સંસ્થા ખાતે ચાલતા કુ માર છાત્રાલયમા મેસ (બ્લોક - એચ) ચલાવવા
માટેન ંુ ટેન્ડર ફૉમમ
ુ ા, અમદાવાદ – ૧૫
એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એન્ીનિયરીંગ, િવરં ગપર
પરિશિષ્ટ-૧

કિાિની િિતો રૂ. ૧૦૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપિ પિ આપવાની
િહેિ.ે

પરિશિષ્ટ-૨

દૈ શનક મેન ુ અને તૈયાિ ભોજન પ ૂરુું પાડવાના દિ
(તૈયાિ ભોજનનુ ું પ્રમાણ અને પ્રકાિ સાથે) ભાવપત્રક

પરિશિષ્ટ-૩

ટેન્ડિ સાથે િજુ કિવાની શવગતો

પરિશિષ્ટ-૪

પ ૂવવ લાયકાત માટે ન ુ ું પત્રક તથા ટેન્ડિ ફૉમવ સાથે જોડવાના
દસ્તાવેજ તથા પ્રમાણપત્રોની યાદી.

પરિશિષ્ટ-૫

ભાવ પત્રક

ટેન્ડિ ફોમવ મેળવવાની તાિીખ:

ટેન્ડિ ફી ની િકમ નો ડ્રાફ્ટ હોસ્ટેલ ઓફીસ માું ભયાવ બાદ
તારીખ:૧૧/૧૧/૨૦૧૯ થી ૦૨/૧૨/૨૦૧૯ સમય ૧૩:૩૦
સુધી મેળવી લેવાનુ ું િહેિે.
ટેન્ડિ ફી ની િકમ ભિવાનો સમય ચાલુ રદવસે સવાિે
૧૧:૦૦ વાગ્યા થી બપોિે ૦૧:૩૦ િહેિે.

પ ૂવવ મારહતી (prebid) મીટીંગની તારીખ:૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સવાિે ૧૦:૩૦ વાગ્યે આચાયવશ્રીની
તાિીખ અને સ્થળ.

કચેિી, એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એન્ીશનયિીંગ, નવિું ગપુિા,
અમદાવાદ – ૧૫

ટેન્ડિ સ્વીકાિવાની છે લ્લી

અનેસ્ટમની રડપોઝિટનો ડ્રાફ્ટ , પરિશિષ્ટ-૩ અને પરિશિષ્ટ-૪

તાિીખ એલ. ડી. કોલેજ ઓફ

(પ ૂવવ લાયકાત ફોમવ) એક જ કવિમા મુકવાનુ ું િહેિે. આ કવિ

એન્ીશનયિીંગ, નવિું ગપુિા,

ઉપિ વુંચાય તે િીતે પ ૂવવ લાયકાત ફોમવ લખવાનુ ું િહેિે.

અમદાવાદ ખાતે:

પરિશિષ્ટ-૫ (ભાવપત્રક) જુદા સીલબુંધ કવિમા મ ૂકી આ
તમામ કવિો અન્ય એક સીલબુંધ કવિ માું મુકવા. આ કવિ
ઉપિ વુંચાય તે િીતે ભાવપત્રક લખવાનુ ું િહેિે.
ઉપિ મુજબના બન્ને કવિો ત્રીજા શસલબુંધ કવિમાું મુકવા
એજન્સીએ આ ત્રીજા મોટા શસલબુંધ કવિ ઉપિ મોટા અક્ષિે
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“કુમાિ છાત્રાલય મેસનુ ટેન્ડિ“ લખી તેમા પ ૂવવલાયકાતનુ ું
બુંધ કવિ તથા ભાવપત્રક સીલબુંધ (ફિીયાત) મુકી આ
બુંધ કવિ તારીખ:૦૨/૧૨/૨૦૧૯ના િોજ સાુંજના ૧૭:૦૦
કલાક સુધીમા આચાયવશ્રીની કચેિી, એલ. ડી. કોલેજ ઓફ
એંન્ીશનયિીંગ, અમદાવાદ ખાતે રૂબરુમા/િીસ્ટિ એ.ડી. થી
મોકલવાનુ િહેિે
પ ૂવવ

માટેન ુ ું પત્રક તારીખ:૦૫/૧૨/૨૦૧૯ સમય સવાિે ૧૦:૩૦ (હાજિ િહેલ

લાયકાત

ધિાવત ુું કવિ ખોલવાની તાિીખ, પ્રશતશનધીઓની ઉપસ્સ્થતીમા) આચાયવશ્રીની કચેિી,
સમય અને સ્થળ.

એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એન્ીશનયિીંગ, નવિું ગપુિા,
અમદાવાદ – ૧૫

ભાવ

પત્રક

ધિાવતુું

કવિ તારીખ:૦૬/૧૨/૨૦૧૯ સમય સવાિે ૧૦:૩૦ (હાજિ િહેલ

ખોલવાની તાિીખ, સમય અને પ્રશતશનધીઓની ઉપસ્સ્થતીમા) આચાયવશ્રીની કચેિી,
સ્થળ.

એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એન્ીશનયિીંગ, નવિું ગપુિા,
અમદાવાદ – ૧૫

સુંસ્થા સાથે પત્ર વ્યવહાિ માટેન ુ ું આચાયવશ્રીની કચેિી, એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એન્ીશનયિીંગ,
પુરૂ સિનામુું

નવિું ગપુિા, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૧૫, (ગુજિાત)
ફોન નુંબિ:૦૭૯-૨૬૩૦૬૭૫૨

ટેંન્ડિ ફી (ફોમવની રકિંમત)

રૂ.૧૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા એકહજાિ પુિા) ડી. ડી. િાષ્રીયકૃત
બેંકનો “PRINCIPAL, L. D. COLLEGE OF
ENGINEERING” payable at Ahmedabad નામનો (Non
refundable)

તાિીખ:૦૭-૧૧-૨૦૧૯
આચાયવ
લા. દ. ઇજનેિી મહાશવદ્યાલયઅમદાવાદ

પરરનિષ્ટ-૧
સંસ્થા ખાતે હોસ્ટેલિી કુ માર છાત્રાલયિી મેસ (બ્લોક - એચ) ચલાવવાિો
ઇજારો આપવા અંગે િી િરતો.
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(રૂ ૧૦૦ િાં સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)
૦૧)

અિી સાથે રૂ.૨૫૦૦૦/-નો િાષ્રીયકૃત બેંકનો ડ્રાફ્ટ “PRINCIPAL, L. D. COLLEGE OF

ENGINEERING”

payable at Ahmedabadના નામ જોગ અનેસ્ટમની રડપોિીટ તિીકે

ભિવાના િહેિે. જે ઈજાિો ન મળવાના રકસ્સામા રદન-૧૫ મા પિત મળવા પાત્ર િહેિે.
૦૨)

એજન્સીએ ટેન્ડિ સ્વીકાયાવથી રદન-૩મા `૫૦,૦૦૦/-નો નેિનલાઈઝ્ડ બેંકનો ડ્રાફ્ટ

સીક્યોિીટી ડીપોિીટ તિીકે

સુંસ્થાના કાયાવલયમા જમા કિાવવનો િહેિે. જે એજન્સીનુ ટેન્ડિ

સ્વીકાિવામા આવિે તે એજન્સીની અિી અન્વયે અનેસ્ટમનીની ડીપોિીટનો ડ્રાફ્ટ સીક્યુિીટી
ડીપોિીટ તિીકે જમા લઈ િકાિે. અને બાકીની િકમનો ડ્રાફ્ટ જમા કિાવવાનો િહેિે. સીક્યોિીટી
ડીપોિીટ જમા થયા બાદ જ મેસ ચાલુ કિવાની મુંજુિી આપવામા આવિે. ઉપિોક્ત શસક્યોિીટી
રડપોિીટ િકમ કિાિની તમામ િિતો અને કોન્રાક્ટની મુદત પ ૂણવ થયાના એક માસ બાદ, કામગીિી
સુંતોષકાિક િહે અને તમામ બીલ સિભિ થયે એજન્સીને પિત ચ ૂકવવામા આવિે. શસક્યોિીટી
રડપોિીટની િકમ ઉપિ કોઇપણ પ્રકાિનુ વ્યાજ મળવાપાત્ર થિે નહી.
૦૩)

ટેન્ડિ ભિીને જે એજન્સી ટેન્ડિની હરિફાઇમા સામેલ થાય છે તે એજન્સી કોઈપણ સુંજોગોમા

ટેન્ડિ પ્રરિયામાુંથી પોતાની ઉમેદવાિી િદ કિી િકિે નહી. ગેિલાયક ઠેિવવાની સત્તા આચાયવશ્રીની
પાસે િહેિ.ે
૦૪)

જે એજન્સીનુ ટેન્ડિ મુંજુિ થાય તેમજ ટેન્ડિ ચલાવવા નાું સમય દિમ્યાન તે એજન્સી તે

ટેન્ડિમા દિાવવેલ કામગીિી કિી િકવાની અિસ્ક્ત દિાવવી િકિે નહી, જો કોઈ એજન્સી આવુું કિિે
તો િિત નું-૧, ૨ અન્વયે જમા લેવાયેલ રડપોિીટ પિત મળવાપાત્ર િહેિે નહી, જેની ગુંભીિ નોંધ
લેવી.
૦૫)

જો એજન્સી દ્વાિા િિતોનુ પુિેપરૂુ પાલન નહી કિવામા આવે તો શસક્યોિીટી ડીપોિીટ જપ્ત

કિવામા આવિે અને ઈજાિો િદ કિવા સુધી ની કાયવવાહી કિવામાું આવિે.
૦૬)

છાત્રાલયમા એજન્સીને મેસ ચલાવવાનો કોન્રાકટ પ્રાથશમક તબક્કે ૦૧ વષવ સુધીનો િહેિે.

સદિ કિાિમા ઘટાડો કે વધાિો કિવાનો અશધકાિ આચાયવશ્રીનો િહેિે. જે અંગે સુંબશું ધત
ઈજાિાદાિને એક માસ પ ૂવે મારહતગાિ કિવામાું આવિે. જો એજન્સીની કામગીિી સુંતોષકાિક
માલ ૂમ પડિે તો બીજા વષવ માટે મુદ્ત વધાિી આપવામા આવિે.
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૦૭)

એજન્સીએ વીજળીના બીલ માટે માનસક રૂ.૫૦૦૦/- અને જો ઈલેકરીક મીટિ અલગથી

મુકવામા આવે તો જે બીલ આવે તે િકમ ભિવાની િહેિે.
૦૮)

પાણીનો પુિવઠો શવના મ ૂલ્યે આપવામા આવિે. જો એમ માલ ૂમ પડિે કે એજન્સી પાણીનો

દુિઉપયોગ કિે છે તો પાણીનો પુિવઠો બુંધ કિવામા આવિે. અને પાણી અંગેની વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા
એજન્સીએ જાતે જ કિવાની િહેિે. એજન્સી એ ભોજન સાથે પીવાના પાણી માટે આિ ઓ પ્લાન્ટ
અને કુલિ ની વ્યવસ્થા જાતે કિવાની િહેિે.
૦૯ )

એજન્સીએ શવકાસફુંડ તથા વીજળી બીલના નાણાું દિ માસની ૧૦ તાિીખ પહેલા ભિવાના

િહેિે અને તેની પહોંચની એક નકલ હોસ્ટેલ કાયાવલયમા આપવાની િહેિે. એમ કિવામા શનષ્ફળ
જતા કોન્રાકટ િદ થવાને પાત્ર થિે તેમજ સદિ નાણાની વસ ૂલાત એજન્સીએ જમા કિાવેલ
શસક્યોિીટી ડીપોિીટમાુંથી કિવામાું આવિે.
૧૦ )

સ ૂચનો અને ફરિયાદો અંગેન ુ એક િીસ્ટિ એજન્સીએ જાહેિમા ટેબલ પિ િાખવાનુ િહેિે.

૧૧ )

એજન્સીએ છાત્રાલયમા કમવચાિી તિીકે પુખ્તવયના કમવચાિીઓને જ શનમવામા આવેલા

હોવા જોઈએ. આ કમાવચાિીઓ ફિજ દિમ્યાન કોઈ ગુંભીિ/ચેપી ઝબમાિીથી પીડાતા ન હોવા જોઈએ.
૧૨ )

મેસમા કામ ન કિતાું હોય તેવા બહાિના પુરૂષો િાત્રે િોકાણ કિી િકિે નહી.

૧૩ )

ુ
િાુંધવા માટે હલકી ગુણવત્તાનુ અનાજ, ખાદ્યતેલ, કઠોળ કે અન્ય ચીજવસ્તઓ
વાપિવી

નહી. ભાિત સિકાિના Food Safety and Standards Act, 2006 ના ધાિા ધોિણો મુજબની ખાદ્ય
સામગ્રી વાપિવાની િહેિે.
૧૪ )

છાત્રાલયની મેસમા કામ કિતા કમવચાિીઓને એજન્સી તિફ્થી ગણવેિ આપવાનો િહેિે.

ગણવેિ શસવાય કમવચાિીઓ પાસે કામ લઈ િકાિે નહી. કમવચાિી ઓ એ સ્વચ્છ ગણવેિ પહેિીને જ
કામ કિવાનુ ું િહેિ.ે
૧૫ )

ફૂડ કોન્રોલ ખાતા તિફથી તેમજ મ્યુશનશસપાલીટી હેલ્થ ખાતા તિફથી અવાિ-નવાિ

તપાસણી થતા કસુિવાિ જણાયે આપનો કોન્રાકટ કોઈપણ પ્રકાિની જાણ કયાવ શસવાય િદ કિવામા
આવિે તથા રડપોિીટ જપ્ત કિવામા આવિે.

4

૧૬ )

મેસમા ભોજનનો સમય સવાિે ૯:૩૦ થી ૧૪:૦૦ તથા સાુંજે ૦૭:૦૦ થી ૦૯:૩૦નો િહેિે.

ુ િ તેમને સમયસિ ભોજન પીિસવાનુ ું િહેિે.
શવદ્યાથીઓના િૈક્ષઝણક કાયવને અસિ ન પહોંચે એ હેતસ
૧૭ )

એજન્સીની મેસના કોન્રાકટની મુદત પુિી થતા મેસ ને સુંપ ૂણવ સ્વચ્છ કિીને ચાલુ હાલતમાું

જ મેસનો ચાર્જ આચાયવને સોંપવાનો િહેિે. તેમ કિવામા કસુિ થિે તો સીક્યોિીટી ડીપોિીટ જપ્ત
થિે તેમજ મેસ ખાલી કિાવવા તેમજ સાફ કિાવવા માટે જે કાયદે સિ કાયવવાહી કિવામા આવિે
તેનો સઘળો ખચવ એજન્સી પાસેથી વસુલ કિવામા આવિે.
૧૮ )

શનયમાનુસાિ મેસ ચલાવવા માટેના બીજા જરૂિી લાયસન્સો અને પિવાનગીઓ જે તે

ઠેકેદાિે જે તે કચેિીમાથી બાિોબાિ પોતાની જાતે મેળવવાના િહેિે અને તેમા બેદિકાિી િાખવા
બદલ એજન્સીની ઇજાિો તાત્કાઝલક અસિથી િદ થિે.
૧૯ )

એજન્સીએ મેસમા જે નોકિો લાવવા પડે તે પોતાનાએ લાવવાના િહેિે. મેસમાું કામ કિતા

દિે ક કમાવચાિીઓના નામ, સિનામા, આધાિકાડવ તથા ફોટાની મારહતી સુંસ્થાના કાયાવલયમા
આપવાના િહેિે. આ મારહતીમાું ફેિફાિ થાયતો તાત્કાઝલક કાયાવલયને જાણ કિવાની િહેિે.
૨૦ )

એજન્સીએ મેસમા વાનગી બનાવવા માટે અને પીિસવા માટે તેમજ સફાઇ માટે જરૂિી

ુું સાિી, શવનયી
કમવચાિીઓને એજન્સીએ પોતાના ખચે િાખવાના િહેિે. આ કમવચાિીઓની વતણ
વુ ક
હોવી જોઈએ અને તે કોઈ ગેિકાન ૂિી પ્રવ ૃશત ન કિે તે જોવાની જવાબદાિી તેઓની િહેિે.
૨૧ )

એજન્સી જે કમવચાિીઓને િોકે તેમના પગાિ, ખાધાખોિાકી અને અન્ય ખચવ એજન્સીએ

ભોગવવાનો િહેિે. આ અંગે કચેિી જવાબદાિ િહેિે નહી.
૨૨ )

એજન્સીએ દિિોજ મેસમા નોટીસ બોડવ પિ િોજે િોજની વાનગીઓની યાદી લખવાની િહેિે.

૨૩ )

એજન્સી સીધી કે આડકતિી િીતે કોઈપણ પ્રકાિનુ દબાણ લાવવાનો પ્રયત્ન કિિે તો તેન ુ

ટેન્ડિ માન્ય િાખવામા આવિે નહી જેની ખાસ નોંધ લેવી.
૨૪ )

એજન્સી મેસના કોઈ ભાગને ભાડે અથવા પેટાભાડે આપી િકાિે નહી કે મેસના મકાનના

શવના મુંજૂિી કોઈ જાતનો ફેિફાિ કિી િકાિે નહી.
૨૫ )

એજન્સી મેસમા સુંસ્થા નાું શવભાગો ની પાટી, િીસેપ્સન અને મેળાવડો આચાયવશ્રીની અગાઉ

લેઝખત મુંજુિી મેળવવીને િાખવાની િહેિે.
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૨૬ )

મેસમા કામ વગિ કોઈ છાત્ર, સુંસ્થાના કમવચાિી કે અન્ય વ્યરકત બેસી ન િહે તે એજન્સીએ

જોવાનુ િહેિે.
૨૭ )

મેસમા અને મેસની આસપાસની જગ્યાની સફાઇ કિાવવાની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે.

ચોમાસાની શસિનમાું મેસમાું તથા મેસની આજુબાજુ પાણીનો ભિાવો ન થાય તેની સુંપ ૂણવ કાળી
સ્વખચે લેવાની િહેિે. મેસ તથા તેની આજુબાજુની જગ્યા સુંપ ૂણવ સ્વિછ સ્વખચે િાખવાની િહેિે. આ
બાબતમાું ચ ૂક થિે તો તાત્કાઝલક અસિથી કોન્રાક્ટ િદ કિવામાું આવિે.
૨૮ ) એજન્સીએ મેસમા કામ શસવાય કોઈ બહાિના છોકિાઓને પ્રવેિ આપવો નરહ. જો એમ
કિતા માલુમ પડિે તો તેમનો કોન્રાકટ િદ કિવામા આવિે.
૨૯ )

મેસમા જમવુું કે નહી તે બાબતે શવદ્યાથીઓ સ્વેચ્છાએ શનણવય લઈ િકિે. શવદ્યાથીઓને

મેસમા ફિીયાત જમવાનુ િહેિે એવો આગ્રહ કે ફિજ પાડી િકાિે નહી.
૩૦ )

એજન્સીએ મેસમા ફિજ બજાવતા કમવચાિીઓને તેમની ફિજ દિમ્યાન કોઈ અકસ્માત, મ ૃત્યુ

કે િાિીરિક ઈજાનો પ્રસુંગ બને તો તે અંગેની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. તથા તેણે જરૂિી વીમા
ઉતિાવી લેવાના િહેિ.ે આ અંગે ચ ૂકવવા પાત્ર નુકિાની કે દાવાની કોઈ િકમની ચુકવણી સુંસ્થા
કિિે નહી. એજન્સીએ ફાયિ સેફ્ટીના તમામ ધાિા ધોિણો અનુસિવાના િહેિે.
૩૧ )

આચાયવશ્રી/િે કટિશ્રી/કમીટી તિફથી વખતો વખત મળતી સ ૂચનાઓનુ પાલન કિવાનુ

િહેિે.
૩૨ )

િિતી ટેન્ડિ ગ્રાહ્ય િાખવામાું આવિે નહી. આચાયવશ્રી, એલ.ડી.કોલેજ ઓફ એન્ીશનયિીંગ,

અમદાવાદનો શનણવય આખિી અને બુંધન કિતા િહેિે.
૩૩ )

એજન્સી પેટા કોન્રાક્ટ આપી િકિે નહી અને જો આમ થયાનુ ું જાણવા મળિે તો એજન્સીને

તાત્કાલીક અસિથી િદ કિવામાું આવિે.
૩૪ )
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ભોજનની ગુણવત્તા સાિી અને સ્વાસ્થય વધવક હોવી જોઈએ.

૩૫ )

કુમાિ છાત્રાલયમાું મેસ નો ઈજાિો જે એજન્સી એ સૌથી વધુ શવકાસ ફુંડ નો ભાવ ભયો હિે

તે ને મેસ િે ક્ટિ શ્રી ધ્વાિા ફાળવવા માું આવિે.
૩૬ )

ધુંધાની પ્રરિયાથી કોઈપણ પ્રકાિનુ (વેસ્ટ/વોઈસ/નોઈસ/વાઈબ્રેિન/સ્મોક શવગેિે પ્રકાિે )

ન્યુસન્સ થાય નહી તે જરૂિી છે . જાહેિ આિોગ્ય/જાહેિરહતના સામાન્ય શનયમોનુ પાલન નહી
કિવામા આવતા જો મ્યુશનશસપલ કોપોિે િનને જાણ થિે તો તેનો વહીવટી ચાર્જ વસ ૂલ કિવામા
આવિે. અને કાયદાકીય િાહે પગલા લેવામા આવિે.
૩૭ )

મેસવાળી જગ્યામા તથા બહાિ કોઈપણ પ્રકાિનો કચિો નાખવો નહી. તેમજ વેસ્ટ વોટિ

વહેવડાવવુ નહી. ભીનો કચિો તથા સ ૂકો કચિો અલગ અલગ પાત્રોમા એકઠો કિવો તથા આવા
પાત્રો બુંધ ઢાુંકણવાળ હોવા ફિીયાત છે . કીચન વેસ્ટ શનયમ મુજબ મ્યુશનશસપલ કોપોિે િનના
સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ ખાતાએ નક્કી કિે લ કોન્રાકટિ પાસે કિાિ કિી મ્યુશનશસપલ કોપોિે િનના
માન્ય ડમ્પીંગ સાઈટ ઉપિ શનકાલ કિવો.
૩૮ )

પીવાના તથા િસોઈ બનાવવાના પાણી સુંગ્રહની તમામ ટાુંકીઓ/સાધનો હવા ચ ૂસ્ત

ઢાુંકણથી બુંધ િાખવા.
૩૯ )

કમીટીએ નક્કી કિે લ લઘુત્તમ લઘુતમ શવકાસ ફુંડ (રૂ. ૫૦૦૦ ) કિતા જો એજન્સીએ ઓછો

ભિે લ હિે તો તેવા રકસ્સામા એજન્સીને કોન્રાકટ ફાળવવામા આવિે નહીં. જો મહત્તમ ભાવો સિખા
આવવાના રકસ્સામા એજન્સીનો અનુભવ અને અન્ય માપદુંડને ધ્યાનમા લેવામા આવિે. એજન્સીને
કોન્રાકટ આપવો કે નહી તેનો આખિી શનણવય આચાયવશ્રી દ્વાિા કિવામા આવિે.
૪૦ )

મેસ ઝબલ્ડીંગનો પ્રોપટી ટેક્ષ જે આવે તે બીલની િકમ એજન્સીએ ચ ૂકવવાની િહેિે.

૪૧ )

પ ૂવવલાયકાત ન ધિાવતી એજન્સીઓને ગેિલાયક ઠેિવવામા આવિે.

૪૨ )

મેસ વષવ નાું ૩૬૫ રદવસ ચાલુ િાખવાની િહે છે . ક્યાિે ક િજા િાખવાની થાય તો િે ક્ટિ શ્રી

ની પ ૂવવ મુંજુિી લેવાની િહેિે.
૪૩)

જરૂરિયાત મુજબ ગલ્સવ હોસ્ટેલ માું જમવાનુ ું આપવાનુ ું િહેિે.

૪૪)

કોઈ પણ મતભેદ કે તકિાિ અમદાવાદ ન્યાય અશધકિણ ને આધીન િહેિે.
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૪૫ )

ઉપિોક્ત સવે િિતો મે વાુંચેલ છે , સમજેલ છે અને તે મને મુંજૂિ છે .

તાિીખ:
સ્થળ:
અિજદાિની સહી અને શસક્કા:
અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ:

પરરનિષ્ટ-૨
ભાવ પત્રક: (તૈયાર ભોજિિો પ્રકાર અિે પ્રમાણ)
ક્ર

વારન ુ

મ

િામ

૧

સોમવાિ

બપોરિાં ભોજિિો પ્રકાર

સાંજિાં ભોજિિો પ્રકાર

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

થેપલા/િોટલી/ભાખિી, સુકીભાી,

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

પુલાવ, છાિ, પાપડ, લીલોતિી
િાક/કઠોળ.

૨

મુંગળવાિ

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

િોટલી/ભાખિી, ડુગ
ું ળી-બટાકા/

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

ટામેટા-વટાણા-બટાકા, કઠોળનુ િાક,
ખીચડી-કઢી, પાપડ, છાિ

૩

૪
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બુધવાિ

ગુરૂવાિ

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

છોલેચણા/પાઉ-ભાી, પુલાવ, છાિ,

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

ડુગ
ું ળી, મિચા, પાપડ.

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

પુંજાબી િાક/આલુ-મટિ+કઠોળ/

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

મલાઇકોપતા, િોટલી/પિોઠા, દાલફ્રાઇ,
ીિા-િાઈસ, છાિ, પાપડ.

૫

શુિવાિ

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

દાળ-ઢોકળી, ભાત, સેવ-ટામેટાનુ ું િાક,

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

લીલોતિી/કઠોળનુ િાક, િોટલી, પાપડ,
છાિ.

૬

૭

િશનવાિ

િશવવાિ

લીલોતિી િાક, કઠોળનુ િાક,

દાલ-બાટી, ભાત, ચટણી, છાિ, ડુગ
ું ળી,

દાળભાત, િોટલી/પુિી, કચુબ
ું િ, છાિ.

પાપડ.

િોટલી/પુિી, મીઠાઈ (મયાવરદત

ભાખિી/િોટલી, િાક, ખીચડી-કઢી,

જથ્થામા), ફિસાણ, લીલોતિી/

છાિ, પાપડ.

કઠોળનુ િાક, બટાકાનુ િાક, કઢીભાત/દાળભાત, કચુબ
ું િ. (િશવવાિે
છાિ આપવામા આવિે નહીં.)
ફરસાણ (ચટણી સાથે): મીક્ષ ભીયા, પાતરા, ખમણ, સેન્ડવીચ ઢોકળા, ગોટા, બટાકાવડા, કટલેિ,
સેવરોલ.
ુ ાબજાંબ,ુ સોીિો િીરો, ગાજર/દૂ ધીિો હલવો, સખ
ુ ડી, કેરીિો
મીઠાઈ:મોહિથાળ, ટોપરાપાક, ગલ
રસ, શ્રીખંડ, ફ્રુડસલાડ, દૂ ધપાક.
❖ મીઠાઈ દિ િશવવાિે ફિસાણ સાથે આપવાની િહેિે.
❖ પાસ લઈ જમનાિ શવદ્યાથીઓએ અગાઉથી ડીપોિીટના નાણાું જમા કિાવી પાસ
(કુપન) મેળવી લેવાના િહેિે.
❖ શવદ્યાથીઓએ ઓછામા ઓછા ૧૫ રદવસના કુપન (૩૦ કુપન) એક સાથેજ લેવાના
િહેિ.ે જેની વેલીડીટી ૩૦ રદવસ સુધી ચાલુ િહેિે. િશવવાિના મીઠાઇના રદવસે
બપોિના શવદ્યાથીઓ પાસનો ઉપયોગ કિી િકિે નહી.
❖ દૂ ધ/છાિ ૨૦૦ml. આપવાની િહેિે
❖ દૂ ધ/છાિ, શસવાયની આઇટમો અમયાવરદત જથ્થામા આપવાની િહેિે.
❖ મીઠાઇ મયાવરદત જથ્થામા આપવાની િહેિે.
ઉપરોક્ત મેન ુ પ્રમાણે તૈયાર ભોજિ પ ૂરં ુ પાડવાિો સવાર/સાંજિો થાળીિો દર:
સવાિ/સાુંજ થાળીનો દિ રૂશપયા ૪૫/-
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આપે આપેલા ભાવ મુજબ જ છુટક જમનાિા શવદ્યાથીઓ પાસેથી રૂશપયા ૦૫/- તથા મીઠાઇના રદવસે
તમામ જમનાિા શવદ્યાથીઓ પાસેથી રૂશપયા ૨૦/- નો ભાવ વધાિો આપવામા આવિે.
િોંધ: ભાવ-પત્રક (પરરનિષ્ટ - ૫ ) અલગ કવરમાં આપવ.ંુ
અિજદાિની સહી અને શસક્કા:

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ:

પરરનિષ્ટ-૩
છાત્રાલયિા ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાિી નવગતો
૧

૨

એજન્સીના માલીકનુ નામ

:

એજન્સીનુ નામ તથા સિનામુ

:

િીસ્રેિન કેન્ર સિકાિના

:

શવભાગો/િાજ્ય સિકાિના
શવભાગો/મ્યુશનશસપલ કોપોિે િન
...વગેિેન ુ ું િીસ્રેિન નોંધણી નુંબિ
૩

માઝલક/ભાગીદાિોનાનામ/સિનામુ

:

ફોટા (કુલ મુખત્યાિ)
૪

એજન્સી માઝલક/ભાગીદાિનો ટેઝલફોન

:

નુંબિ અને ઈ-મેઈલ
૫
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ભાિત સિકાિ દ્વાિા ૦૫/૦૮/૨૦૧૧ થી

:

.............................................................
.
.............................................................
.
.............................................................
.

લાગુ કિવામાું આવેલ Food Safety and
Standards (Licensing and
Registration of Food Businesses)
Regulations, 2011 મુજબનુ ું સક્ષમ
સત્તાધીકાિીનુ ું માન્ય પિવાનાની
પ્રમાઝણત નકલ.*
૬

વ્યવસાયમા જોડાયાનુ વષવ

:

૭

વ્યવસાયવેિો િીસ્રેિન નુંબિ

:

૮

GST િીસ્રેિન નુંબિ

:

૯

પ્રોશવડન્ટ ફુંડ ઈ.એસ.આઈ. નુંબિ (લાગુ

:

ન પડતુ હોય તો કાિણો દિાવવવા)
૧૦

નાણાકીય વષવના વાશષિક ટનવ ઓવિની

:

શવગતો એજન્સીનુ પોતાનુ વાશષિક ટનવ
ઓવિ ૧૦ લાખ રૂશપયાનુ હોવુ જોઈએ.
૧૧

આવક વેિા હેઠળ નોંધાવેલ PAN નુંબિ

:

૧૨

એજન્સી પાસે તાઝલમબદ્ધ સ્ટાફ છે ?

:
:

િસોઈ યુંત્રો છે ?
ક્યા ક્યા?
તેની શવગત
૧૩

પ ૂવવ ઈશતહાસ સ્વચ્છ છે ?

:

કોઈપણ સુંસ્થાના નાણાુંરકય રડફોલ્ટિ
નથી, િે કડવ પિ પોલીસ કેસ નથી તેન ુ
નોટિી કિાવેલ ુ બાહેધિી પત્ર આપવુ.ું
૧૪

અનેસ્ટ મની રડપોિીટની િકમ ભયાવની
િસીદની શવગત ડ્રાફ્ટ નુંબિ તાિીખ

:
:

બેંકની શવગત
૧૫

મેસ ચલાવવાનો અનુભવ (જો હોય તો)
શવગતો :
( તે અંગેના પ્રમાણ પત્રો (નકલ સામેલ
િાખવી))
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:

૧૬

ટેન્ડિ ફીની િકમ રૂ.૧૦૦૦/- ભયાવની
િસીદની શવગત - ડ્રાફ્ટ નુંબિ તાિીખ
બેંકની શવગત

અિજદાિની સહી અને શસક્કા:

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ:

પરરનિષ્ઠ ૪
(પ ૂવમલાયકાત ફોમમ)
કુમાિ છાત્રાલયના ટેન્ડિ ફૉમવ સાથે જોડવાના દસ્તાવેજ તથા પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાઝણત નકલો
િમ

જોડવાના દસ્તાવેજ અથવા પ્રમાણપત્રો

દરખાસ્ત િો પાિા
િંબર લખવ ંુ

૧

અિજદાિના પાસપોટવ સાઈિના ફોટા નુંગ – ૨

૨

ફોટા સાથેની કાયમી િહેઠાણના પુિાવાની નકલ (આધાિ કાડવ
અથવા અન્ય સિકાિી પ્રમાણ )

૩

અનેસ્ટમની ડી. ડી. ચેક નું : _________ તાિીખ _____________
બેંક : _____________________________
િકમ રૂ.: _____________________________
(િેિોક્ષ સામેલ કિવી)

૪

ગુમાસ્તાધાિા અંતગવત સુંસ્થાની નોધણી અંગેન ુ ું સક્ષમ
સત્તાધીકાિીનુ ું માન્ય પ્રમાણપત્રની નકલ.

૫

ભાિત સિકાિ દ્વાિા ૦૫/૦૮/૨૦૧૧ થી લાગુ કિવામાું આવેલ
Food Safety and Standards (Licensing and Registration of
Food Businesses) Regulations, 2011 મુજબનુ ું સક્ષમ
સત્તાધીકાિીનુ ું માન્ય પ્રમાણપત્રની નકલ.

૬
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એજન્સી નાું નામ થી પાનકાડવ ની પ્રમાઝણત નકલ

લાગુ પડત ુું નથી

૭

એજન્સી નાું નામ નુ ું GSTની પ્રમાઝણત નકલ

૮

એજન્સી નાું નામ થી છે લ્લા ૩ (ત્રણ) નાણાકીય વષવના વાશષિક ટનવ
ઓવિની C.A. દ્વાિા પ્રમાઝણત પ્રમાણપત્ર આપવુ.ું

૯

એજન્સી નાું નામ થી છે લ્લા ત્રણ વષવના નાણાુંરકય આઈ. ટી.
િીટનવ અને બેલેન્સ સીટની શવગતો

૧૦ કોઈ પણ સ્થળે કામગીિી બદલ ‘અયોગ્ય’ ઠિાવાયેલ નથી એવુું
અિજદાિની નોટિી દ્વાિા પ્રમાઝણત નકલ.
૧૧ પ ૂવવ ઈશતહાસ સ્વચ્છ છે ? એજન્સી કે અિજદાિ નાણાુંરકય
રડફોલ્ટિ નથી, િે કડવ પિ પોલીસ કેસ નથી તેન ુ નોટિી કિાવેલ ુ
બાહેધિી પત્ર આપવુ.ું
૧૨ હાલમાું કામ/ કોન્રાક્ટ મેળવેલ હોય તેવી સુંસ્થાઓના વકવ ઓડવ િ
અને સુંતોષકાિક કામગીિીના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાઝણત નકલ.
૧૩ ઉપિોક્ત તમામ સામેલ દસ્તાવેજોને પાના નુંબિ િમાુંક ૧ થી િરુ

CD

કિી છે લ્લા પાના સુધી નુંબિ આપવા. ત્યાિબાદ તમામ પાનાઓ
િમમાું સ્કેન કિીને CD માું લખી CD સામેલ કિવાની િહેિે.

અિજદાિની સહી અને શસક્કા:

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ:

ચકાસણી કિનાિ અશધકાિીઓના નામ અને સહી:
(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

(૫)

(૬)

13

પરરનિષ્ટ ૫
મેસ નુંબિ ૪

ભાવપત્રક
િમ

મેસની શવગત

નુંબિ
૧

શવકાસ ફુંડ પેટે િકમ
(ઓછામાું ઓછા રૂ ૫૦૦૦ )

મેસ નુંબિ ૪ (બ્લોક H)

અિજદાિની સહી અને શસક્કા:

અિજદાિનુ નામ અને સિનામુ:
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