िनिवदा संबिधत शरते :
१. संपूण प से भरी ई िनिवदाएँ पंजीकृ त डाक ारा ा होने क अंितम ितिथ दनांक :
है | इस ितिथ के बाद िमली ई िनिवदाएँ वीकाय नह होगी | िनिवदा के साथ म गुजरात
सरकार के वािण य कर िनयमावली के अनु प फाम नंबर 102 के तहत वािण य कर
माणप क नकल, के

ीय िव

कर िनयम 1957 के तहत िनयमावली 5 (1) के अनुसार

फाम “बी” के नमूने म रिज ेशन माणप क नकल, वेट माणप क नकल और िव ीय
वष 2017-18 के िलए आयकर िववरणी क

मािणत नकल, दरसूिच और िडमांड ा ट के

साथ संल करनी होगी |
ટે ડર સીલબંધ કવરમાં ર ટર ટપાલ વારા ા ત થવાની છે લી તારીખ :
સુધીની રહેશ.ે યારબાદ આવેલા
ટે ડરો વીકારવામાં આવશે નહી. ટે ડર ની સાથે કવરમાં વાિણ ય વેરાખાતું, ગુજરાત સરકારનાં િનયત ફોમ નંબર ૧૦૨ મુજબ
વેચાણવેરા માણપ ની નકલ, કેિ ય વેચાણવેરા િનયમ ૧૯૫૭ મુજબ ફોમ “બ” માં િનયમ ૫ (૧) મુજબના ર
શ
ે ન
સટ ફીકેટ ની નકલો, વેટ માણપ નંબર ની નકલ તેમજ આવકવેરાનું નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ભરેલ રીટન ની
માિણત નકલો ભરેલ ભાવપ ક તેમજ ડીમાંડ ા ટ ની સાથે બીડવાની રહેશ.ે

२. िनिवदाम दशाई गई दर सभी कर जैसे क , िव

कर, उ पादन शु क, वेट तथा अ य लागु

कर एवं मॉल-सामान को जवाहर नवोदय िव ालय सापुतारा तक िवतरण म लगे प रवहन
दर को जोड़कर होनी चािहए |
ટે ડર માં ભરવામાં આવેલ ભાવો, લાગુ પડતા તમામ કરવેરા જે વા. કે, વેચાણ કર, ઉ પાદન કર, વેટ તેમજ જવાહર નવોદય
િવ ાલય सापुतारा સુધી સામાન પહ ચાડવાના ભાડા સાથેના ભરવાના રહેશ.ે

३. िनिवदाम दशाई गई दर पूण

प से दशान होगी | वह दर जैसे क

पये 1-15 दशाई गई

होगी, उसे मा य नही रखा जाएगा |
ટે ડરમાં ભાવ પૂણ રકમમાં દશાવવાના રહેશ.ે ભાવ જો દાખલા તરીકે . ૧-૦૦ થી ૫-૦૦ એવી રીતે દશાવવામાં આવશે તો
તેને મા ય રાખવામાં આવશે નહી.

४. िनिवदा म

तुत भावसुची म दशाई जानेवाली दर M.R.P. से कम होनी चािहए | यािन

M.R.P. क दर के उपर मह म छु ट देनी होगी |
ટે ડર ના ભાવપ ક માં ભરવામાં આવેલ ભાવ M.R.P. કરતા ઓછા હોવા જોઈએ. એટલે કે M.R.P.

ના ભાવો પર

મહ મ છૂ ટ આપવાની રહેશ.ે

५. िनिवदा फाम साफ सुथरे पेन ारा भरा जाना चािहए तथा कसी भी कार क कांट-छांट
नह होनी चािहए | य द कसी कार का प रवतन / संसोधन करना हो तो साफ तरीके से
कया जाना चािहए तथा प रवतन पर ह ता र व दनांक का उ लेख होना चािहए |
िनिवदाकता के ह ता र के अभाव म िनिवदा को िनर त कर दया जाएगा |
ટે ડર પ ક સારી ગુણવ ા ની પેન વારા ભરવા જોઈએ તેમજ તેમાં કોઈપણ કારની છેક-છાક કરવી જોઈએ નહી. જો
કોઇપણ કારનો સુધારો વધારો કરવાનો હોય તો સુવા ય અ રોમાં સુધારો કરી યાં સહી તેમજ તારીખનો ઉ લેખ કરવાનો
રહેશ.ે ટે ડરરના સહી વગર નું ટે ડર રદ-બાતલ કરવામાં આવશે.
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६. िनिवदाएँ, िनिवदा फाम क शत , िजनका उ लेख इस फाम म कया जा रहा है, के अनुसार
भरी जािन चािहए तथा िनिवदादाता को शत क सहमित पर सहमित जताते ए अपने
ह ता र अं कत करके उसे िनिवदा फाम के साथ जोड़ना होगा |
ટે ડર, ટે ડર માં દશાવેલ શરતો કે જે નો ઉ લેખ ટે ડર ફોમ માં કરવામાં આવેલ છે તે માણેજ ભરવું જોઈએ તથા ટે ડર ની
શરતો મંજુર છે એવું દશાવી ટે ડર ફોમ પર સહી કરવાની રહેશે તેમજ સહી કરેલ ટે ડર ફોમ ભાવપ ક સાથે જોડવાનું રહેશ.ે

७. अ ोह ता रकता कसी भी िनिवदा को वीकृ त करने के अिधकार को अपने पास सुरि त
रखते है
एवं यूनतम दर देनेवाले िनिवदादाता क िनिवदा को वीकृ त करने के िलए बा य नह है |
वह कसी
भी िनिवदा को िबना कारण बताये र कर शकते है | िनिवदा क

वीकृ ित यूनतम दर एवं

गुणव ा
को यान म रखकर क जाएगी |
અિધકૃત કરેલા અિધકારી, ટે ડર મંજુર કરવા માટેનો અિધકાર પોતાની પાસે સુરિ ત રાખશે અને નીચા ભાવ ભરેલા ટે ડર ને
મા ય રાખી મંજુર કરવા માટે બા ય રહેશે નહી. તેઓ કોઇપણ કારણ બતા યા વગર ટે ડર ને ર કરી શકે છે . ટે ડર મંજુર કરતી
વખતે નીચા ભાવ તેમજ ગુણવ ા બંને યાનમાં રાખવામાં આવશે.

८. िनिवदा के साथ संल

प

म व णत सबंिधत िनिवदानुसार िन िलिखत को कम

दशाई गई
धरोहर राशी, अन ट मनी के

प म बक ा ट ारा भेजनी होगी | अ यथा िनिवदा वीकृ त

नही क जाएगी | बक ा ट, ाचाय जवाहर नवोदय िव ालय सापुतारा के नाम होना
चािहए | िजन िनिवदाकता क िनिवदा वीकार नही होगी उ ह अन ट मनी िनिवदा क
अंितम वीकृ ित होने क तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी | िजसके ऊपर कोई
याज का भुगतान नही कया जाएगा | य द िनिवदादाता सुरि त राशी भुगतान नह करने
का कारण िनिवदाम िलखेगा तो उसे

वीकार करने या नह

करने का अिधकार

अ योह ता री को होगा |
યેક ટે ડર સાથે ટે ડરના અલગ અલગ કાર મુજબની ઈ.એમ.ડી. તેમજ િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમ બક ા ટ
વારા નીચે મુજબ ના પ ક મુજબ ફર યાત ભરવાની રહેશે નહી તો ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહી. બક ા ટ,
આચાય જવાહર નવોદય િવ ાલય सापुतँ ारा ના નામનો હોવો જોઈએ. જે ટે ડરર નું ટે ડર વીકારવામાં નહી આવે
તેમની ઈ.એમ.ડી. ટે ડર ની વીકૃિત થયેથી એક મિહનાની અંદર પરત કરવામાં આવશે. જે નાં ઉપર કોઈ યાજ
ચુકવવામાં આવશે નહ . જો ટે ડરર િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમની ચુકવણી નહી કરવાનું કારણ ટે ડરમાં દશાવશે
તો તેનું ટે ડર વીકારવું કે નહી તેનો અિધકાર નીચે સહી કરનાર ને રહેશે.
अनु
नं
1

िवषय/ व तु का नाम
િવષય /વ તુનું નામ

कराना एवं मसाले /

अन ट मनी क राशी
ઈ.એમ.ડી. ની રકમ

धरोहर राशी
િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની
રકમ

अनुमािनत वा षक य क राशी
અંદા ત વા ષક ખરીદીની રકમ

Rs.5,000-00

10% of
contract value

Rs.૩૦.00 – 40.00 Lakhs

Rs.5,000-00

10% of
contract value

Rs.18.00 – 20.00 Lakhs

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs. 1.00 Lakh

અનાજ ક રયા ં તેમજ મસાલા

2

सि जयां एवं फल /
શાકભા

3

તેમજ ફળો

फन चर/ ફ નચર
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4

ऑ फस एवं टूड स टेशनरी /

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs. 2.00 – 3.00 Lakhs

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs.0.50 to1.00 Lakhs

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs. 1.00 Lakh

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs. 1.00 Lakh

Rs. 2,000-00

10% of
contract value

Rs.1.00 – 1.50 Lakhs

इमारत दु ती एवं रखरखाव

Rs.2000-00

Rs.2.00 lakhs

10

टॉयलेट चीजे

Rs.2000-00

10% of
contract value
10% of
contract value

11

Computer AMC

RS.2000.00

Rs.1.50 lakhs

12

Milk & Milk item

Rs.2000.00

Rs.5.00 lakhs

ઓફીસ તેમજ ટુડ ટ ટેશનરી

5

यूिनफाम िसलाईकाम/
યુિનફોમ િસલાઈકામ

6

खेल-कू द के साधन /
રમત ગમત નાં સાધનો

7

इलेि

क आइटम /

ઇલેિ ક આઈટમ

8

गददे और त कये /
ગાદલા તેમજ ઓિશકા

9

Rs.3.00 lakhs

९. िजस िनिवदादाता क िनिवदा वीकार होगी उनक बयाना राशी को सुर ा जमा राशी म
त दील कया जाएगा एवं शेष सुर ा जमा राशी, अनुबध
ं के समय जमा करनी होगी |
सुर ा जमा राशी १०% होगी |
જે ટે ડર ભરનારનું ટે ડર મંજુર કરવામાં આવશે તેમની ઈ.એમ.ડી. ની રકમ ને િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમમાં
તબદીલ કરવામાં આવશે. અને બાકીની રકમ કરાર કરતી વખતે જમા કરાવવાની રહેશ.ે િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમ
૧૦% રહેશ.ે

१०.
िवतरण क गई सभी व तुए, उनके िलए िनधा रत िवशेष मापदंडो, ेडमाक के
अनुसार एवं अनुमो दत टै डड या अनुमो दत स लाई न हो, तो इस हालत म िवतरण क
साम ी ब त ही अिछ क म क होगी | सामान क क म के बारे म वीकृ ित दान करने
क अंितम िनणय ाचाय को तुत नमूने के आधार पर होगा तथा वः िनिवदादाता को
मा य होगा | िवत रत क गई व तुए य द मापदंडो के अनुसार या तुत नमून के अनुसार
नही होगी तो िनिवदा ख़ा रज करने का अिधकार अ यो ता र को होगा |
સ લાય કરવામાં આવેલ વ તુની ગુણવ ા િનધા રત કરેલ િવશેષ માપદંડો, ેડમાક અનુસાર હોવી જોઈએ. જો મંજુર
થયેલ માપદંડ અથવા નમુના

માણે સ લાય ના હોય તો એવી પ રિ થિત માં સ લાય કરવામાં આવેલ વ તુની

ગુણવ ા ખુબજ સારી ગુણવ ા ની હોવી જ રી છે . સામાનની ગુણવ ા બાબત નો અંિતમ િનણય લેવાની સ ા,
તુત કરવામાં આવેલા નમુનાના આધારે આચાય ી ને રહેશે અને તે ટે ડર ભરનાર ને મા ય કરવાનો રહેશ.ે સ લાય
કરવામાં આવેલી વ તુઓ,

તુત કરવામાં આવેલા નમૂનાઓ માણે નહી હશે તો ટે ડર ર બાતલ કરવાનો સંપણ
ૂ

અિધકાર આચાય ી ને રહેશ.ે

११.
िनिवदा फाम म िजस सामान के िलए नमूना माँगा गया है, उस स ब ध म,
िनिवदादाता, िनिवदा के साथ या िनिवदा खुलने के समय माँगा गया नमूना साथ म लायगे |
अ योह ता रकता को िनिवदा वीकृ ती के बाद भी सामान का नमूना मांगने का अिधकार
होगा तथा ठे केदार का दािय व होगा क वह नमूना तुत कर एवं कसी सामान के मशीन
होने क ि थित म उसे चला कर दखाना होगा |
ટે ડર ફોમમાં જે વ તુઓ માટેનાં નમુના માં યા હશે, તે સંબંધમાં, ટે ડર ભરનારે ટે ડરની સાથે અથવા ટે ડર
ખોલવાના સમયે માંગવામાં આવેલા નમુના સાથે લાવવાના રહેશે. નીચે સહી કરનાર અિધકારીને ટે ડર મંજુર થયા
પછી પણ સામાનના નુમ
ં ના માંગવાનો અિધકાર રહેશે ટે ડર ભરનારની એ જવાબદારી રહેશે કે તેઓ નમુના આપે.
જો કોઈ સામાન મશીનરી ના પ માં હશે તો એવી િ થતીમાં જે તે મશીન ચલાવી બતાવવાનું રહેશે.
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कोई भी सरकारी सं था य द िनिवदा म आवेदन करना चाहती है तो वो अपने
सरकारी सं था का माणप साथ म संल कर तथा धरोहर राशी और सुरि त राशी से
मु ाताका माणप साथ म संल करना होगा अ था धरोहर राशी और सुरि त राशी से
मु ता नह िमलेगी |

१२.

કોઈપણ સરકારી સં થા જો ટે ડર

યામાં ભાગ લેવા માંગતી હોય તો તેમણે સરકારી સં થાનું માણપ ટે ડર

સાથે જોડવાનું રહેશે તથા ઈ.એમ.ડી. ની રકમ અને િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમ ન ભરવા માટેની મુ તાતાનું
માણપ ટે ડર સાથે જોડવાનું રહેશે અ યથા ઈ.એમ.ડી. ની રકમ અને િસ યુ રટી ડીપોઝીટ ની રકમમાંથી મુ તતા
મળશે નહી.

१३. िनिवदा िलफाफे पर िजस सामान के िलए िनिवदा ली गई है उसका उ लेख कया जन
चािहए | जैसे फ नचर क िनिवदा म “फन चर आपू त हेत”ु का उ लेख करना चािहए और
िनिवदादाताको अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर िनिवदा िलफाफे पर िलखना होगा | येक
िनिवदाको अलग-अलग िलफाफे म भेजना ज री है |
ટે ડરના કવર ઉપર પ અ રોમાં શાનું ટે ડર છે , તેનો ઉ લેખ કરવાનો રહેશ.ે જે મકે ફન ચર ના ટે ડર માટે “ફ નચર
માટેનું ટે ડર” નો ઉ લેખ કરવાનો રહેશે તથા ટે ડર ભરનારે તેમનું નામ, સરનામું , ફોન નંબર ટે ડરના કવર પર
લખવાનું રહેશ.ે યેક ટે ડરને અલગ-અલગ કવરમાં મોકલવાનું રહેશ.ે

१४. िनिवदा क दर ३०-०४-२०१९ तक लागु रहेगी | य द कसी कारणवस वष २०१८-१९ के
िलए नवीन िनिवदा कया पूण न हो पाई तो ऐसी प रि थित म नई िनिवदा क दर मंजूर
ना होने तक िनिवदादाता को वष २०१६-१७ के वष के िलए मंजूर ई दर से सामान क
आपू त करनी होगी |

ટે ડરનાં ભાવ ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ સુધી લાગુ રહેશે. જો કોઈ સંજોગવત વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વષ માટે ટે ડર
યા
પૂણ ન થઈ શકી તો એવી પ રિ થિત માં નવા ટે ડર નાં ભાવો મંજુર ના થાય યાં સુધી વેપારીએ વષ ૨૦૧૭-૧૮ ના
વષ માટે મંજુર થયેલ ભાવથી માલ-સામાન ની પૂ ત કરવાની રહેશ.ે

१५. िनिवदा अविध के दौरान दर म कसी भी कार का संसोधन के वल िव
छोड़कर वीकार नही होगा |
ટે ડર ની સમયાવિધ દરિમયાન ભાવો માં કોઈ પણ
વીકારવામાં આવશે નહી.

कर के संसोधन को

કાર નો સુધારો ફ ત વેચાણવેરા માં થયેલ સુધારા િસવાય

१६. य द कसी सामान क स लाई के साथ कोई भी िग ट सामान दया जा रहा है तो वो
िग ट सामान िबल /वाउचर म िलखते ए स लाई कया जाएगा |
જો કોઈ સામાનની સાથે કોઈ પણ વ તુ ભેટ વ પે આપવામાં આવી હોય તો આવી ી ભેટ ની વ તુ ને બીલ
/વાઉચર માં લખી સ લાઈ કરવાની રહેશ.ે

१७. य द सामान क आपू त िनधा रत समय मयादा म नही क गई तो िबल के भुगतान के समय
िबल क भुगतान क राशी पर थम ४५ दन तक ०.२५ % के वा षक दर के िहसाब से और
बाद के दन म ०.५०% के वा षक िहसाब से दंड क राशी वसूली जाएगी | ईस दंड क
राशी क गणना साधरण ाज दर के तरीके से क जाएगी अथात य द िबल क राशी
१०००-०० पये है तो ०.२५% के वा षक दर के िहसाब से थम ४५ दन तक पये ३१२५ का दंड वसूला जायेगा | ( .१००० * ०.२५ /१२*१.५ माह )
જો સામાનની પૂ ત િનધા રત સમય મયાદા માં નહી કરવામાં આવે તો બીલની ચુકવણી ના સમયે બીલ ની રકમ પર
થમ ૪૫ દવસો સુધી ૦.૨૫% ના વા ષક દર ના િહસાબથી તેમજ યાર પછીના દવસોમાં ૦.૫૦% ના વા ષક
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િહસાબ ના દરે દંડ ની રકમ ની વસુલાત વામાન આવશે. આ દંડની મની ગણતરી સાદા યાજ ની ગણતરી ના
ધોરણે કરવામાં આવશે એટકે કે જો બીલ ની રકમ . ૧૦૦૦-૦૦ હોય તો ૦.૨૫% ના વા ષક દર ના િહસાબથી
થમ ૪૫ દવસો માટે પયા ૩૧-૨૫ પૈસા ના દંડ ની વસુલાત કરવામાં આવશે. ( . ૧૦૦૦-૦૦ *
૦.૨૫/૧૨*૧.૫ મિહનો)

१८.
िवतरण क गई सभी व तुए, नमूने के अनुसार या उनके िलए िनधा रत िवशेष
मापदंडो, ेडमाक के अनुसार एवं अनुमो दत टै डड या अनुमो दत स लाई न हो, तो इस
हालत म िवत रत क गई साम ी को िनिवदादाता को अपने िनजी खच से वापस ले जाना
होगा | एसी प रि थित म नमूने के आधार पर या िनधा रत िवशेष मापदंडो, ेडमाक के
अनुसार एवं अनुमो दत टै डड क व तुए स लाई करनी होगी | य द िनिवदादाता नमूने के
आधार पर या िनधा रत िवशेष मापदंडो, ेडमाक के अनुसार एवं अनुमो दत टै डड क
व तुए स लाई करने म असमथ रहा तो स लाई आडर िनर त करके खुले बाझार से िनधा रत
व तुए खरीदी जाएगी और भाव फे र क राशी िनिवदादाता के िबल क राशी म से या सुर ा
राशी म से वसूल क जाएगी | य द िनिवदादाता नमूने के आधार पर या िनधा रत िवशेष
मापदंडो, ेडमाक के अनुसार एवं अनुमो दत टै डड क व तुए स लाई करने म असमथ रहे
तो खरीदी का अनुबध
ं तुरंत ख़ा रज कर दया जाएगा और उसका नाम लैक िल ट क सूिच
म दज कया जाएगा | ऐसे समय म िव ालय खरीदी सलाहकार सिमित का िनणय आखरी
एवं िनिवदादाता को बंधनकता होगा और ऐसे समय म िवत रत क गई साम ी के िबल
राशी का कोई भुगतान नही कया जाएगा |
સ લાય કરવામાં આવેલ વ તુની ગુણવ ા નમુના ના આધારે અથવા િનધા રત કરેલ િવશેષ માપદંડો, ેડમાક અનુસાર
ના હોય તો એવી પ રિ થિત માં સ લાય કરવામાં આવેલ વ તુ

ટે ડર ભરનારે પોતાના વ-ખચ પરત લઈ જવાની

રહેશ.ે એવી પ રિ થિત માં તેમણે વ તુની ગુણવ ા નમુનાના આધારે અથવા િનધા રત કરેલ િવશેષ માપદંડો, ેડમાક
અનુસાર વ તુની સ લાય કરવાની રહેશ.ે પરંતુ જો ટે ડર ભરનાર નમુના ના આધારે અથવા િનધા રત કરેલ િવશેષ
માપદંડો, ેડમાક અનુસાર ની વ તુઓ સ લાય કરવામાં અસમથ રહે તો સ લાયઓડર ર કરવામાં આવશે અને
ખુ લા બ રમાંથી િનધા રત વ તુની ખરીદી કરી ભાવ ફેર ની રકમ ટે ડરર નાં િબલમાંથી અથવા િસ યુ રટી ડીપોઝીટ
ની રકમમાંથી વસુલવામાં આવશે. જો ટે ડરર વ તુની ગુણવ ાના નમુના ના આધારે અથવા િનધા રત કરેલ િવશેષ
માપદંડો, ેડમાક અનુસારની વ તુની સ લાય કરવામાં અસમથ રહેશે તો ટે ડર ની મંજુરી ર કરી સ લાયર નું નામ
લેક લી ટ ની યાદી માં મુકવામાં આવશે. એવી પ રિ થિત માં િવ ાલય ખરીદી સલાહકાર સિમિત નો િનણય
આખરી અને બંધનકતા રહેશે તેમજ સ લાય કરવામાં આવેલી વ તુ ના બીલની રકમની ચુકવણી કરવામાં આવશે
નહી.

१९. य द िनिवदादाता नमूने के अनुसार या उनके िलए िनधा रत िवशेष मापदंडो, ेडमाक के
अनुसार एवं अनुमो दत टै डड या अनुमो दत स लाई करनेमे असमथ रहेगा तो
िनिवदादाता का अनुबध
ं ख़ा रज करके वीकृ त यूनतम दर से दुसरे नंबर के िनिवदादाता के
पाससे सामान खरीद या जाएगा िजसक पूण स ा िव ालय खरीदी सलाहकार सिमित को
होगी |
જો વેપારી વ તુની ગુણવ ા નમુના ના આધારે અથવા િનધા રત કરેલ િવશેષ માપદંડો, ેડમાક અનુસાર સ લાય
કરવામાં અસમથ રહેશે તો મંજુર થયેલ ટે ડર ર કરી વીકૃત નીચા ભાવથી બી નંબર ના વેપારી પાસેથી સામાનની
ખરીદી કરવામાં આવશે જે ની પૂણ સ ા િવ ાલય ખરીદી સલાહકાર સિમિત ને રહેશ.ે

२०. यूनतम दर वीकृ त होने के बाद य द कोई िववाद उपि थत होता है तो उस मामलेमे
िव ालय खरीदी सलाहकार सिमित का िनणय आखरी होगा और यह िनणय िनिवदादाता
को बंधनकता होगा |
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નીચામાં નીચા ભાવ મંજુર થયા પછી જો કોઈ િવવાદ ઉપિ થત થાય તો એવા સંજોગોમાં િવ ાલય ખરીદી
સલાહકાર સિમિતનો િનણય આખરી અને વેપારી ને બંધનકતા રહેશ.ે

२१. िनिवदा के वल उ ह फाम , ापा रय ारा दए जाने चािहए जो उन व तु , सामान,
मशीन अ द के िलए रिज टड या अनुमो दत िवतरण, थोक िव े ता हो या उनके ारा दए
जाने चािहए जो वा तव म उस सामान को बेचता हो िजसके िलए उ ह ने िनिवदा दी है | इस
स ब ध म अनुमो दत ठे केदार अपने ठे के या उसके कसी मूल भाग को कसी अ य एजसी के
िलए नही देगा, ना उससे करवाएगा |
ટે ડર ફ ત એવીજ પેઢી, વેપારીઓએ ભરવું જોઈએ કે જે ઓ તે વ તુઓ, સામાન, મશીનો માટેના અિધકૃત વેપારી,
થાબંધ વેપારી અથવા તેમણે જ ટે ડર ભરવું જોઈએ કે જે વેપારીઓ એ સામાન ના યવસાય સાથે સંકળાયેલા
હોય કે જે ના માટે તેઓએ ટે ડર ભરેલ છે . આ સંબંધમાં મૂળ વેપારી સામાનની પૂ ત માટે તેમના કરાર નો પુરપ
ે ુરો
અથવા તેનો કોઈ ભાગ કોઈ અ ય વેપારી કે એજ સી ને આપી શકશે નહી.

२२. िनिवदादाता मॉल को ठीक तरह से पैक करने के िलए िज़ मेदार होगा ता क उसे जहाज, रेल
एवं सडक या वायुवान ारा साधारण दशा म भेजते समय नुकसान नही हो सके तथा मॉल
अ छी दशा म िनयत थान पर ा कया जा शके | कसी भी कार क हािन, नुकसान, तूट
या िलक होने या अ य कमी क घटना म िनिवदा देने वाले को मॉल ा कता ारा मॉल क
िन र ण करने म जो भी इस कार क हानी पाई जाएगी, उसे पूरा करना होगा |
ટે ડર ભરનાર વેપારી માલ ને ઠીક રીતે પેક કરવા માટે જવાબદાર રહેશે જે થી કરી જહાજ, રેલ તથા માગ અથવા
વાયુમાગ વારા સાધારણ પ રિ થિત માં મોકલતી વખતે કોઈ નુકસાન નહી થાય તથા સામાન સારી હાલત માં િનયત
થળે મળી શકે. કોઈ પણ કારની હાની, નુકસાન, તૂટ અથવા લીકેજ અથવા અ ય કાર ની કમી ની ઘટનામાં
વેપારીએ માલ ા ત કરતી વખતે માલ ના િનરી ણ કરતી વ તે જો કોઈ કમી જોવામાં આવશે તો તેને પૂણ કરવાની
રહેશ.ે

२३. िववाद पद आइटम के मामले म भुगतान क राशी रोक जा सकती है तथा िववादा पद
आइटम का िनपटारा होने पर उनके प रणाम के अनुसार लौटाया जा शके गा | िव ालय
खरीदी सलाहकार सिमित क सहमित हो तो कु ल भुगतान कया जा सके गा |
િવવાદા પદ સામાનની બીલની ચુકવણી રોકવામાં આવશે. તથા િવવાદા પદ સામાન િનણય બાદ પ રણામ અનુસાર
પરત કરવામાં આવશે. િવ ાલય ખરીદી સલાહકાર સિમિતની સહમતી હશે તો બીલ ના રકમની ચુકવણી કરવામાં
આવશે .

२४. य द िनिवदादाता बार-बार िनिवदा क शत का भंग करता रहेगा तो उस िनिवदादाता क
िनिवदा को िबना कारणदशक नो टस िनरथक कया जायेगा िजसक पूण स ा िव ालय
खरीदी सलाहकार सिमित को होगी |
જો ટે ડર ભરનાર વેપારી વારં-વાર ટે ડર ની શરતોનું ઉ લંઘન કરતો રહેશે તો તે ટે ડર ભરનાર વેપારીનું ટે ડર ર
કરવામાં આવશે જે ની પૂણ સ ા . િવ ાલય ખરીદી સલાહકાર સિમિતને રહેશ.ે

२५. िनिवदाऐ दनांक २० .६.-२०१७ को ाचाय, जवाहर नवोदय िव ालय सापुतारा के
कायालय म खोली जाएगी | य द इस ितिथ म कोइ सुधार होगा तो आपको आपके मोबाईल
नंबर एवं मेल ए स
े पर नवीन ितिथ क जानकारी दी जाएगी |
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ટે ડરો તારીખ ૨૦ .૬૨૦૧૭ ના દને આચાય, જવાહર નવોદય િવ ાલય सापुतारा ના કાયાલય માં સવારે ૧૦૦૦ કલાકે ખોલવામાં આવશે. જો આ તારીખ માં કોઈ સુધારો કરવામાં આવે તો તેની ણ આપના મોબાઈલ નંબર
તથા મેઈલ ઍ ેસ પર કરવામાં આવશે.

२६. िनिवदा वीकृ त करवाने के िलए कसीभी कमचारी को कसीभी कार क भेट या नकद
राशी देने क ज रत नही है | ऐसा करने पर दोन पर क़ानूनी कायवाही हो शकती है एवं
िनिवदा को िनर त करके सुर ा राशी ज करली जाएगी |

ટે ડર મંજુર કરાવવા માટે કોઈપણ કમચારી ને કોઈપણ કારની ભેટ કે રોકડ રકમ આપવાની જ ર નથી. એવું
કરવાથી બંને પર કાયદાકીય કાયવાહી થઇ શકે છે તથા ટે ડર ને ર કરી સે યુરીટીની રકમ જ ત કરવામાં આવશે.

२७. िनिवदादाता िनिवदा के साथ िन िलिखत माण संल करगे |
१. धरोहर राशी का िडमांड ा ट
२. उपकरण, फन चर आ द क स लाय के िलए िन दि करण तथा छपा आ सूचीप |
३. य द िनिवदादाता अनुमो दत िवतरक है तो संबिधत क पिनय ारा अनुमो दत िवतरक
का माणप |
४. गुजरात सरकार के वािण य कर िनयमावली के अनु प फाम नंबर 102 के तहत वािण य
कर माणप क नकल,
५. के ीय िव कर िनयम 1957 के तहत िनयमावली 5 (1) के अनुसार फाम “बी” के
नमूने म रिज ेशन माणप क नकल,
६. वेट माणप क नकल और
७. िव ीय वष २०१८-१९के िलए आयकर िववरणी क मािणत नकल,
८. पान काड
९. शॉपए ट लायस स
ઈ રેદારે ટે ડર ફોમની સાથે નીચે મુજબના દ તાવેજો જોડવાના રહેશ.ે
૧. સે યુરીટીની રકમ માટેનો ડમાંડ ા ટ
૨. મશીનો, ફ નચર આ દ ની સ લાય માટે યો ય દશાિનદશ તથા છાપેલ સૂિચપ .
૩. જો ઈ રેદાર મા ય િવતરક હશે તો સંબિધત ક પની વારા આપવામાં આવેલ વીકૃત
િવતરક નું માણપ .
૪. વાિણ ય વેરાખાતુ,ં ગુજરાત સરકારનાં િનયત ફોમ નંબર ૧૦૨ મુજબ વેચાણવેરા માણપ ની
નકલ,
૫. કેિ ય વેચાણવેરા િનયમ ૧૯૫૭ મુજબ ફોમ “બ” માં િનયમ ૫ (૧) મુજબના ર

શ
ે ન સટ ફીકેટ

ની નકલો,
૬. વેટ માણપ નંબર ની નકલ તેમજ
૭. આવકવેરાનું નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ભરેલ રીટન ની માિણત નકલ
૮ પાન કદ() PAN CARD)
૯ શોપ અ ત લ

સ(SHOP ACT LICENSE)

થળ : જ. ન. િવ. सापुतारा

ाचाय
ज.न.िव. सापुतारा
========================================================
==========
તારીખ : _______________

दािय व प / UNDERTAKING
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मै
ी
_______________________________________मािलक
________________________
(पेढ़ी का नाम िलखे) घोिषत करता ँ क उपरो िनिवदा शत मांक १ से २७ तक
मने पूण

प से

ि गत सूप से पढ़ी है और म सभी शत क अनुपालना करने के िलए

सहमत ँ |
दनांक : __________________
______________________
थल : __________________
______________________

ह ता र
पूण

:
नाम

:

पीढ़ी क मुहर
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