુું નામ તથા સરનામુું  
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ભાગ -૩ ( કવર  માું સામેલ કરવુું )  
પ્ર્ત, મચાયમશ્રી, 
સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ,  
પાટણ . 

િમ  વસ્ટ્ર ત ુ  વજન/કવોન્નટટી/નુંગ  તમામ ટેક્ષ સિીત 
નો ભાવ 

(યુ્પયા)  
1  અન 

ગલ્મટેડ 
થાળી  

રોટલી/ભાખરી/પરુી , ેાક : લીલોતરી , ેાક : કઠોળ/ સીીનલ 
લીલોતરી  વારાફરતી , ભાત/ગખચડી , દાળ/કઢી , ્સસનલ સલાડ – 25 
ગ્રામ /્મક્ષ  અથાણુું 15 ગ્રામ , છાે- 150 ્મલી     

60  

2  ફીકસ ડીે. 
 

રોટલી/ભાખરી/પરુી 5 નુંગ બુલ 1૦૦  ગ્રામ  
ેાક :  લીલોતરી - 1૦૦  ગ્રામ , કઠોળ/ સીીનલ લીલોતરી વારાફરતી 
– 1૦૦  ગ્રામ, ભાત/ગખચડી - 125 ગ્રામ, દાળ/કઢી  - 150  ગ્રામ  
્સસનલ સલાડ – 25 ગ્રામ /્મક્ષ  અથાણુું 15 ગ્રામ , છાે- 150 ્મલી  

45  

મ વસ્ટ્રતઓુના ભાવ હફક્ષ રિેે ે . જે તમામ ઠકેેદારને માનય રાખવુું ફરજીયાત રિેે ે . તથા છારિતોની જરૂરીયાત મજુબ 
હફક્સ થાળી / અન ગલ્મટેડ થાળી ્વગેરે પપલબ્ધ  રાખવાનુું રિેે ે.    

સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (૨૦૧૯ -૨૦) માટે પપર પરિતક  માું 
દેામવેલ સુંસ્ટ્રથા એ સચુવયા પ્રમાણે નાું ભાવ ( તમામ પ્રકારના વેરા સહિત )  અમોને માનય રિેે ે  
 

વધમુા સ્ટ્ર ટાન ડડમ કુંપનીના ગબસ્ટ્ર કીટ, વેફર,પોપકોનમ , નમકીન, સોફ્ટ ડ્રીંકસ (માીા, ફ્રુટી ્વગેરે ), છાસ, મઇસ્ટ્રિીમ 
મેસ્ક્સમમ હરટેલ પ્રાઇસ પ્રમાણે મપવાન ુસ્સ્ટ્રવકાયમ છે. લાગ ુપડતા ટેક્ષ ભરવાની જવાબદારી અમારી રિેે ે  

 
 

 

સ્ટ્રથળઃ-                અરજદાર એજન સીનુું નામ....................................... 

 

તારીખઃ-               ટેન ડર ભરનારનુું નામ............................................. 

     

            ટેન ડર ભરનારની સિી............................................ 

 

 

સીલ  
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ભાગ – 4 

ભાવપરિતક 

િમ  વસ્ટ્ર ત ુ  વજન/કવોન્નટટી/નુંગ  તમામ ટેક્ષ 
સિીત નો ભાવ 

(યુ્પયા)  

૧ નડુલ્સ ( જેમકે મેગી વગેરે ) 150 ગ્રામ ૨૦ 
૨ પૌમ / બટાકા પૌમ  150 ગ્રામ  ૧૫ 
૩ સમોસા/કચોરી/ કટલેે  150 ગ્રામ (કેચ અપ અલગ)  ૨૦ 
૪ વેજ /મલુુંમટર સેનડવીચ  150 ગ્રામ (કેચ અપ અલગ)  ૨૦ 
૫ ચા  મોળી / ખાુંડ નાુંખલે  100 ml ૧૦ 
૬ કોફી/બોનમવીટા મોળી/ખાુંડ નાુંખલે  100 ml ૧૨ 
૮ બે્ડ પકોડા/વડા પાુંપ/ દાબેલી નુંગ-૦૧ ( ૧૫૦ ગ્રામ) ચટણીસાથે  ૨૦ 
૯ બે્ડ બટર/ મસ્ટ્રકાબન બે્ડ બટર(૪ સ્ટ્રલાઇસ) , મસ્ટ્રકાબન નુંગ-૦૧  ૨૦ 
૧૦ પફ  નુંગ-૦૧ ( ૧૫૦ ગ્રામ) ચટણીસાથે ૨૦ 
૧૧ ગોટા /બટાકા વડા 100  ગ્રામ ૨૦ 
૧૨ પરુી-ભાજી ભાજી – 1૦૦ ગ્રામ, પરુી - 5 નુંગ / 100 ગ્રામ, ્મક્ષ  અથાણુું 

15 ગ્રામ 

૨૫  
 
 

મ વસ્ટ્રતઓુના ભાવ હફક્ષ રિેે ે . જે તમામ ઠકેેદારને માનય રાખવુું ફરજીયાત રિેે ે .  

સરકારી ઇજ્નેરી કોલેજ, પાટણ  માટે કોલેજ કેન ટીન કોન રાકટ (૨૦૧૯ -૨૦) માટે પપર પરિતક  માું 

દેામવેલ સુંસ્ટ્રથા એ સચુવયા પ્રમાણે નાું ભાવ ( તમામ પ્રકારના વેરા સહિત )  અમોને માનય રિેે ે 
 

 

 

 

 

 

સ્ટ્રથળઃ-                અરજદાર એજન સીનુું નામ....................................... 

તારીખઃ-               ટેન ડર ભરનારનુું નામ............................................. 

                           ટેન ડર ભરનારની સિી............................................ 

 

 

સીલ  
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ભાગ – ૫  ( મ પરિતક સીલબુંધ  કવર નુંબર ૨ માું બિાર ભાવપરિતક લખી સામેલ કરવુું )  
 

કોંટ્રાક્ટર દ્રારા ભરવાની વવગત 

 

મ પરિતકમાું કોંરાક્ટર શ્રી એ માસીક ભાડાની રકમ સ્ટ્ર્ષ્ટટ ેબ્દોમાું વુંચાય તે રીતે ભરવાની રિેે ે. ( મીનીમમ 
મા્સક ભાડુ રૂપીયા ૪૦૦૦/-).  
મીનીમમ મા્સક ભાડાથી ઓછી રકમ ભરનાર ન ુભાવપરિતક રદ ગણાેે. જે પાટી સૌથી વધ ારે ભાડાની રકમ 
પ્ર્ત માસ ભરેે  તે પાટી ના  ટેનડર ની લાયકાત ની ેરત સુંતોષતા ,પમેદવારને  કેંટીન ચલાવવા નો 
કોન રાકટ મપવા ્વચારણામા લેવામા મવેે. 
 

 

માસીક ભાડાની રકમ રૂપીયા (આંકડા તેમજ શ્બ્દો ) 

માં  

 

કોંટ્રાક્ટરનુ નામ  

રહેઠાણનુ સરનામુ તથા મોબાઇલ નંબર 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

કોંટ્રાક્ટરશ્રી ની સહી 

 

 


