
økwshkík xufLkku÷kuSf÷ ÞwrLkðŠMkxe íkhVÚke fw÷ [kh {fkLk - fuBÃkMkLkk MkVkE fk{ yLku MðåAíkk
ò¤ðýe MkuðkLkk fk{ {kxu 1 (yuf) xuLzh, Ãkherþü-2 Lkk Ãkkhk 13 {kt ËþkoÔÞk {wsçkLke
÷kÞfkík Ähkðíkk ykðe MkuðkLkk fk{ fhíkkt ÞkuøÞ EòhËkh©eyku ÃkkMkuÚke ykuLk÷kRLk
xuLzh {tøkkððk{kt ykðu Au. yk fk{Lkk xuLzhku gtu.nprocure.com WÃkhÚke
íkk. 19/06/2014 Úke òuðk {¤þu, su zkWLk ÷kuz fhe þfkþu.  ¼kð Ãkºkf / «kEÍ çkez
yk MkkRx WÃkhÚke  ykuLk ÷kELk xuLzh íkk. 10/07/2014 Lkk hkus 18:00 MkwÄe  Mkçk{eþLk
fhe þfkþu yLku xufLkef÷ çkez-Ãkqðo÷kÞfkík Vku{o yLku zkuõÞw{uLx íkk. 10/07/2014 Lkk
18:00 MkwÄe hS. Ãkku. yu.ze. / fwheÞhÚke Mkçk{eþLk fhðkLkk Au. yk fk{kuLke rðøkíkðkh
LkkuxeMk yºkuLke ðuçkMkkRx www.gtu.ac.in Ãkh xuLzh ykìÃþLk{kt òuðk {¤þu. fk{ku ytøku
ðÄw rðøkíkku fk{fksLkk rËðMkku ËhBÞkLk WÃkhkuõík f[uheLkku MktÃkfo MkkÄðkÚke {¤e þfþu.

íkk. 17/06/2014                      E/[k hSMxÙkh

økwshkík xufLkku÷kuSf÷ ÞwrLkðŠMkxe
rðïf{ko økð{uoLx yuÂLsLkÞehªøk fku÷us fuBÃkMk, Mkkçkh{íke-fkuçkk
nkE-ðu, rðMkík ºký hMíkk ÃkkMku, [ktË¾uzk, y{ËkðkË - 382 424
VkuLk : 079-232 67 500.

E- xuLzh ònuh r™rðËk ™t. 02 Mk™u 2014-15
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ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટ 

ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી,  

અભદાલાદ. 
 

Name of Work : 
Maintaining cleaning and sanitation work of four buildings-campus of Gujarat 
Technological University namely (1) GTU admin bldg., Chandkheda,  
A’bad-382 424. (2) Old NIFT bldg.,K-6 Circle, Electronic Estate, GIDC, Sector-26, 
G’nagar-382 028. (3) ACPC bldg.,2nd floor of LDCE campus, A’bad-380 015.  
(4) Block No.6 earlier division office of Executive Engineer Medical(R&B) dn., 
LDCE hostel campus, A’bad-380 015. 
 

કાભનુું નાભઃ વુંસ્ટ્થા શઠેના (૧) ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીના લશીલટી ભકાન ચાુંદખેડા  ૨) ઓલ્ડ નનફ્ટ બફલ્ડીંગ 
ગાુંધીનગય કેમ્વ વેક્ટય-૨૬ નુું ભકાન (૩) એ.વી.ી.વી. બફલ્ડીંગ ફીજો ભા એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ કમ્ાઉન્ડ 
અભદાલાદ અને (૪) બ્રોક નું. ૬ જુનુું કામયારક ભેડીકર ભા અને ભ નલબાગનુું ભકાન એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ 
કમ્ાઉન્ડ અભદાલાદના ભકાનો ભાટે કચેયી સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનવપાઈ કાભ અને સ્ટ્લચ્છતા જાલણીની વેલા પયૂી ાડલાનુું 
કાભ.


ટેન્ડય ડાઉન રોડીંગ ળરૂ તા. ૧૯-૦૬-૨૦૧૪  ટેન્ડય વફભીળન છેલ્રી તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૪, ૧૮ઃઃ૦૦ કરાક સધુી 




OPENED BY…………………………………..  ON DATE………………………… 







કુરવબચલ

ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી
અભદાલાદ
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અનકુ્રભબણકા
બાગ-૧

ટેકનીકર ફીડ-પલૂય રામકાત પોભય 
અનકુ્રભ નું.  ફાફત ાના નું. 

૧ Notice Invitieng Tender  ૩-૭ 
૨ ટેન્ડયની ભાશીતીન ું ત્રક (રયશળષ્ટ-૧) ૮-૧૦ 
૩ કચેયી સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા યૂી ાડલા 

અંગેના ટેન્ડય અંગેની અગત્મની સચૂનાઓ 
(રયશળષ્ટ-૨) 

૧૧-૧૩ 

૪ ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી કેમ્વ અને તેના 
ભકાનોભાું વપાઈ કાભની સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા 
 યી ાડલા અંગેના ભકાનો – કેમ્વની શલગતો 
(રયશળષ્ટ-૨.૧) 

૧૪-૧૭ 

૫ ગ જયાત ટેકનોરોજકર ય શનલશવિટીના ભકાનોની 
વપાઈ કાભની સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા  યી 
ાડલા અંગેન ું લૂવરામકાત પોભવ (રયશળષ્ટ-૩) 

૧૮-૧૯ 

૬ ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી કેમ્વ અને તેના 
ભકાનોભાું વપાઈ કાભની સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા 
 યી ાડલા અંગેના ટેન્ડય ની ળયતો (રયશળષ્ટ-૫) 

૨૦-૨૩ 

૭ ગ જયાત ટેકનોરોજકર ય શનલશવિટીના ભકાનોની 
વપાઈ કાભની સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા  યી 
ાડલાની અંતયગત વેલા યાખલાના / લાયલાના 
વાધનો / વાભગ્રીની માદી (રયશળષ્ટ-૬) 

૨૪-૨૫ 
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GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Nr. Campus of Vishwakarma Government Engineering College, Sabarmati - Koba Highway,  

Nr. Visat Three Roads, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Gujarat, India Ph. : 079 - 232 67 500 



NOTICE INVITING ON-LINE TENDER 
 

REGISTRAR OFFICE, GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, AHMEDABAD 

 

E-TENDER NOTICE NO. : 02 FOR 2014-15 
 

 
Gujarat Technological University invites Online Tenders for the work of :  
 
Name of work: Maintaining cleaning and sanitation work of four buildings-campus of Gujarat 
Technological University namely (1) GTU admin bldg., Chandkheda, A’bad-382 424. (2) Old NIFT bldg.,K-6 
Circle, Electronic Estate, GIDC, Sector-26, G’nagar-382 028. (3) ACPC bldg.,2

nd
 floor of LDCE campus, 

A’bad-380 015. (4) Block No.6 earlier division office of Executive Engineer Medical(R&B) dn., LDCE hostel 
campus, A’bad-380 015. 
  
from pre-qualified Contractors/Agency for above work as follows :  
 

(A) Details of E-Tender item: 

Sr. 
No. 

Name of Work Estimated 
Tender Value 

(Rs.) 

EMD 
(Rs.) 

Tender 
Fee in (Rs.) 

Total Security 
Deposit 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Maintaining cleaning and 
sanitation work of four 
buildings-campus of Gujarat 
Technological University 
namely (1) GTU admin bldg., 
Chandkheda, A’bad-382 424. 
(2) Old NIFT bldg.,K-6 Circle, 
Electronic Estate, GIDC, Sector-
26, G’nagar-382 028. (3) ACPC 
bldg., 2nd floor of LDCE 
campus, A’bad-380 015. (4) 
Block No.6 earlier division 
office of Executive Engineer 
Medical(R&B) dn., LDCE hostel 
campus, A’bad-380 015. 

25,00,000.00 25,000.00 1500.00 
10% of tender 

acceptance 
amount 

 B) Schedule for e-tendering is fixed as under: 

(i) 
Site Visit (If any) 

  

As per convenience of agency/contractor 

except holiday within office hours before 

submission. 

(ii) Pre-bid Conference  Nil 

(iii) Downloading Period of tender documents Dt. 19 -06-2014 11:00 A.M. onwards 
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(iv) 

Submission of technical bid-prequalification 

form and supporting documents in physical 

form by RPAD/Courier 

So as to reach Up to   Dt. 10-07-2014, 18:00 

hours 

(v) 
On line submission of Commercial/Financial 

bid tender 
Up to   Dt. 10-07-2014 , 18:00 hours 

(vi) 

Submission of technical bid-prequalification 

form and document including Tender fee, 

EMD, bank solvency certificate and other 

supporting Documents during office hours. 

 

Submission in original – physical form so as 

to reach up to date :  10 -07-2014  and till 

18:00 hours by RPAD/Courier,  to the office 

of the Registrar, Gujarat Technological 

University at (C-1, 103, Store branch) Admin 

Bldg. situated at Vishwakarma Government 

Engg. College Campus, Chandkheda, 

Ahmedabad-382 424.   
Note: If Tender Fee & EMD is not paid as 
shown in Bid Document tender will not be 
accepted.  

   

(vii) 
Online submission of Commercial/Financial  
bid  

Submission in Electronic format through 

online and same should be submitted till the 

last date 10-07-2014 up to 18:00 hours. 

(viii) Opening of technical bid-prequalification form Dt.  11-07-2014 at 12:00 hours 

(ix) 

Online opening of Commercial/Financial  bid 
Tender of the contractor/agency who have 
succeeded in prequalification criteria at the 
office of Registrar, Gujarat Technological 
University, Nr. Campus of Vishwakarma 
Government Engineering College, Sabarmati - 
Koba Highway, Nr. Visat Three Roads, 
Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Gujarat, 
India  
Ph. : 079 - 232 67 500 

 

On date   15-07-2014 at 12.00 hrs 

 

Eligibility :  
 
Agency/Contractors who are having the qualification according to Annexure-2, para 13 and having 
submitted all the relevant documents as said in Annexure-3. 
 

  Further Details of this tender are as under: 

1.0 

Particulars:   
Maintaining cleaning and sanitation work of four buildings-campus of Gujarat Technological 
University namely(1) GTU admin bldg., Chandkheda, A’bad-382 424. (2) Old NIFT bldg.,K-6 Circle, 
Electronic Estate, GIDC, Sector-26, G’nagar-382 028. (3) ACPC bldg.,2

nd
 floor of LDCE campus, 

A’bad-380 015. (4) Block No.6 earlier division office of Executive Engineer Medical(R&B) dn., 
LDCE hostel campus, A’bad-380 015. 

2.0 Downloading Tender Document: 

2.1 Bid documents will be available on web site up to the Date shown above. 
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2.2 
Bidders wishes to participate in this tender will have to register on web site 

https://gtu.nprocure.com 

3.0 Digital Certificate : 

3.1 

Bidders who wish to participate in online tenders will have to procure / should have legally valid 

Digital Certificate (Class III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their 

electronic bids. Bidders can procure the same from any of the license certifying Authority of India 

or can contact (n)code solutions- a division of GNFC Ltd, who are licensed Certifying Authority by 

Govt. of India. 

 

 

3.2 

All bids should be digitally signed, for details regarding digital signature certificate and related 

training involved the below mentioned address should be contacted: 

 

 

(n)Code solutions 
A division of  GNFC 
301, GNFC Infotower, Bodakdev, 
Ahmedabad- 380 054 ( India ) 
Tel   : +91 26857316/17/18      Fax: +91 - 79 26857321 
E-mail: nprocure@gnvfc.net 
 

3.3 
Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital certificate.     

 

4.0 
On line Submission of Tender: 

 

4.1 

Bidders can prepare & edit their offers number of times before tender submission date & time. 

After tender submission date & time, bidder cannot edit their offer submitted in any case. No 

written or online request in this regard shall be granted. 

 

 

4.2 

Tenderer shall submit their offer in Electronic format with Page No. on above mentioned website 

& date shown above after Digitally signing the same. 

 

4.3 Offers submitted without digitally signed will not be accepted. 

4.4 
Offer of Commercial/financial bid in physical form will not be accepted in any case.   

 

4.5 

It is Bidder’s responsibility to verify Online Corrigendum / Amendments till last submission date 

and time as well as before Final Submission of Bid. 

 

5.0 

 

Submission of Tender Fees, Bid Security and other Documents: 

 

5.1 
Submission in original – physical form so as to reach up to date : 10 -07-2014  and till 18:00 hours 

by RPAD/Courier,  to the office of the Registrar, Gujarat Technological University at  

https://gtu.nprocure.com/
mailto:nprocure@gnvfc.net
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(C-1, 103, Store branch)  Admin Bldg. situated at Vishwakarma Government Engg. College Campus, 

Chandkheda, Ahmedabad-382 424.   

Note: If Tender Fee & EMD by D.D. only is not paid as shown in bid Document tender will not be 

accepted. D.D. is compulsory & no Exemption Certificate is allowed. 

5.2 

Tender Fee for works are as follows : 

Rs.1500/- (Rupees One Thousand Five Hundred only) 

Submitted by Demand Draft in favour of "Gujarat Technological University”, payable at 

Ahmedabad from any Nationalized / Scheduled Bank except Co-operative Bank.. DD shall be valid 

up to 60 Days.  

5.3 

Bid Security i.e. EMD :  

Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only) 

Submitted by Demand Draft in favour of "Gujarat Technological University”, payable at 

Ahmedabad from any Nationalized / Scheduled Bank except Co-operative Bank.. DD shall be valid 

up to 60 Days. 

5.4 
Other Documents required to be submitted by scanning through online : 

 

 a. 
 
As per Annexure-3  

 b. 
Valid Bank Solvency issued in Current Calendar Year 2014 valid up to December-2015 of 

not less than Rs.5,00,000/- of Nationalized / Schedule  bank.   

6.0 Opening of Tender:  

6.1 
Intending bidders or their representative who wish to remain present at Registrar Office at the time 

of tender opining can do so. 

7.0 Contacting Officer: 

7.1 

Further details/clarification if any required will be available from Store Officer/ OSD-Estate/Deputy 
Engineer Gujarat Technological University, Mb.No.9099033714, 9099063070, 9712943858 
respectively.  

7.2 
In case bidder needs any clarification/assistance or if training required for participating in online 

tender, they can contact at following office. 

 

(n)Code solutions 
A division of  GNFC 
301, GNFC Infotower, Bodakdev, Ahmedabad- 380 054 ( India ) 
Tel   : +91 26857316/17/18,  Fax: +91   79 26857321 
e-mail: nprocure@gnvfc.net 

8.0 General instructions: 

8.1 The tender fees will not be refunded under any circumstances. 

8.4 Conditional tender shall not be accepted. 

8.5 This tender notice shall form a part of tender document. 

8.6 
The tenderers are advised to read carefully the "Instruction for Tenderer" and "Eligibility Criteria" 

contained in the tender documents. 

8.7 
The Internet site address for E-Tender is http://gtu.nprocure.com and that of corporate web site is 

www.gtu.ac.in on Tender option. 

mailto:nprocure@gnvfc.net
http://gtu.nprocure.com/
http://www.gtu.ac.in/
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8.8 

Free training camp for bidders will be organized on every Saturday between 1.00 to 5.00 P.M. at 

(n)Code solutions, A division of  GNFC, 301, GNFC Infotower, Bodakdev, Ahmedabad- 380 054 

(India). Bidders are requested to take benefit of the same. 

8.9 
The Gujarat Technological University reserves the rights to reject any or all tenders without 

assigning any reason thereof. 
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રયનળષ્ટ-૧
ટેન્ડયની ભાશીતીનુું ત્રક 

વુંસ્ટ્થાનુું નાભ: ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી
વયનામ ું: શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા અભદાલાદ-૩૮૨ ૪૨૪

પોન નું.ઃઃ ૦૭૯-૨૩૨૬૭ ૫૩૫ ઈ-ભેર એડે્રવઃ store@gtu.edu.in 

કાભનુું નાભઃ  વુંસ્ટ્થા શઠેના (૧) ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીના લશીલટી ભકાન ચાુંદખેડા  ૨) ઓલ્ડ નનફ્ટ બફલ્ડીંગ 
ગાુંધીનગય કેમ્વ વેક્ટય-૨૬ નુું ભકાન (૩) એ.વી.ી.વી. બફલ્ડીંગ ફીજો ભા એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ કમ્ાઉન્ડ 
અભદાલાદ અને (૪) બ્રોક નું. ૬ જુનુું કામયારક ભેડીકર ભા અને ભ નલબાગનુું ભકાન એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ 
કમ્ાઉન્ડ અભદાલાદના ભકાનો ભાટે કચેયી સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનવપાઈ કાભ અને સ્ટ્લચ્છતા જાલણીની વેલા પયૂી ાડલાનુું 
કાભ.


ટેન્ડય ટાઈ ઈ-ટેન્ડય ધ્ધનત. ટેકનીકર ફીડ અને પલૂય રામકાત પોભય શાડય કોીભાું 
ટેન્ડય પી તેભજ અનેસ્ટ્ટ ભની રડોઝીટ વાથે યજીસ્ટ્રય ોસ્ટ્ટ  કુયીમયથી 
ભોકરલાના યશળેે. જ્માયે બાલત્રકનુું ટેન્ડય પોભય ઈરેક્રોનીક પોયભેટભાું 
ઈ-ટેન્ડયીંગથી વફભીટ કયલાનુું યશળેે. 

કાભની ટુક નલગત કચેયી સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનવપાઈ કાભ અને સ્ટ્લચ્છતા જાલણીની વેલા 
પયૂી ાડલાનુું કાભ. 

કોયા ટેન્ડય પોભવ ડાઉન રોડ કયલાની ળરૂઆતની 
તાયીખ અને વભમ 

તા. ૧૯૦૬૨૦૧૪ વભમ ૧૧.૦૦ લાગે 

ટેકનીકર ફીડ લૂવ રામકાત પોભવ ટેન્ડય પી 
અને અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ તેભજ અન્મ 
ડોક્ય ભેન્ટ શલગેયે શાડવ કોીભાું કેચયીભાું જભાું 
કયાલલાની તાયીખ અને વભમ 

તા. ૧૦૦૭૨૦૧૪ વભમ ૧૮.૦૦ લાગે સ ધી 

બાલ ત્રક  કોભવીમર ફીડ ટેન્ડય પોભવ  
ઈ-ટેન્ડયીંગથી યજૂ કયલાની છેલ્રા તાયીખ અને 
વભમ. 

તા. ૧૦૦૭૨૦૧૪ વભમ ૧૮.૦૦ લાગે સ ધી 

ટેકનીકર ફીડ લૂવ રામકાત પોભવ ટેન્ડય પી 
અને અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ તેભજ અન્મ 
ડોક્ય ભેન્ટ શલગેયે શાડવ કોીભાું જભાું કયલાની  
કચેયીન ું સ્થ  વયનામ ું  

યજીસ્રાય વી-૧ ૧૦૩ સ્ટોય ળાખા ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી 
શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા 
અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪. ભાત્ર યજીસ્રય ોસ્ટ  ક યીમયથી    

ટેન્ડય પી  અનેસ્ટ ભની રડોઝીટ રૂા. ૧૫૦૦– ની ટેન્ડય પી તેભજ રૂા. ૨૫૦૦૦- અનેસ્ટ ભની રડોઝીટ 
નેળનરાઈઝ  ળીડલ ર ફેંકનો ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટીના 
નાભનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્લરૂે ચકૂલલાની યશળેે. આ ફને્ન અરગ અરગ 
રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેકનીકર ફીડ વાથે યજૂ કયલાના યશળેે. 

mailto:store@gtu.edu.in




 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

ફેંકન ું વધ્ધયતાુંન  ું પ્રભાણ ત્ર  યાષ્રીમકૃત  ળીડલ ર ફેંક દ્વાયા લવ-૨૦૧૪ ભાું આેર રૂા. ાુંચ રાખની 
યકભન ું પ્રભાણત્ર ટેકનીકર ફીડ વાથે યજૂ કયલાન ું યશળેે. 

ઓપય કેટરા રદલવ ખ લ્રી યશળેે.  બાલ ત્રક ટેન્ડય ખોલ્માની તાયીખથી ૬૦ રદલવ સ ધી. ઓપયનો વભમ 
 યો થામ ત્માું સ  ધી કોઈ પેયપાય કયી ળકાળે નશી.  

જાભીનગીયી અનાભત (શવક્યોયીટી રડોઝીટ) ટેન્ડય સ્સ્લકાયની યકભના ૧૦ યશળેે. આ ૈકી ૫ ની યકભ નેળનરાઈઝ 
 ળીડલ ર ફેંકનો ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટીના નાભનો ડીભાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ સ્લરૂે ચકૂલલાની યશળેે અને ફાકીની ૫ ની યકભ પ્રશત ભાવના 
યનીંગ બફરભાુંથી ૧૦ રેખે ાુંચ ભાવભાું કાત કયલાભાું આલળે. અનેસ્ટ 
ભની કે શવક્યોયીટીની ડીોઝીટની યકભ ઉય કોઈ ણ પ્રકાયન ું વ્માજ 
ભલા ાત્ર થળે નશી. 

કાભની વભમ ભમાવદા. લકવ ઓડવય આપ્માથી ૧૨ ભાવ  
ટેકનીકર ફીડ ખોરલાનો વભમ / તાયીખ તા. ૧૧૦૭૨૦૧૪ વભમ ૧૨.૦૦ લાગે  

(શાજય યશરે પ્રશતનીધીઓની ઉસ્સ્થતીભાું) ટેન્ડય કભીટી વી-૧ ૧૦૬ 
ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ 
કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા અભદાલાદ - ૩૮૨ ૪૨૪. 

કોભળીમર ફીડ / બાલત્રક / પ્રાઈઝ ફીડ 
ખોરલાનો વભમ / તાયીખ / સ્થ  

તા. ૧૫૦૭૨૦૧૪ વભમ ૧૨.૦૦ લાગે  
(શાજય યશરે પ્રશતનીધીઓની ઉસ્સ્થતીભાું) યજીસ્રાયની કચેયી ફી-૧૧૧ 
ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ 
કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪. 

લૂવ રામકાત લૂવ રામકાત પોભવ યીશળષ્ટ  પ્રભાણે તેભજ રામકાતના ધોયણો  
રયશળષ્ટ-૨ ના મ દ્દા-૧૩ પ્રભાણે  

જે વેલા ભાટે કાભગીયી શનમત કયેર છે તે ભકાન 
– કેમ્વના નાભ વયનાભાું  

યીશળષ્ટ-૨ ના મ દ્દા ક્રભાુંકઃ ૯ પ્રભાણે. આ ભકાનો કેમ્વ કચેયીના યજાના 
રદલવ શવલામ ઈજાયદાય  એજન્વી જોઈ ળકળે.  





 Bidders can download the tender documents free of cost from the website 
www.gtu.nprocure.com  

 Bidders have to submit financial Bid in Electronic format only & technical bid with pre qualification 
criteria with relevant document in hard copy by R.P.A.D. / Currier on above mentioned website & 
address till the date & time shown above.  
 
Bidders who wish to participate in online tenders will have to procure / should have legally valid 
Digital Certificate (Class-III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their 
electronic bids. Bidders can procure the same from any of the license certifying Authority of India or 
can contract (n) code solution – a division of GNFC Ltd., who are licensed Certifying Authority by Govt. 
of India. 
 
(D) (i) Bid Inviting Authority  Registrar, 
      Gujarat Technological University, 

http://www.gtu.nprocure.com/




 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

      Ahmedabad-382 424 
 (ii) Bid Opening Authority Registrar, 
      Gujarat Technological University, 
      Ahmedabad-382 424 
 
 
(E) Mode of Quoting Rates  Fixed amount per day & per month, considering  
      25 days per month    
 
The list of certifying agencies are as mentioned under :  
 

Sr. No. Name of Certifying Agency Website Address 

1. (n) Code solution (G.N.F.C.) www.gnvfc.com 

2. Safecrypt www.stafescrupt.com 

3. TCS www.tcs.-ca.tcs.co.in 

4. MTNL www.mtnitrustline.com 

 
 
 
 
 
 
 












































http://www.gnvfc.com/
http://www.stafescrupt.com/
http://www.tcs.-ca.tcs.co.in/
http://www.mtnitrustline.com/




 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.



રયનળષ્ટ-૨
કચેયી સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયૂી ાડલા અંગેના ટેન્ડય અંગેની 

અગત્મની સચૂનાઓ 
1. ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ વુંફ ુંશધત લેફ વાઇટભાુંથી ટેન્ડય ડાઉનરોડ કયલાન  યશળેે. કાભન ું ટેન્ડય ફે બાગભાું છે. શરેો 

બાગ ટેકનીકર ફીડ / લૂવ રામકાતનો છે. જેભાું યીશળષ્ટ-૧, ૨, ૨.૧, ૩, ૫ અને ૬ નો વભાલેળ થામ છે. ટેકનીકર ફીડ 
શનમત તાયીખ વભમ શરેા યજીસ્રય ોસ્ટ એ.ડી. / ક યીમય થી ભોકરલાન ું છે. જ્માયે ટેન્ડયનો ાટવ-૨ પ્રાઈઝ ફીડ / 
કોભવીમર ફીડ / પાઈનાળીમર ફીડનો છે. જે રયશળષ્ટ-૪ પ્રભાણે છે. આ ફીડ ઓનરાઈન ઈ-ટેન્ડય થી બયલાન ું છે.  

2. ઇચ્છા ધયાલતી એજન્વીઓ દ્વાયા આ ટેન્ડયભાું આલયી રેલામેર ચાય કચેયીઓની મ રાકાત રઇ સ્થાશનક સ્થ સ્સ્થતી,  
રયસ્સ્થશત, કાભનો પ્રકાય, કાભન ું બાયણ શલગેયે ફાફતનો અભ્માવ કયી ટેન્ડય બયલાન ું યશળેે. ટેન્ડય બમાવ ફાદ કાભના 
બાયણની જાણ કાયી ન શતી તેવ ું કાયણ યજૂ કયી ળકાળે નશી.  

3. ટેકનીકર ફીડ અને લૂવ રામકાતના ટેન્ડય પોભવ તેભજ યજૂ કયલાના ડોક્ય ભેન્ટ, ટેન્ડય પી અને  અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ 
શલગેયે વુંણૂવ શલગતો વાથે તા ૧૦/૦૭/૨૦૧૪ ના ૧૮ઃઃ૦૦ કરાક સ ધી યજીસ્રાય વી-૧ ૧૦૩ સ્ટોય ળાખા ગ જયાત 
ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા  
અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪ ની કચેયીભાું વીંરફુંધ કલયભાું ભી જામ તે યીતે ભાત્ર યજીસ્રય ોસ્ટ એડી / ક યીમયથી  ભોકરી 
આલાના યશળેે. શનમત તાયીખ વભમ ફાદ ભેરા ટેન્ડયો યદફાતર ગણાળે. 

4. ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ ટેકનીકર ફીડ વાથે નક્કી કમાવ મ જફની શનમત ટેન્ડય પી અને અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટની યકભ 
યકભનો યાષ્રીમકૃત ફેંક ળીડલ ર ફેંકનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટીના નાભનો બફડાણ કયલાનો 
યશળેે. તે શવલામ આલેર ટેકનીકર ફીડ સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં અને ટેન્ડય યદફાતર ગણાળે. 

5. શવક્યોયીટી રડોઝીટની સ્સ્લકાય કયરે ટેન્ડયની લાશિક યકભના લાશિક યકભના ૧૦% યશળેે. આ ૈકી ૫ ની યકભ 
નેળનરાઈઝ  ળીડલ ર ફેંકનો ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટીના નાભનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્લરૂે ચકૂલલાની યશળેે અને 
ફાકીની ૫ ની યકભ પ્રશત ભાવના યનીંગ બફરભાુંથી ૧૦ રેખે ાુંચ ભાવભાું કાત કયલાભાું આલળે. અનેસ્ટ ભની કે 
શવક્યોયીટીની ડીોઝીટની યકભ ઉય કોઈ ણ પ્રકાયન ું વ્માજ ભલા ાત્ર થળે નશી. શવક્યોયીટી રડોઝીટની યકભ 
કયાયની મ દ્તના એક ભશીના ફાદ કાભગીય વુંતો કાયક જણામે અને બફર વયબય થમે એજન્વીને યત ચકૂલલાભાું 
આલળે. 

6. ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ છેલ્રા ૩ લવભાું થમેર લાશષ્વક વયેયાળ રધ ત્તભ ટનવ ઓલયની શલગતો દળાવલલી જરૂયી યશળેે. 
તેભજ છેલ્રા ૩ લવના આલકલેયા ધાયા શઠેન ું ભાન્મ ચાટવડ એકાઉન્ટટન ું પ્રભાણત્ર  ઓડીટ યીોટવ  અને આઈ.ટી. 
યીટનવની નકર યજૂ કયલાની યશળેે. તે કોઈ નાણાુંકીમ વુંસ્થાના ડીપોલ્ટય નથી તથા કોઈ ોરીવ કેળ યેકડવ ય નશી 
શોલાન ું એકયાય નામ ું યજૂ કયલાન ું યશળેે. છેલ્રા ૩ લવભાું થમેર લાશિક વયેયાળ રધ ત્તભ ટનવ ઓલય  
રૂા. .૧૦૦- રાખ શોવ ું જોઈળે.  

7. શનમત વભમ ભમાવદભાું યજી.ો.એ.ડી.  ક યીમયથી ભેર ટેકનીકર ફીડ અને લૂવ રામકાત પોભવના ટેન્ડયો  
તા. ૧૧૦૭૨૦૧૪ ના યોજ ૧૨ઃઃ૦૦ કરાકે શાજય યશરે ઈજાયદાયશ્રીના પ્રશતશનશધઓની ઉસ્સ્થશતભાું ટેન્ડય કભીટી  
વી-૧ ૧૦૬ ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટી શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કમ્ાઉડ શલવત-કોફા યોડ 
ચાુંદખેડા અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪ ની કચેયીએ ખોરલાભાું આલળે અને કઈ એજન્વીઓ જરૂયી લૂવ રામકાત ધયાલે છે  





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

તે નક્કી કયાળે. ટેન્ડય બયનાય શાજય યશી ળકળે. લૂવ રામકાત ધયાલતી એજન્વીઓનાજ બાલ ત્રક (પ્રાઈઝ ફીડ) 
નીમત તાયીખે અને વભમે ઓનરાઈન ખોરલાભાું આલળે. કોઇણ ટેન્ડય કે તભાભ ટેન્ડયો કોઇણ કાયણો દળાવવ્મા શલના 
યદ કયલાનો અફાશધત અશધકાય આ કચેયીને યશળેે અને ટેન્ડય બયનાયને કચેયીના લખતો લખતના હ કભો ફુંધનકતાવ 
યશળેે. 

8. કાભકાજની જરૂયીમાત અંગે / ટેન્ડય ફાફતે / ટેન્ડયભાું આલયી રેલામર ભકાન – કેમ્વ શલગેયે ફાફતની કે અન્મ 
કોઈણ પ્રકાયની ચૃ્છા / જાણકાયી ભાટે એજન્વી સ્ટોય ઓરપવયશ્રીના વેરપોન નુંફયઃ ૯૦૯૯૦૬૩૪૯૮ /  
૦૭૯-૨૩૨૬૭૫૩૫ ઉય વુંમ્કવ કયી ળકાળે. ઈચ્છા ધયાલતી એજન્વીઓએ વુંફ ુંધીત કચેયીની મ રાકાત રઈ સ શલધા 
વ્મલસ્થાન ભાટે ભાણવો / વાધનો અને વાભગ્રીનો અંદાજ ટેન્ડય બયતાું શરેા ભેલી રેલાનો યશળેે.  

9. સ શલધા વ્મલસ્થાન – વપાઈ કાભ અને સ્લચ્છતાું જાલણી ભાટેના ભકાન – કેમ્વના નાભ વયનાભાું નીચે મ જફ છે. 
(૧) ગ જયાત ટેકનોરોજકર ય શનલશવિટીન ું લશીલટી ભકાન-કેમ્વ શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કુંમ્ાઉડ  

શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪.
૨) ઓલ્ડ શનફ્ટ બફલ્ડીંગ ક-૬ વકવર ઈરેક્ટ્રોનીક એસ્ટેટે જી.આઈ.ડી.વી. ગલભેન્ટ ોરીટેકનીક ાવે વેક્ટ્ટય-૨૬ 

ગાુંધીનગય - ૩૮૨૦૨૮ 
(૩)  એ.વી.ી.વી. બફલ્ડીંગ ફીજો ભા એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ કુંમ્ાઉન્ડ નલયું યા અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૧૫.
(૪) બ્રોક નું. ૬ જ ન  ું કામવારક ભેડીકર ભા અને ભ શલબાગન ું ભકાન શોસ્ટર યોડ એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ 

કુંમ્ાઉન્ડ નલયું યા અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૧૫
10 ટેકનીકર ફીડ – લૂવ રામકાત પોભવના ફીડાણન  ચેક રીસ્ટ: 
 (૧) રયશળષ્ટ-૧, ૨, (૨.૧), ૩, ૫ અને ૬ કોન્રા્કટની વશી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.  કે જેને ટેન્ડય ડોક્ય ભેન્ટભાું બાગ-૧ 

ટેકનીકર ફીડ તયીકે દળાવલરે છે.  
(૨)  ઇ એભ ડી નો ડ્રાફ્ટ, ટેન્ડય પીનો ડ્રાપટ તેભજ ફેંકન ું વધ્ધયતાન ું પ્રભાણ ત્ર 

 (૩) રયશળષ્ટ-૩ ભાું * (શનળાન કયેર) ફાફતની રાગ  ડતી શલગતોની પોટો નકર / વુંદબવત્ર / વક્ષભ વત્તાના  
પ્રભાણત્ર. 

(૪) ઉયોક્ટ્ત શલગત એક ભોટા કલયભા વીરફુંધ કયી, કલય ઉય ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય શનલશવિટીના ભકાન ભાટે 
સ શલધા વ્મલસ્થાના-વપાઈ કાભ અને સ્લચ્છતા જાલણીની વેલાન ું  ટેન્ડયરખી શનદીષ્ટ કયેરા સ્થ વભમ 
તાયીખે ભાત્ર યજીસ્રય ોસ્ટ  ક યીમયથી ભોકરી આલાન  યશળેે.  

બાલ ત્રક  કોભવીમર  પાઈનાવીમર ફીડ યીશળષ્ટ-૪ પ્રભાણે ઓનરાઈન વફભીટ કયલાન ું છે.  
11 ભકાન – કેમ્વ લાય એજન્વીએ કયલાની કાભગીયી  શલસ્તાયની શલગત રયશળષ્ટ-૨.૦ ભાું દળાવવ્મા પ્રભાણે છે.  

જે ટેન્ડય બયતાું શરેા ધ્માને રેલાન ું યશળેે. 
   કાભ  ટેન્ડયની ળયતો રયશળષ્ટ-૫ પ્રભાણે છે. જેનો એજન્વીએ પયજીમાત અભર કયલાનો છે.  
 લૂવ રામકાત ભાટે જે તે એજન્વી નીચે દળાવલેર રામકાત ધયાલતી શોલી જોઈળે. 
 ૧) રયશળષ્ટ-૩ ના મ દ્દાઓભાું * (શનળાન કયેર) તભાભ ફાફતની શલગત યજૂ કયલાની યશળેે અને તે પ્રભાણેની  
  રામકાત ધયાલતી શોલી જોઈળે.  
 (૨) રયશળષ્ટ-૩ ના મ દ્દા – ૮ના દળાવવ્મા મ જફ છેલ્રા ત્રણ નાણાુંકીમ લવન ું રધ ત્તભ વયેયાળ ટનવઓલય  

રૂા. ૧૦૦/- રાખન ું શોવ ું જોઈળે.  
 (૩) એજન્વીનો વપાઈ અને સ્લચ્છતા જાલણી કાભનો ઓછાભાું ઓછા ત્રણ લવનો અન બલ શોલો જોઈળે અને તે 

શલળેની શલગત રયશળષ્ટ-૩ ના કોરભ નું. ૯ ના ટેફરભાું દળાવવ્મા પ્રભાણે આલાની યશળેે. 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

 (૪) રયશળષ્ટ-૬ ભાું દળાવવ્મા મ જફના વપાઈ મુંત્રો શોલા જોઈળે.   
 (૫) રયશળષ્ટ-૩ ના મ દ્દા-૧૨ ભાું દળાવવ્મા અન વાય નાણાુંકીમ વુંસ્થાના રડપોલ્ટય, ોરીવ કેળ થમેર શોમ તેલી, 

એજન્વીઓ ગેયરામક ઠયાલાળે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

રયનળષ્ટ – ૨.૧ 

ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી કેમ્વ અને તેના ભકાનોભાું વપાઈ 
કાભની સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયુી ાડલા અંગેના  

ભકાનો – કેમ્વની નલગતો  
 

(૧) નીચે દળાવલેર ભકાનો કમ્વભાું વેલા આલાની છે.  
(૧) ગ જયાત ટેકનોરોજકર ય શનલશવિટીન ું લશીલટી ભકાન-કેમ્વ શલશ્વકભાવ વયકાયી ઈજનેયી કોરેજ કુંમ્ાઉડ 

શલવત-કોફા યોડ ચાુંદખેડા અભદાલાદ -૩૮૨ ૪૨૪.
૨) ઓલ્ડ શનફ્ટ બફલ્ડીંગ ક-૬ વકવર ઈરેક્ટ્રોનીક એસ્ટેટે જી.આઈ.ડી.વી. ગલભેન્ટ ોરીટેકનીક ાવે વેક્ટ્ટય-૨૬ 

ગાુંધીનગય - ૩૮૨૦૨૮ 
(૩) એ.વી.ી.વી. બફલ્ડીંગ ફીજો ભા એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ કુંમ્ાઉન્ડ નલયું યા  

અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૧૫.
(૪) બ્રોક નું. ૬ જ ન  ું કામવારક ભેડીકર ભા અને ભ શલબાગન ું ભકાન શોસ્ટર યોડ એર.ડી. એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ 

કુંમ્ાઉન્ડ નલયું યા અભદાલાદ – ૩૮૦ ૦૧૫


(૨) ઉયોક્ટ્ત ભકાનો - કેમ્વના શલસ્તાય શલગેયેની ફાફત કે જે ભાટે વેલા આલાની છે. તેની શલગત 
નીચેદળાવવ્માઅન વાય છે.  

 

(૧) ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીનુું લશીલટી ભકાન-કેમ્વની નલગત.
(૧.૧) ભકાન એ.ફી.વી.ડી. એભ ભી ચાય શલિંગભાું આલેર છે. શલિંગ નું. એવીડી ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય  ત્રણ ભા અને શલિંગ નું. 

ફી ભાું ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય  ચાય ભા ધયાલે છે. વભગ્ર ભકાન નીચે બોમરૂ આલેર છે. ડી શલિંગના રૂભો સ્ટોય રૂભ તયીકે 
લયામ છે. ભકાનભાું અશધકાયી  કભવચાયી કાભ ભાટે ઉમોગ કયે છે તેલા નાના ભોટા અંદાજે ૧૦૦ રૂભ છે.  

(૧.૨) ભકાનભાું ત્રણ ેવેન્જય બરફ્ટ છે. આ બરફ્ટ ભાટે ક ર ૩ બરફ્ટ ઓયેટય ૮ કરાકની પયજ ભાટે મ કલાના છે. 
(૧.૩) ભકાનભાું ક ર ૧૨ જનયર ટોઈરેટ બ્રોક છે. જે ૈકી ૬ બ્રોક  ળ ો ભાટે અને ૬ બ્રોક ફશનેો ભાટે છે. જભાું દયેકભાું 

એક ફાથરૂભ ફે ટોઈરેટ ય યીનર છે અને ફે લોવફેવીંગ છે. અશધકાયીઓ ભાટે એટેચ્ડ ૧૦ ટોઈરેટ છે જેભાું એક 
લોવફેવીંગ એક ય યીનર અને ટોઈરેટ છે.  દયેક ટોઈરેટ બ્રોક ાવે ગ  છણીમા મ કેર છે. 

(૧.૪) ભકાનભાું ૧૨ લોટય રૂભ છે. જભાું લોટય ક રય મ કેરા છે. 
(૧.૫) બોમયભાું ઢા ેવેજ અને ત્રણ કચેયી વાથેના સ્ટોયેજ શોર છે. 
(૧.૬) ભકાનભાું ક ર ૮ ઈરેક્ટ્રીક રૂભ છે. 
(૧.૭) ભકાનભાું એક વેભીનાય શોર ત્રણ ઓલરે વેઈના કોન્પયેન્વ શોર અને ાુંચ ભીટીંગ રૂભ છે. ભકાનભાું યવોડ ું લોવ 

પ્રેવ અને જભલા ભાટે રૂભ છે. ભકાનભાું ેન્રી રૂભ છે.  





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

(૧.૮) ભકાનભાું ય .ી.એવ.  વલવય રૂભ છે. પનીચય ાટીળન યીલોલ્લીંગ તેભજ અન્મ ખ યળીઓ ખ ફ પ્રભાણભાું છે. 
ઈરેક્ટ્રીકર વાધનો જેલા કે રિઝ ટીલી કોમ્ય ટય શલગેયે છે. અંદાજે ૧૨૫ સ્પ્રીટ કેવેટ એ.વી. ઈીફીએક્ટ્વ, 
ટેરીપોન છે. 

(૧.૯) ઈરેક્ટ્રીકર ઈલ્ય ભીનેયી ખ ફ પ્રભાણભાું છે. ભકાનભાું પામય પ્રોટેક્ટ્ળન શવસ્ટીભ છે. ફાયીઓભાું કાડના ડદા તેભજ 
લટીકર બ્રાઈન્ડ છે. 

(૧.૧૦) ભકાનની ફશાયની ફાજ  ઓટરો ગથીમા ઢા સ્રીટ રાઈટ પયતો યસ્તો ઓટરાની આગના બાગે ભોટ ું ભેદાન 
શલગેયે છે.  

(૧.૧૧) ધાફા ઉય બરફ્ટ ભાટે ત્રણ ભવીન રૂભ ાુંચ શજાય રીટયની એલી ચાય શવનથેટીક ટાુંકીઓ આલેર છે.
(૧.૧૨) ઓટરાની ફાજ ભાું ૧.૬૦ રાખ રીટયનો અન્ડય ગ્રાઉન્ડ વુંમ્ છે. ભકાનના ાલય વપ્રામ ભાટે વફ સ્ટેળન રૂભ છે. 

જ્માું ઓલય શડે ઈએવઆય ટાુંકી ૨.૦ રાખ રીટયની આલેર છે. ઉયાુંત ત્માું ૪.૦ રાખ રીટયનો  
વુંમ્ છે. 

(૧.૧૩) ભકાનભાું ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય રેલરે ફે નુંગ ઓન ટ  સ્કામ કલડવ કોટીમાડવ આલેર છે. 
(૧.૧૪) ભકાનના ાછના બાગે રડઝર જનયેટય ઓટરા ઉય મ કેર છે તેભજ કાય-સ્કૂટય ાકીગ અંદાજે ૫૦૦ ચો.ભી. ન ું 

છે. 
(૧.૧૫) ભકાનન ું ફાુંધકાભ ક ર ક્ષેત્રપ ૧૦૦૦૦ ચો.ભી. છે અને ક ર કાયેટ શલસ્તાય ૮૫૭૭ ચો.ભી. છે. બોમયાનો કાયેટ 

એયીમા ૧૩૦૦ ચો.ભી. ગ્રાઉન્ડ ફ્રોયનો કાેટ એયીમા ૧૭૬૦ ચો.ભી. પ્રથભ ભાનો કાયેટ એયીમા ૧૭૧૮ ચો.ભી. 
ફીજા ભાનો કાેટ એયીમા ૧૭૧૮ ચો.ભી. ત્રીજા ભાનો કાેટ એયીમા ૧૬૧૨ ચો.ભી. ચોથા ભાનો કાેટ એયીમા 
૪૬૯ ચો.ભી. અને ટેયેળનો એયીમા ૨૧૦૦ ચો.ભી. છે. યીળયનો પ્રોટ શલસ્તાય તેભજ યસ્તા શલગેયેનો શલસ્તાય અંદાજે 
૪૦૦૦ ચો.ભી. છે.  

(૧.૧૬) ભકાનની ફશાયની ફાજ એ એલ્ય શભનીમભ ક્ટ્રેડીંગ તેભજ કાચન ું ગ્રેઝીગ છે. તભાભ ફાયીઓ એલ્ય શભનીમ વેક્ટ્ળનની 
ણૂવત કાચની છે. 

(૧.૧૭) ભકાન તેભજ યીળયભાું અભદાલાદ મ્ય શનશવર કોોયેળની મ ખ્મ ગટયભાું જોડતા ડે્રનેજ ાઈ ભેનશોર ચેમ્ફય 
શલગેયેન ું નેટ લકવ છે. 

 

(૨) ઓલ્ડ નનફ્ટ બફલ્ડીંગ ગાુંધીનગય ભકાન-કેમ્વની નલગત.
(૧.૧) આ ભકાન (-૧) ફ્રોય ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય પ્રથભ ભા દ્વદ્વતીમ ભા અને ટેયેળન ું છે. 
(૧.૨) ભકાનના યીળય  પ્રાટ શલસ્તાય ૪૧૫૮ ચો.ભી. છે. 
(૧.૩) ભકાનનો ક ર ફાુંધકાભ શલસ્તાય ૪૭૨૮ ચો.ભી. છે ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય તેભજ (-૧) ફ્રોયનો કાેટ એયીમા ૧૬૪૪ ચો.ભી. 

પ્રથભ ભાનો કાેટ એયીમા ૧૫૭૮ ચો.ભી. અને ફીજા ભાનો કાેટ શલસ્તાય ૧૫૦૪ ચો.ભી. છે.
(૧.૪) ભકાનભાું ક ર ૧૪ ટોઈરેટ બ્રોક આલેર છે. જે ૈકી ૮ ળૂ ો ભાટે અને ૬ ફશનેો ભાટેના છે. ટોઈરેટ બ્રોકભાું 

ફાથરૂભ ટોઈરેટ રૂભ લોવફેવીંગ અને ય યીનર આલેર છે. દયેક ટોઈરેટ બ્રોક ાવે ગ  છણીમા  
મ કેર છે.

(૧.૫) ભકાનના (-૧) ફ્રોયભાું ૧૧ કચેયી રૂભ ૭ શોર છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્રોયભાું એક વેભીનાય શોર છે. પ્રથભ ભાે ૧૧ કચેયી 
રૂભ ાચું શોર રૂભ વલવય રૂભ રેફોયેટયી રૂભ યીડીંગ રૂભ કોમ્પ્ય ટય રેફ (૨) સ્ટોય રૂભ કોયીડોય ેવેજીવ શલગેયે છે. 
ફીજા ભાે રાઈબ્રેયી શોર અન્મ એક શોર ૩ કચેયી રૂભ કોમ્પ્ય ટય રેફ શલગેયે આલેર છે.





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

(૧.૬) ભકાનના યીળયભાું ઝાડ-ાન રોન આલેર છે. તેભજ એક અન્ડય ગ્રાઉન્ડ વુંમ્ અંદાજે ૫૦ શજાય રીટય તેભજ 
ધાફા ઉય શવભેન્ટ કોરક્રટની અંદાજે ૭૫ શજાય રીટયની ટાુંકી આલેર છે. યીળયભાું શવક્યોયીટી  
કેફીન છે. ઝાડ-ાનની શનમભીત જાલણી ાણી ાલાન ું કાભ તેભજ રોન જાલલાની ાણી ાલાન ું કટીંગ 
કયલાન ું કાભ કયલાન ું છે. 

(૧.૭) ભકાનભાું ડે્રનેજ રાઈન જીઆઈડીવીને જોડતી છે. તેભાું ગરી રે નાની રે નાની ચેમ્ફય ભોટી ચેમ્ફય ાઈ 
રાઈનન ું નેટલકવ છે.

(૧.૮) ભકાનભાું ૪લોટય ક રય છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય રેલરે રકિંચન સ્ટોય રૂભ શલગેયે આલેર છે. તેભજ ભકાનના યીળયભાું 
ફેવીને જભી ળકામ કે અન્મ પ્રવશૃત્ત કયી ળકામ તેલો વેડ લાો રૂભ છે. ભકાનભાું ફે ઈરેક્ટ્રીક  
રૂભ છે. 

(૧.૯) ભકાનભાું ય .ી.એવ.  વલવય રૂભ છે. પનીચય ાટીળન યીલોલ્લીંગ તેભજ અન્મ ખ યળીઓ ખ ફ પ્રભાણભાું છે. 
ઈરેક્ટ્રીકર વાધનો જેલા કે રિઝ ટીલી કોમ્ય ટય ઈીફીએક્ટ્વ, ટેરીપોન શલગેયે છે. અંદાજે ૪૬ સ્પ્રીટ એ.વી. છે.

(૧.૧૦) ભકાનના ફાયી દયલાજા ભોટે બાગે એલ્ય શભશનમભ વેક્ટ્ળન કાચના ેનર લાા છે. 
 

(૩) એ.વી.ી.વી. બફલ્ડીંગ નલયુંપયુા અભદાલાદ ભકાન-કેમ્વની નલગત.
(૧.૧) આ ભકાન એડભીળન કભીટી પોય પ્રોપેળનર કોશિવના ઉમોગ વારૂ રેલામ છે. જે ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય  ફે ભાન ું છે. જે 

ૈકી ભાત્ર ફીજા ભાભાું ાટવ  ઉમોગ જીટીય  દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. તેટરા બાગભાું વપાઈ કાભગીયી કયલાની છે. 
(૧.૨) જીટીય  દ્વાયા એક કોન્પયેન્વ શોર તેભજ અન્મ ફે શોરનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે આ ઉયાુંત એક યજીસ્રાય કચેયી 

એક લી.વી. કચેયી એક લી.વી. ના ી.એ. ની કેચયી એક ઓ.એવ.ડી. ની કચેયી અને ફે ેન્રી રૂભનો ઉમોગ 
કયલાભાું આલે છે. તભાભ ેવેજથી જોડાએરા છે. તે ેવેજ ઉયાતું ગ્રાઉન્ડ પોરયથી ફીજા ભા સ ધીની શવડીની 
વપાઈન ું કાભ કયલાન ું છે. ભકાનભાું ેન્રી રૂભ છે. 

(૧.૩) ભકાનભાું ફે ટોઈરેટ બ્રોક આલેર છે. જે ૈકી એક  ળ ો ભાટે અને એક ફશનેો ભાટે ઉમોગભાું રેલામ છે. દયેક 
ટોઈરેટભાું એક ફાથરૂભ ફે ટોઈરેટ અને ય રયનર લોવફેવીંન વાથે આલેર છે. દયેક ટોઈરેટ બ્રોક ાવે ગ 
 છણીમા મ કેર છે.

(૧.૪) ભકાનના ધાફા ઉય ૧૦૦૦૦ રીટય ક્ષભતાની ી.લી.વી. ટાુંકી છે. જેભાથી ાણી જીટીય  વારૂ રેલામ છે.
(૧.૫) ીલા ભાટે ઠુંડા ાણી વારૂ લોટય ક રય છે. એક આય.ઓ. પ્રાન્ટ છે. 
(૧.૬) ભકાનભાું એક શલન્ડો એ.વી. અને અંદાજે ૨૦ સ્પ્રીટ એ.વી. છે. તેભજ એક શોરભાું વેન્રર એ.વી. છે. 
(૧.૭) રૂભના દયલાજા ફ્રસ્ટ ડોય અને ફાયીઓ ઈઝેડ-૭ વેક્ટ્ળનની કાચની ેનરની છે. 
(૧.૮) રૂભોભાું એલ્ય શભશનમભ ાટીળન પનીચય યીલોલ્લીંગ ચેય કોમ્પ્ય ટય ુંખા ટ ફ રાઈટ ય .ી.એવ. વલવય 

ઈીફીએક્ટ્વ, ટેરીપોન શલગેયે છે. 
(૧.૯) ફાયીઓભાું કાડના ડદા છે. 
(૧.૧૦) જીટીય  દ્વાયા ઉમોગભાું રેલાતા રૂભ વીડી ેવેજ ટોઈરેટ બ્રોક વેભીનાય શોર શલગેયેનો કાેટ એયીમા ૮૫૦ 

ચો.ભી. છે.  
(૧.૧૧) ભકાનભાું એક બરફ્ટ છે જે જીટીય  દ્વાયા ઉમોગભાું રેલામ છે તે ભાટે બરફ્ટ ઓયેટય ૮ કરાકની પયજ ભાટે મ કલાના 

છે. 
 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

(૪) બ્રોક નું. ૬ જુનુું કામયારક ભેડીકર ભા અને ભ નલબાગનુું ભકાન શોસ્ટ્ટર યોડ એર.ડી.  
એન્ન્જનીમીયીંગ કોરેજ કુંમ્ાઉન્ડ ભકાન-કેમ્વની નલગત.
(૧.૧) આ ભકાન ગ્રાઉન્ડ ફ્રોય તેભજ ફે ભાન ું આલેર છે. ભકાનના અડધા બાગભાું બોમરૂ આલેર છે. 
(૧.૨) આ ભકાનનો યીળય / પ્રોટ શલસ્તાય અંદાજે ૧૫૦૦ ચો.ભી. છે. ભકાનનો ક ર કાેટ એયીમા ૧૪૫૦ ચો.ભી. છે. 

ભકાનભાું એક વેભીનાય / ભીટીંગ શોર છે તેભજ ફાકીના શોરનો કચેયી – રેફોયેટયી તયીકે થામ છે. ભકાનભાું વીડી 
દ્વાયા ઉય જલામ છે. ટેયેળનો શલસ્તાય ૪૦૦ ચો.ભી. છે. ભકાનભાું ેન્રી રૂભ છે.   

(૧.૩) ભકાનભાું ક ર ૬ જનયર ટોઈરેટ બ્રોક છે. જે ૈકી ૩ બાઈઓ ભાટે તેભજ ૩ ફશનેો ભાટે છે. અશધકાયીઓ ભાટે ૬ 
ટોઈરેટ રૂભ છે. દયેક ટોઈરેટ બ્રોક ાવે ગ  છણીમા મ કેર છે. યીળયભાું ભોટા ઝાડ આલેરા છે. ભકાનના 
બોમયાભાું ઉધઈનો ઉદ્રલ છે.  

(૧.૪) ભકાનના દયલાજા વ ડ-વ ડન ેનર, ફ્લ્વડોયના છે અને ફાયીઓ વ ડ લીથ ગ્રાવ ેનરની છે.  
(૧.૫) ભકાનભાું પનીચય, યીલોલ્લીંગ ખ યળી, અન્મ ખ યળી, કોમ્પ્ય ટય, ુંખા ટ ફ રાઈટ ય .ી.એવ. વલવય  ઈીફીએક્ટ્વ, 

ટેરીપોન, રાઈટીંગ, નેટલકીગની વગલડ છે, ાટીળન છે.    
(૧.૬) ભકાનભાું ડે્રનેજ રાઈન અભદાલાદ મ્ય શનશવર કોોયેળનને જોડતી છે. તેભાું ગરી રે નાની રે નાની ચેમ્ફય 

ભોટી ચેમ્ફય ાઈ રાઈનન ું નેટલકવ છે.
(૧.૭) ભકાનભાું અંદાજે ૩ લોટય ક રય મ કલાભાું આલનાય છે. 
(૧.૮) ધાફા ઉય ૧૦૦૦૦ રીટય ક્ષભતાની ીલીવી ટાુંકી છે. 
(૧.૯) ભકાનભાું શારે ૫ સ્પ્રીટ એ.વી. છે અને લધાયાના આળયે ૧૫ એ.વી. મ કાનાય છે. 
(૧.૧૦) ફાયીઓભાું લટીકર બ્રાઈન્ડ તેભજ અન્મ કાડના ડદા નાખલાભાું આલનાય છે. 


 
  
 


 
  










    
 

 

 

 

 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

રયનળષ્ટ – ૩ 

ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીના ભકાનોની વપાઈ કાભની સનુલધા 
વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયુી ાડલા અંગેનુું પલૂયરામકાત પોભય 

 

ટેન્ડય વાથે યજ  કયલાની શલગતો: 
 

૧ એજન્વીન  નાભ તથા વયનામ   

૨ યજીસ્રેળન *(નોંધ:ભાત્ર યાજ્મ વયકાય, કેન્દ્ર 
વયકાયનાશલબાગો તથા મ શનશવારીટી અને કોોળનન  
યજીસ્રેવન) 

 

૩ ભાબરક/બાગીદાયોનાનાભ/વયનામ * 
પોટા (ક ર મ ખત્માય) 

 

૪ ટેબરપોન નુંફય એજન્વી/ ભાબરક/ 

બાગીદાય, પેક્ષ નુંફય અને ઈ-ભેઈર નુંફય 
 

૫ વ્મલવામભા જોડામાન  લવ  

૬ વ્મલવામલેયા યજીસ્રેળન નુંફય*   

૭ વશલિવ ટેક્ષ યજીસ્રેળન નુંફય *  

૮ પ્રોશલડન્ટ પુંડ / ઇએવઆઇ નુંફય *   

૯ છેલ્રા ત્રણ નાણાકીમ લવના લાશિક ટનવ ઓલયની 
શલગતો* 
(નોંધ: રામકાત ભાટે રધ ત્તભ વયેયાળ ટનવ ઓલય  
રૂા.૧૦૦રાખન ુંશોવ ુંજોઈળે.  
(અ) નાણાુંરકમ  લવ  ૨૦૧૨-૧૩: 

(ફ) નાણાુંરકમ લવ  ૨૦૧૧-૧૨:  

(ક) નાણાુંરકમ લવ    ૨૦૧૦-૧૧:  

 

૧૦ શાર અથલા અગાઉ જે કુંની / વુંસ્થાની કાભગીય કયતાું શોમ તેની શલગતો *  
વયકાયી / અધવ વયકાયી / જાશયેી વાશવ / ફેંક / શોસ્ીટર / વશકાયી વુંસ્થા / ઔધ્મોબગક કુંની / શોટર ઈત્મારદ   
ક્રભ 

 

 

વુંસ્ટ્થા / કુંનીનુું 
નાભ, વયનામુું, 

ટેરીપોન / ભોફાઈર 
નુંફય 

કયાયનો 
વભમ 

ક્ાુંથી ક્ાું 
સધુી ? 

લાનિક કયાયની 
યકભ 

 

કચેયીનો નલસ્ટ્તાય પયૂી ાડેરી વેલાઓની 
નલગત / વુંખ્મા 

      





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

નોંધઃ  
(૧) ભકાનની અંદય તથા ફશાયના બાગની વપાઇનો શાઉસ્કીીંગના કાભની શલગતો શોમ તે જ દળાવલલી. તે શવલામની 
અન્મ વપાઇની કાભગીયી જેલીકે ઘયે ઘયેથી કચયો ઉાડલો, ગટય વાપ કયલી તેલો અન બલ ભાન્મ ગણાળે નશી 
(૨) વુંસ્થાન ું વ ુંતો કાયક કમાવ ફદર પ્રભાણ ત્રો વાભેર કયલા. લકવઓડડવય અને વુંતોકાયક કાભના પ્રભાણ ત્રભા 
શાઉવકીીંગ કાભગીયીનો ઉલ્રેખ શોલો જોઇળે *  
(૩) લૂવ રામકાત ભાટે ઓછાભાું ઓછો ત્રણ લવનો અન બલ શોલો જોઈળે.  

૧૧ આલક લેયા શઠે નોંધાલેર PAN  નુંફય*:  

૧૨ છેલ્રા ત્રણ નાણાુંરકમ લવના આઇ. ટી. રયટનવ અને ઓરડટ 
રયોટવની શલગતો* 

 

૧૩ એજન્વી ાવે તારીભફધ્ધ સ્ટાપ છે? 
વપાઇ મુંત્રો છે? ક્યા ક્યા? તેની શલગત જો શોમ તો વુંખ્મા 
અને ફાફતની શલગત આલી *  

 

૧૪ લૂવ ઇશતશાવ સ્લચ્છ છે? નાણાુંકીમ વુંસ્થાના રડપોલ્ટય 
નથી / ોરીવ-કોટવ યેકડવ ય કેવ નથી,  
તેન ું ફાુંશધેયીત્ર છે? ફાુંશધેયીત્ર આવ ું * 

 

૧૫ ટેન્ડય પી અને અનેસ્ટ ભની રડોઝીટનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટની 
શલગત. ફેંક / બ્રાન્ચ / ડી.ડી. નું. / યકભ / તાયીખની 
શલગત યજૂ કયલી તેભજ ફેંક વધ્ધયતાું પ્રભાણ ત્ર 
આવ ું. શલગતો યજૂ કયલી. * 

 

 

ખાવ નોંધ: *  
(૧) ભાકવ કયેરી ઉક્ટ્ત શલગતોની પોટો નકર / વુંદબવત્ર / વક્ષભ વત્તાના પ્રભાણત્ર અચકૂ યજૂ કયલા. જે શલના ટેન્ડય 

શલચાયણાભા રેલાળે નશીં. 
(૨) ફાશધેયી ત્રક નોટયાઈઝ્ડ કયેરા શોલા જોઈળે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

રયનળષ્ટ – ૫ 

ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી કેમ્વ અને તેના ભકાનોભાું વપાઈ 
કાભની સનુલધા વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયુી ાડલા અંગેના ટેન્ડય ની ળયતો 

કોન્રાકટયે પયજીમાતણે ારન કયલાની ળયતો: 
૧ ય શનલશવિટીના કેમ્વ તેભજ તભાભ બફલ્ડીંગો કમ્ાઉન્ડ અને ભેદાનો વલવ યીતે, વતત, ચોખ્ખા અને સ્લચ્છ દેખામ તે ામાની 

જરૂયીમાત એજન્વીએ પ્રશતરદન યૂી કયલાની યશળેે. 
૨ કાભની ધ્ધશતભાું દળાવલેર વભમ ધ્માને ન રેતા જે આઇટભ જે વભમે અસ્લચ્છ દેખામ તે તયત ચોખ્ખી કયલાની જલાફદાયી 

એજન્વીની યશળેે.  આ ભાટે કચેયીના જલાફદાય અશધકાયીને વુંતો થામ તેભ કયાલલાન ું યશળેે. 
૩ સ શલદ્યા વ્મલસ્થાન ભાટેના ભાણવો અને વલવ વાધન વાભગ્રી, મુંત્ર, ઔજાયો, એજન્વીએ ારયશળષ્ટ-૬ ભા દળાવવ્મા મ જફ 

ોતાની યીતે ોતાના ખચે અને જોખભે રાલલાના યશળેે તે ભાટે કચેયીની કોઇ જલાફદાયી યશળેે નશીં. કચેયીના ભાની વુંખ્મા 
તથા ઉચાઇ મ જફ વપાઇની / વાધનોની વ્મલસ્થા એજન્વીએ કયલાની યશળેે 

૪ જરૂય ડે આકસ્સ્ભક કામવ / વેલા ભાટે લધ  વભમ / કે લધ  ભાણવો  યા ાડલા એજન્વીની જલાફદાયી યશળેે. 
૫ કોન્રેક્ટ્ટ ભાટેની એજન્વી વયકાય ભાન્મ યજીસ્રેળન ધયાલતી શોલી જોઇએ અને તેના  યાલા રૂે આલા દસ્તાલેજની નકર 

વાભેર કયલાની યશળેે. તેભજ કોન્રેક્ટ્ટ યાખનાયે ોતાની ઓખ ભાટે યેળનકાડડ / ાનકાડવ / ભતદાય ઓખ ત્ર / ડ્રાઈશલિંગ 
રાઈવન્વની ઝેયોક્ષ નકર ફીડલાની યશળેે. 

૬ એજન્વી દ્વાયા કાભકાજ દયમ્માન અલાજન ું સ્તય રઘ તભ યશ ેતે જોલાન ું યશળેે. 

૭ ય શનલશવિટીના કેમ્વ તેભજ ભકાનભા સ યક્ષા જરૂયીમાતથી કોઇ વેલા-વભમ કે શલસ્તાયની વ્મલસ્થા ફદરલાની જરૂયીમાતઉબી 
થામ તો તેભ કયલા એજન્વી ફુંધામેરી યશળેે. 

૮ એજન્વીએ આઇએવઆઇ અથલા અન્મ પ્રભાણન ધયાલતા યવામણો,ઉકયણો, દ્રવ્મો  યતા જથ્થાભા આગોતયા યાખલાના અને 
લાયલાના યશળેે.  એજન્વીને ાણી તથા લીજી  યી ડાળે ણ તે ભાટેના વાધનો, ઉકયણો, પીટીંગ એજન્વીએ રાલલાના 
યશળેે. 

૯ વપાઈકાભ ભાટે જરૂયી ભાર વાભાન વાધનો રયશ્ષષ્ટ-૫ ભા દળાવવ્મા મ જફ જેલા કે વાલયણી ઝાડ  એશવડ ખ શ્ષબ દાય રપનાઇર 
નેપ્થેરીન ફોર ડોર ગટય વાપ કયલાના વબમા ાલડા અને કચયાના શનકાર ભાટે રાયી/લાશન શલગેયે કાભ યાખનાય 
કોન્રેક્ટ્ટયે રાલલાના યશળેે. એશવડ ખ શ્ષબ દાય રપનાઇર તથા નેપ્થેરીન ફોરના વૅમ્ર વુંફ ુંશધત અશધકાયી જરૂય ડય ે વેમ્ર 
તાવળે. ભકાન-કેમ્વભાું શ -ક્ષી મતૃ ાભેર શળે તો તે દૂય કયી દેલાના યશળેે.  

૧૦ દયેક ભકાન દીઠ રેડીવ સ્ટાપરૂભ, ભરશરા કભવચાયી સ્ટાપ કેફીન, શલદ્યાથીની ખુંડ તથા રેડીવ ટોઇરેટની વપાઇ ભરશરા વપાઇ 
કભવચાયી દ્વાયા જ કયાલલાની યશળેે. આ કાભગીયીની દેખયેખ ભાટે ભશીરા સ યલાઈઝય મ કલાની યશળેે. જ્માયે અન્મ વપાઈ 
કાભની દેખયેખ ભાટે  ળ  સ યલાઇઝય મકૂલાનો યશળેે. વુંસ્થાની વપાઈ દયમ્માન અામેરા શનમત યપોભાવભાું દયયોજ જે તે  
બ્રોકભા આલેરા લીલીધ ખાતાના કભવચાયીની વશી કયાલલાની યશળેે. ત્માય ફાદ યપોભાવ જેતે ભકાનના શનમત અશધકાયીશ્રીની  
ઓરપવભાું સ  લાવઇઝય દ્વાયા જભા કયાલલાના યશળેે. સ યલાઈઝય એજન્વીના અશધકૃત પ્રશતશનશથ તયીકે પયજ ફજાલળે. તભાભ 
વપાઈ કાભગીયી ધાયા ધોયણ પ્રભાણે થામ છે કે કેભ  તે જોલાની તેભજ વેલકોને રગતી વધી વ્મલસ્થા કયલાની જલાફદાયી 
એજન્વી લતી તેભની યશળેે. જે તે ભકાન કેમ્વભાું પયજ ફજાલતાું વપાઈ કાભદાયો સ યલાઈઝય લેગેયે ભાટે શાજય ત્રક દૈશનક 
ધોયણે સ યલાઝય શનબાલળે. જે કચેયી ભાુંગે ત્માયે ફતાલલાન ું યશળેે.  





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

૧૧ ભકાન કેમ્વની ચેમ્ફયો ઈસ્ેક્ટ્ળન ચેમ્ફય ભેન શોર શલગેયેભાું કોઈણ વપાઈ કાભદાયને અંદય ઉતાયી ળકાળે નશી.  
તે શવલામની ધ્ધશત અનાલી વપાઈ કાભ કયલાન ું યશળેે. 

૧૨ યોજે યોજના કચયાનો શનકાર અભદાલાદ મ્ય નીશવર કોોયેળન દ્વાયા શનમત થમેર જગ્માએ કયલાનો યશળેે તેભજ કચયો ફાી 
ળકાળે નશીં. ફાતા કડાવો તો ન્ય નતભ રૂા. ૧૦૦૦/- નો દુંડ થળે. 

૧૩ કોન્રેક્ટ્ટના વભમ દયમ્માન યાખલાભાું આલેર કભવચાયીને જો કોઇ ઈજા / અકસ્ભાત કે મતૃ્ય  થામ તો તેની વું ણૅ જલાફદાયી 
કોન્રેક્ટ્ટયની યશળેે તેભાું આ વુંસ્થાની કોઇ જલાફદાયી યશળેે નશી. 

૧૪ કોન્રેક્ટ્ટયે કોઇણ ચેી યોગોથી મ ક્ટ્ત, સ્લસ્થ અને લમસ્ક કભવચાયીઓ યાખલાના યશળેે. 
૧૫ કોન્રેક્ટ્ટયે  યતી વુંખ્માભાું કભવચાયીઓ યાખલાના યશળેે અને તેની શાજયી અને આલન-જાલનનો યેકડડ યાખલાનો યશળેે. તથા 

વુંસ્થાના નીશતશનમભોન  ારન કયલાન  યશળેે. 
૧૬ કોન્રેક્ટ્ટયે વપાઈની ફધી જ વાધન વાભગ્રીની આલન-જાલન અને લયાળનો યેકડડ યાખલાનો યશળેે. આ તભાભ યેકડવ જ્માયે ણ 

ભાુંગલાભાું આલે ત્માયે વુંફ ુંશધત અશધકાયીની તાત્કાબરક યજ  કયલાનો યશળેે. 
૧૭ વપાઈ કાભનો તભાભ કોન્રેક્ટ્ટ જે તે ભકાનના શનમત અશધકાયી  ઓએવડીની વીધી દેખયેખ નીચે યશળેે તેભજ તેભના દ્વાયા જે 

કાભ/સ ચના આલાભાું આલે તેનો અભર કયલાનો યશળેે. કોન્રેક્ટ્ટયે કાભ ય યાખેરા કભવચાયીઓના પોટાઓ, કોન્ટેક્ટ્ટ નુંફય 
અને ઘયના વયનાભાું વાથેન ું બરસ્ટ જે તે ભકાનના શનમત અશધકાયીશ્રીને આલાન ું યશળેે.  

૧૮ કયાયને રગતી કોઇણ ફાફતના તકયાયનો શનલેડો અભદાલાદ જ્ય યીડીક્ટ્ળનભાું  યશળેે અને ભજૂય કશભળનયને  રગતા તભાભ 
કામદા/ ળયતો અંગેની તભાભ જલાફદાયી કોન્રેક્ટ્ટયની યશળેે. તેભજ શનમભ મ જફ આલક લેયાની અને વશલિવ ટેક્ષની કાત 
કયલાની થળે તો તે યકભ એકાઉન્ટ શલબાગ દ્વાયા કોન્રેક્ટ્ટયના બફર ભાુંથી વીધી કાત કયલાભાું આલળે તથા રાગ  
ડતાું/ડનાયા કોઇણ પ્રકાયના કયલેયા કયાય કાભ યાખનાયે બોગલલાના યશળેે. 

૧૯ કોન્રેક્ટ્ટ શઠે યાખલાભાું આલેર કભવચાયીઓ પુંડ પાો ભાુંગી ળકળે નશીં. તેભજ કોન્રેક્ટ્ટ શઠેના કોઇણ કભવચાયી વુંસ્થાભાું 
કોઇણ જાતની ગેયયીશત કયતા કડાળે તો તેની વુંણૂવ જલાફદાયી કોન્રેક્ટ્ટયની યશળેે અને જરૂય જણામ, તત્વુંફ ુંધી ોરીવ 
પરયમાદ ણ કયલાભાું આલળે.  અને ન કળાનની બયાઇ એજન્વીના ફીરભાુંથી કયલાભા આલળે.   

૨૦ તભાભ વેલકોને શનમત ગણલેળ ગ્રોઝ બ ટ કે  યા ાડલાની જલાફદાયી એજન્વીની યશળેે. વેલકોની શલળે ઓખ ભાટે 
તેઓના ગણલેળ તથા ગાભા ઓખત્ર રગાલીને દયયોજ વપાઇકાભ કયલા આલે ત્માયે શયેીને આલલાન  યશળેે.   

૨૧ વેલકો  યા ાડલાની ફાફત અંગેના તભાભ વયકાયી કામદાઓના ારનની જલાફદાયી એજન્વીની યશળેે અને તે ભાટે વક્ષભ 
વતા/કચેયી કોઇણ વુંજોગોભાું જલાફદાય યશળેે નશી.  કયાય અન્લમે સ શલદ્યા વેલા  યી ાડલા મ કેરા વેલકોને વુંફ ુંશધત કામદા 
અને શનમભોની જોગલાઇ અન વાય  લેતન ચ કલલાની જલાફદાયી વુંણૂવણે એજન્વીની યશળેે. 

૨૨ એજન્વીએ રાગ  ડતા રેફય કોન્રાકટ  રાઇવન્વ અને ી. એપ.ના શનમભોનો અભર કયલાનો યશળેે.ઉક્ટ્ત શનમભો વુંફ ુંશધત 
દસ્તાલેજો વુંસ્થાના વક્ષભ અશધકાયી ભાુંગે ત્માયે ફતાલલાના યશળેે.  

૨૩ બરફ્ટ ચરાલલાની વેલા ભાટે તે કાભને રગતો અન બલ ધયાલતા ઈવભોનેજ કાભ સ પ્રત કયી ળકાળે. આ ભાટે જે તે વ્મસ્ક્ટ્તને 
બરફ્ટ ચરાલલા ભાટે વક્ષભ વત્તા દ્વાયા અામેર રામવન્વ શોવ ું જોઈળે. રેફય કશભશ્નયન ું એન.ઓ.વી. અને જરૂયી શલભો 
ઉતયાલલાનો યશળેે. લાયુંલાય બરફ્ટ ચરાલનાય વ્મસ્ક્ટ્તઓ ફદરી ળકાળે નશી. આ ળયતભાું કોઈ ણ ચકૂ ભાટે એજન્વી 
જલાફદાય યશળેે.  

૨૪ કચેયી અને એજન્વીના વેલકો લચ્ચે નોકયી અને તેની આન વુંબગક કોઇણ ફાફત જેલી કે
ભારીક અને નોકયના વુંફ ુંધ અથલા તો અન્મ કોઇ કામદાકીમ જલાફદાયી યશળેે નશી.એજન્વીના ભાણવો દ્વાયા તેઓની વેલા 
ફાફતે કોઇણ પ્રશ્નો ઉસ્સ્થત થામ તેભા કચેયીને કોઇણ સ્લરૂભા રેલા દેલા  યશળેે નશી. 

૨૫ એજન્વીએ મ કેરી વ્મસ્ક્ટ્તઓના ગૃ / વવનર એકવીડન્ટ ોરીવી શઠે જરૂયી શલભો ઉતાયલાની જલાફદાયી એજન્વીની યશળેે. 





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

૨૬ એજન્વીની વ્મસ્ક્ટ્તઓ દ્વાયા તેભની અણઆલડત, ફેદયકાયી કે શતે  લૂવક તથા અન્મ કોઇણ

કાયણવય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે કચેયીની શભલ્કત કે લામયો, ાઇરાઇનો વરશત કોઇણ વાધનવાભગ્રીને કે વેલાને, વયકાયી 
યેકડડવ કે અશધકાયી/કભવચાયીઓની લસ્ત  ને પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે થમેર ન કવાન કે વયકાયને બોગલલાન  થત   તભાભ ન કળાન 
એજન્વી બયાઇ કયલા ફુંધામેર છે. કચેયીની કોઇ વાભગ્રી-ભટીયીમર એજન્વી કે તેના ભાણવો યલાનગી શવલામ ખવેડી ળકળે 
નશી. ટોઈરેટ બ્રોકના વેનેટયી રપટીંગના ન ક્ટ્ળાન કે ચોયી ભાટે વપાઈ એજન્વી વુંણૂવ જલાફદાય ગણાળે.  

૨૭ એજન્વી દ્વાયા પરયમાદો ભળ્માન  એક યજીસ્ટય શનબાલલાન  યશળેે.  જેભા થમેર કાભગીયી નોંધલાની યશળેે. 
૨૮ એજન્વીએ પ્રશત રદન રેફય યીોટવ  જલાફદાય સ યલાઇઝયની વશી વાથે યજ  કયલાનો યશળેે.

જેભા તે રદલવે મ કામેરી વ્મસ્ક્ટ્તઓ તથા તેઓએ કયેર કામવ શલગતો શળે. 
૨૯ કાભગીયી અંગેન  જે તે ભકાનન ું ફીર ભશીના છીની ચાય તાયીખ સ ધીભા જે તે ભકાનના શનમત કયેર અશધકાયીના પ્રભાણ ત્ર 

વાથે ચકાવણી કયાલીને એજન્વીએ યજ  કયલાન  યશળેે. રયશળષ્ટ-૨ ના કોરભ નું. ૯ ભાું દળાવલેર ભકાનો ભાટે દયભાવના 
અંદાજીત ફીર ટેન્ડય સ્સ્લકાય કયેર યકભના ભકાન (૧) ભાટે ૬૦ભકાન (૨) ભાટે ૨૫ ભકાન (૩) ભાટે ૬ભકાન  
(૪) ભાટે ૯મ જફ કાભગીયી વુંતોકાયક જણામે ચ કલણ  જે તે એજ ુંન્વીને  શનમભાન વાયના કયલેયાઓની કાત કયીને 
કયલાભા આલળે.  

૩૦ આ કોન્રેક્ટ્ટબફન તફદીરીાત્ર છે. એજન્વી, ેટા એજન્વી યોકી ળકળે નશી આ કોન્રેક્ટ્ટની અન્મ કોઇ ફાફત અન્મ એજન્વીને 
તફદીર કયી ળકળે નશી.  

૩૧ આ કયાય નામ  કયાય થમાની તાયીખથી એક લવ ભાટે અભરભાું યશળેે અને ત્માય ફાદ યસ્ય વશભશતથી મોગ્મ રાગે તેલા 
વભમ સ ધી રુંફાલી ળકાળે. વફ કોન્રાક્ટ્ટ આી ળકાળે નશી.  

૩૨ કચેયીના જલાફદાય અશધકાયીને જો શનશિત ધોયણ અન વાયની વેલા પ્રાપ્ત થતી ન રાગે અથલા વપાઈ કાભભાું ફેદયકાયી 
યાખલાભાું આલે અથલા શનમશભત વપાઈના થામ તો વુંસ્થા દ્વાયા જે શનણૅમ રેલામ તે મ જફની યકભ ફીરભાથી કાત કયલાભાું 
આલળે.  

૩૩ જો એજન્વી આઉટ વોવવ સ શલદ્યા વ્મલસ્થાન વેલા વુંત  ષ્ટ યીતે યૂી ાડલાભા શનષ્પ નીલડે અને સચૂના આલા છતાું વપાઈ 
કાભગીયીભાું કોઇ વુંતો કાયક સ ધાયો નશી થામ તો એજન્વીની વીક્યોયીટી રડોઝીટ જપ્ત કયલાભા આલળે અને તેની વેલાઓ 
વભાપ્ત કયાળે, જે ભાટે સ શલદ્યા વ્મલસ્થાન આટોી રેલા 15 (ુંદય) રદલવની રેબખત નોટીવ આલાભાું આલળે. કચેયી આ 
કાયણે થમેર ખચવ, ન કળાન કે અન્મ કોઇણ મ શ્ષકેરી ભાટે જલાફદાય યશળેે નશી. 

૩૪ આ ઉયાુંત આ ળયતોભાું કોઇણ જોગલાઈ શોમ તેભ છતાું કોઇણ કાયણ દળાવવ્મા શવલામ વક્ષભ વત્તા / કચેયી એજન્વીને 15 
(ુંદય) રદલવની રેબખત નોટીવ આીને કયાયનો અંત રાલી ળકળે,  આ યીતે યદ થમેર કયાયના ફાકીના વભમગાાન  કોઇ 
લતય આલાભા આલળે નશી.  

૩૫ જો એજન્વી કયાય ચા  યાખલા ઇચ્છતી ન શોમ તો તેણે એક ભાવની નોટીવ આલી ડળે   
૩૬ વશલિવ ટેક્ષ અને એજ્ય કેળન ળેવ વરશતના રાગ  ડતા અન્મ પ્રલતવભાન લેયાઓ શનમભોન વાય કોન્રાકટયે ોતે ચકૂલલાના 

યશળેે.  અને તે ધ્માને યાખીને તેને બાલ બયલાના યશળેે. 
૩૭ એજન્વીના ભાબરકના મતૃ્ય ના રકસ્વાભા કયાય વભાપ્ત થમેરો ગણાળે અને તેના કામદેવયના લાયવદાયોનો કોઇ શક્ક/દાલો યશળેે 

નશી. આભ છતાું, એજન્વીના ભાબરકના કામદેવયના લાયવદાયો કયાયની ફોરીઓ અને ળયતો મ જફ શનમત બાલોના ધોયણેજ 
આ કાભગીયી ચા  યાખલા ભાુંગતા શોમ તો વત્તા / કચેયીની વુંભશતથી ત્રણ ભાવ સ ધી આ કાભગીયી ચા  યાખી ળકળે.   

૩૮ કોન્રેક્ટ્ટયે ટેન્ડયભાું આેર તભાભ ળયતો  યી ાડલાની યશળેે.  
૩૯ વપાઈકાભ  યા ાડલાની એજન્વીની વુંદગી થમેથી શનમત યકભની શવક્યોયીટી રડોઝીટ જભાું કયાલલાની યશળેે અને 

રૂા. ૧૦૦ સ્ટેમ્ ેય ય કયાય કયલાનો યશળેે.  





 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

૪૦ કોઇણ બાલ ત્રક સ્લીકાયલા કે ન સ્લીકાયલા તે અંગેની વુંણૂવ વત્તા યજીસ્રાયશ્રીની યશળેે.  
૪૧ કામવ ળળ  કયલાની યલાનગી આપ્મા ફાદ ત  યતજ વુંફ ુંધીત લયાળની વાભગ્રી કામવકયોના ગણલેળ લગેયે લસ્ત  ઓ વાથે 

કાભગીયી ળરૂ કયલાની યશળેે.        
૪૨ આ કયાય અને કાભગીયીને આન વુંગીક કાભગીયી શાથ ધયલા ભાટે રેફય તથા ભટીયીમરન  આમોજન કે અન્મ કોઇ ણ શલગત 

વુંસ્થા દ્વાયા ભાુંગલા આલે તો આલા એજન્વી ફુંધામેર યશળેે.
  

૪૩ જે તે કચેયી ભકાન – કેમ્વભાું પનીચય જેલો વાભાન ખવેડલાનો થામ તો વપાઈ કાભદાયોએ વશકાય આલાનો યશળેે અને 
આલી કાભગીયી કયી આલાની યશળેે. 

૪૪ યીશળષ્ટ-૪ ભાું દળાવલેર તભાભ કાભગીયી (પ્રવશૃત્ત) દળાવલેર કાભની ધ્ધશત પ્રભાણે કાભ કયલા જે તે એજન્વી જલાફદાય 
યશળેે. 

૪૫ વપાઈ કાભ ભાટે રયશળષ્ટ-૬ ભા દળાવલેર મુંત્રો તેભજ વાધન વાભગ્રી ઉચ્ચ કક્ષાની લાયલાની યશળેે. જરૂય ડે આ ભાટે જે તે 
કચેયીના શનમત અશધકાયી સચૂન કયી ળકળે અને તેનો અભર કયલા એજન્વી જલાફદાય યશળેે. ઉતયતી કક્ષાની વાભગ્રી લાયી 
ળકાળે નશી. કે જેનાથી ટાઈલ્વ પનીચય  કાચ  ાટીળન શલગેયેભાું ડાધા ેડ કે ન ક્ટ્ળાન થઈ ળકે.  

૪૬ કોઈણ વપાઈ કભવચાયીની ગેયલતવણ ુંક વાખી રેલાળે નશી અને આલા કોઈ ણ કભવચાયી કે સ યલાઈઝયને દૂય કયલાનો શક્ક 
યજીસ્રાય  જે તે શનમત અશધકાયીને અફાશધત યશળેે. 
ઉય મ જફની કાભગીયીની ળયતો ભેં / અભે લાુંચી છે અને તે હ ું / અભે ફયાફય વભજ્મા છીએ. કાભની ધ્ધશત પ્રવશૃત્ત, 
કાભગીયીની શલગત અને ઉયોક્ટ્ત ળયતનો હ ું / અભોને કબ ર ભુંજૂય છે અને તેનો વુંણૂવણે સ્લીકાય કળ ું છું / કયીએ છીએ.  
 

 

 

સ્ટ્થ:        ટેન્ડય બયનાયની વશી: 
તાયીખ:        વીક્કો: 
ટેન્ડય બયનાયનુું નાભ:      એજન્વીનુું નાભ: 

































 

તાયીખ: 






ઈજાયદાયશ્રીની વશી                      યજીસ્ટ્રાય
ગજુયાત ટેકનોરોજીકર યનુનલનવિટી       

      અભદાલાદ- ૩૮૨ ૪૨૪.

રયનળષ્ટ - ૬
ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીના ભકાનોની વપાઈ કાભની સનુલધા 

વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયુી ાડલાની અંતયગત ભકાન-કેમ્વ લાય  
યાખલાના / લાયલાના વાધનો / વાભગ્રીની માદી 



 ઝાડ , વાલયણી (સ્લીપ્વ) 
 ોતા (ભોપ્વ) 
 ફ્રોય ડસ્ટય, નોન એશવડીક ફ્રોય ક્ટ્રીનય 

 થીકન્ડ ટોઈરેટ ક્ટ્રીનય 

 ગ્રાવ ક્ટ્રીનય   
 વાયી ગણલત્તાન ું શભલ્કી વ્શાઈટ યપર ભડ રપનાઇર 

 પ્રાસ્સ્ટક ફકેટ 

 પ્રાસ્સ્ટક સ્ક્રફય 

 ટોઇરેટ બ્રળ, ટોઈરેટ ેય યોર 

 નેપ્થારીન ફોલ્વ  
 વેનટયી ક્ય બ્વ 

 બ્રીચીંગ ાલડય 

 ડે્રનેક્ટ્વ  
 ટોઇરેટ ું  
 ફેવીન ુંમ્  
 એય પેળનય  
 યફય લાઇય  
 રીકલીડ ક્ટ્રીનય  
 ગ્રાવ ડસ્ટય  
 જેન્ટર શને્ડ લોવ રીક્ટ્લીડ વો (એર, યોઝ, રીયીર, રલન્ડય, ભોગયા સ ુંગધી લાા ૈકી), વો કન્ટેનય 

 વોફ્ટ ટચ કાેટ વેમ્     
 રાઈટ એશવડ  
 ગાફેજ ફેગ  
 સ્પે્ર  
 પ્રાસ્ટીક ેન  
 ડસ્્ફીન નાની તેભજ ભોટી  
 ટાુંકી વાપ કયલા ભાટે ોટેળીમભ યભેગેનેટ કેભીકર  
 ગેભેક્ષીન ાલડય, વોડા ાલડય 
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 ટોઈરેટ ફાઉર નામરોન બ્રવ  
 શલન્ડો ક્ટ્રીનીંગ બ્રવ, વોટવ  એન્ડ રોંગ 

 ાણી ળોવલા ભાટેના સ્ોન્જીવ    
 

 

મુંત્રોઃ   
 

 લેક્ય ભ ક્ટ્રીનય ભળીન 

 ચેય, વોપા ક્ટ્રીનય ભળીન 

 કાેટ વેમ્  
 લોટય જેટ પે્રળય સ્પે્ર ભળીન / ગન (ટાુંકીઓની વપાઈ તેભજ ઉંચાઈ ઉયની ફાયીઓની / કાચની ેનર શલગેયેની 

વપાઈ  
 ભેનશોર, નાની ચેમ્ફય, ભોટી ચેમ્ફય,  ગરીરે, નાની રે, ાઈ રાઈન શલગેયે વપાઈ ભાટે જરૂયી વાધનો. 
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અનકુ્રભબણકા
બાગ-૨

કોભવીમર  નાણાુંકીમ  બાલત્રક ફીડ  
અનકુ્રભ નું.  ફાફત ાના નું. 

૧ ગ જયાત ટેકનોરોજકર ય શનલશવિટીના ભકાનોની 
વપાઈ કાભની સ શલધા વ્મલસ્થાનની વેલા  યી 
ાડલા અંગેન ું ભાટેન ું બાલત્રક (રયશળષ્ટ-૪) 
 

૨૭-૨૯ 
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રયનળષ્ટ - ૪ 
ગજુયાત ટેકનોરોજકર યનુનલનવિટીના ભકાનોની વપાઈ કાભની સનુલધા 

વ્મલસ્ટ્થાનની વેલા પયુી ાડલા અંગેનુું ભાટેનુું બાલત્રક 
અ.નું. પ્રવનૃત-કાભગીયીની નલગતો  કાભની ધ્ધનત યીભાકય  

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧ વભગ્ર ફ્રોય શલસ્તાયભાું યોજીદી વપાઈ, 

કચયા-ોતાું, વતત કાભગીયીના ધોયણે  
દયયોજ / પ્રશત વપ્તાશાણીથી ધોવ ું.  

રયનળષ્ટ નું. ૨.૧ ભાું 
દળાયલેર ભકાનો – કેમ્વ 
ભાું દળાયલેર ફાફતોની 
વભગ્ર કાભગીયી ભાટે 
યીનળષ્ટ-૫ ભાું દળાયલેર 
ળયતે અને આ ત્રકના 
કોરભ ૨ અને ૩ ભાું 
દળાયલેર કાભગીયી અને 
ધ્ધનત ભાટે આ ત્રકના 
અંતભાું જણાવ્મા પ્રભાણે 
બાલ ત્રક આલાનુું યશળેે.  

૨ ય રયનર, ટોઈરેટ, લોળ ફેવીનની વપાઈ 
રદલવભાું ત્રણ લાયના ધોયણે (કચેયી 
વભમ લેૂ, ૧૨ઃઃ૩૦ કરાકે, ૧૫ઃઃ૩૦ 
કરાકે અને ૧૭ઃઃ૦૦ કરાકે) 

 લોળરૂભ વતત ચોખ્ખો યશ ે અને 
કાભકાજના વભમ દયમ્માન કોયો યશ ે તે જોલાન ું 
યશ.ે 
 જ ુંત  નાળક દ્વવ્મો દ્વાયા વપાઈ  
 એય િેળનય, એય પ્મોયીપામયનો 
ઉમોગ  
 નેપ્થેરીન ફોર, રીકલીડ વો મ કલા. 

૩ (૧) ળાખા-કચેયીના યેકડવ  
- પાઈરો યથી ધૂ શટાલલી 
(૨) લેક્ય ભ ક્ટ્રીનયથી 

દયયોજ 

 

પ્રશત વપ્તાશ 
૪  ધાફાની વપાઈ 

 જે તે ભકાન / કેમ્વભાું 
આલેર તભાભ ાણીની ઓલયશેડ ટાુંકી, 
અંડય ગ્રાઉન્ડ  ટાુંકી, વુંમ્, ઈએવઆય 
ટાુંકીની વપાઈ 

 ફેઝભેન્ટની વપાઈ  

 પ્રશત વપ્તાશ વપાઈ અને પ્રશતભાવ  
ધોવ ું. ધાફાના લોટય સ્ાઉટ ચૌખા યાખલા જેથી 
ાણી બયામ નશી.  
 ૩ ભાવે એકલાય વપાઈ, એયપે્રવય તેભજ 
કેભીકરથી વપાઈ કયલાની યશળેે.   
 યોજજિંદી વપાઈ 

૫ લોટય ક રયની ટાુંકીઓની વપાઈ  પ્રશત વપ્તાશ વપાઈ અને પ્રશતભાવ  ધોવ ું  
 

૬ પનીચયની કડા લડે વપાઈ. દયયોજ 
૭ ટેબરપોન, કોમ્પ્ય ટય ઈત્માદીની વપાઈ  દયયોજ 
૮ કચયા ેટી ખારી કયલી અને કચયા 

ેટીની વપાઈ કયલી. 
પ્રશતદીન કચેયી વભમ ફાદ. તેભજ નાની ભોટી 
તભાભ ડસ્ટ ફીન અઠલાડીમાભાું એકલાય ાણી 
/ વાબ  થી ધોઈ વાપ કયલાની યશળેે.  

૯ વપાઈ કયલાથી એકશત્રત થતા કચયાનો 
શનમશભત વભમાુંતયે શનકાર. 

પ્રશતદીન કચેયી વભમ ફાદ 

૧૦ ડે્રનેજની વપાઈ-ડે્રનેજ ાઈ, ગરીરે, પ્રશતભાવ 
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નાનીરે, ભોટીરે, ચેમ્ફય શલગેયે. 
૧૧ ભકાન / કેમ્વભાું આલેર તભાભ નાની 

ભોટી ચેમ્ફય, ભેનશોર, ગટયના ાઈ 
શલગેયેની વપાઈ.  

પ્રશતભાવ 

૧૨ ફાયી / દયલાજાની ેનર, કાચ, 
ાટીળનની વપાઈ તેભજ ફાયીના 
લટીકર બ્રાઈન્ડ    

વાપ્તારશક અને જરૂયીમાત મ જફ જે તે રદલવે 

૧૩ કોન્પયેન્વ શોર, ભીટીંગ શોર તેભજ 
ફાયીઓભાું આલેર  કાડના ડદા  

દય વપ્તાશ ે શનમભીત યીતે લેક્ય ભ ક્ટ્રીનયથી 
ભાટી ઉડાડલી તેભજ દય છ ભાવે ડદા ધોઈ 
ઈસ્ત્રી કયીને રગાલી આલા. 

૧૪ ભકાનભાું મ કલાભાું આલેર તભાભ ગ 
 છણીમા  

શનમભીત વપાઈ તેભજ દય વપ્તાશ ે ધોલાના 
યશળેે.  

૧૩ રાઈટ રપટીંગ, ુંખા, એયકડીળનય, 
લોટય ક રય, એય ક રય, વાઈન ફોડવ , 
બીતબચત્રોની વપાઈ તેભજ પામય 
પ્રોટેક્ટ્ળન શવસ્ટીભ  

પ્રશત ભાવ અથલા જરૂયીમાત મ જફ જે તે રદલવ 

૧૪ ધૂ, જાાું, ાનની શચકાયી વરશતના 
ડાધાની વપાઈ  

જરૂયીમાત પ્રભાણે  

૧૫ ફૂર-છોડ કૂુંડાની જાલણી. ાણી ાવ ું – પ્રશતદીન. 
૧૬ રોનની જાલણી તેભજ કટીંગ. શનમભીત યીતે જરૂયીમાત મ જફ ાણી ાલા 

વશીત. 
૧૭ યીળયના ઝાડી-ઝાખય કચયો દૂય 

કયલાન ું કાભ. તેભજ નાના ભોટા થ્થય 
શલણી એક જગ્માએ એક્ટ્ઠા કયી દેલાન ું 
કાભ. 

દય ૧૫ રદલવે. 

૧૮ ડી ક્ટ્રીનીંગ યજાના રદલવે પ્રશતવપ્તાશ 
૧૯ બરફ્ટની વપાઈ વપાઈ દયયોજ અને ોરીળ પ્રશતભાવ 
૨૦ ફગીચા જાલણી શનમશભત-જરૂયીમાત મ જફ 
૨૧ બરફ્ટ ચરાલલાની વેલા  પ્રશતદીન-કચેયીએ ઠયાલેરા વભમ મ જફ  



એકુંદયે બાલ રૂા. (અંકભાું), .................................... પ્રનત રદન,  રૂનમા (ળબ્દોભાું) ………………………………………………… 

........................................................................................................................................................................ પ્રનત રદન, 
રેખે ભાનવક કુર રૂા. (અંકભાું)  .................................... (૨૫ રદલવની કાભગીયી પ્રભાણે) રૂનમા (ળબ્દોભાું) 
...........................................................................................................................................................................  
(૨૫ રદલવની કાભગીયી પ્રભાણે) 
I/We am/are willing to carry out the work at Rs.(In figure) ________________________ per day,  
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Rs. (Inwards) ________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ per day 
 
i.e. Rs. (In figure) __________________________, per month (25 working days) 
  
Rs. (Inwards) _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
per month, considering 25 working days per month. 
 
I/We am/are have read all the terms-conditions, particulars of working it’s style and understood 
properly. I have visited all the buildings-campus and agreed in all respect without any claim or 
disputes. I have quoted the rates considering all aspects as said above without any disputes or claim.  

 

કયાય નાભાની ઉલ્રેબખત તભાભ ફોરીઓ અને કાભગીયીની ળયતો ભેં  અભે લાુંચી છે અને હ ું   અભે ફયાફય વભજ્મા છીએ. 
ઉય બાલત્રકભાું શનરદિષ્ટ પ્રવશૃત્ત-કાભગીયીની શલગતો અને કાભની ધ્ધશત ણ લાુંચી વભજીન સ્લીકાયીએ છીએ. આ વલે 
ફોરીઓ ળયતો અને કાભગીયીની શલગતો અને ધ્ધશતનો કોઈણ લાુંધો કે તકયાય શવલામ વુંણૂવણે સ્સ્લકાય કરૂ છું  
કયીએછીએ અને આ બાલત્રક બય વ છે 

 

Place:          Signature of tenderer 

 

Date:                                                                                            Name of tenderer   

 

 

Name of agency:         Stamp 

    

 


