
 

 

 ટેન્ડર ફોમર્ની િકમંત  1000/- 

                                                          ફોમર્ નબર -૧ 

જૂની સાધન સામગર્ી, કોમ્પ્યટુર, ફિનર્ચર, કાર તથા અન્ય િબનઉપયોગી માલ સામાનનો 

ભગંાર મેળવવા માટેનુ ંભાવપતર્ક 

કુલ સિચવ, 

ગજુરાત યિુનવિસર્ટી,અમદાવાદ. 

િવષય:- ગજુરાત યિુનવિસર્ટી ખાતેના િવિવધ િવભાગો ખાતે વેચવાલાયક જુનો માલ સામાન સાધન સામગર્ી, કોમ્પ્યટુર, િપર્ન્ટર, ફિનર્ચર, ગાડીઓ તથા 

અન્ય િબન ઉપયોગી માલ સામાનનો ભગંાર મેળવવા માટેના ઓફર ભાવ.   

ીમાન, 

ઉપરોક્ત િવષય પરત્વે સિવનય જણાવવાનુ ંકે,આ સાથે સામેલ ફોમર્ના ભાગ-૨ માની તમામ શરતોને માન્ય રાખી આપની સં થા ખાતે વેચવા લાયક 

જુનો માલ સામાન,સાધન સામગર્ી, કોમ્પ્યટુર, િપર્ન્ટર, ફિનર્ચર, ગાડીઓ  તથા અન્ય િબન ઉપયોગી માલ સામાનનો ભગંાર  હાલતમા ંછે તે મેળવવા 

માટેના મારા ઓફર ભાવ નીચે મજુબ આપુ ં   ધ્યાને લેવા િવનતી છે.  

અન.ુન. િવભાગ નુ ંનામ લોટ નબર હયાત જથ્થા મજુબની કુલ િકંમત . 
૧ લાકડાનુ ંફિનર્ચર તથા અન્ય લાકડાનો 

ભગાર તથા સેનેટ હોલની ખરુશીઓ 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
 

 

૨  એચ.આર.ડી સી   2  

૩  માઈકર્ોબાયોલોજી    3  

૪   સાયકોલોજી 4  

૫  કાર(118NE,AMBESSEDER,JEEP,VAN) 
GJ1BP-1354 
GJ1R-6421 
GCB-3014 
GAO-1542 
GJ1R-5995 

5  

 લોટ  ની વ તઓુ ના આખરી િનકાલ માટે 
કેન્દર્ સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ના 
પર્વતર્માન િનયમો મજુબ અનસુરવાનુ ં
રહશેે. 

  

  



 

 

 

 

ઉપરોક્ત ભાવ અમારા વધારેમા ંવધારે છે,તો મળવાપાતર્ ઓડર્ર આપવા િવનતી છે. 

 

ડીપોઝીટ ભયાર્ અગેની(ડી,ડી) રસીદનો નબર :-                                    તા.     -     -  ૨૦૧૬. 

 

ભાવ ભરનારની સહી તથા સરનામુ ંિસક્કા સાથે  

 

 બાહધેરી પતર્ક  

1. સદર ટેન્ડર મા ંલાગેલ ટેન્ડર ની ગાડીઓ યનુીવસીર્ટી ખાતે કિટંગ કરી તેના પજુાર્ ટા પાડી ઊપાડી જવામા ંઆવશે 

તેમજ સદર ગાડીઓ નુ ંRTO Registration Cancellation કરવાની જવાબદારી અમારી રહશેે.તેમ કરવામા ંકસરુ થયેથી 

ઊપ તીત થતી સઘળી જવાબદારી અમારી રહશેે તેની અતેર્ થી બાહધેરી આપુ .ં  
 

2. ફોમર્ નબંર -૧ મા ંસમાિવ ઠ લોટ ની વ તઓુ મા ંથી નીકળતો ઈ-વે ટ તેમજ અન્ય Toxic Substances ના આખરી 

િનકાલ માટે કેન્દર્ સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર ના પર્વતર્માન ધારાધોરણો મજુબ સરકાર માન્ય એજન્સી ારા સદર 

વ તઓુ નો આખરી િનકાલ કરવાની હુ ંબાહધેરી આપુ  ં .આ બાબતે કસરુ થાય તો તેની સપંણૂર્ જવાબદારી અમારી 

રહશેે. 

                       

     ભાવ ભરનારની સહી તથા સરનામુ ંિસક્કા સાથે                                                 તારીખ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ભાગ-૨ 

એ ટેટ િવભાગ 

ગજુરાત યિુનવિસર્ટી ,અમદાવાદ 

ટેન્ડરની શરતો 

૧. ટેન્ડર ફોમર્ તેમજ તેની શરતોની િકંમત .૧૦૦૦/- છે  પરત ન આપવાની શરતે ડી.ડી. કુલ સિચવ ી (registrar ) 

ગજુરાત યનુીવસીર્ટીના નામનો કઢાવી તા.29-10-2016 થી તા.29-11-2016 દરમ્યાન ૧૧.૦૦ થી ૪.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ંભરી 

શકાશે .ટેન્ડર ફોમર્ અને તેની શરતો સાથે  વેબ સાઈટ પર થી લેવાના રહશેે.ખરીદેલા ટેન્ડર ફોમર્ ઉપર જ ઓફર 

વીકારવામા ંઆવશે.આ હરાજીની શરતો  ટેન્ડર ફોમર્નો એક ભાગ છે ને પણ સહી -િસક્કા કરીને ટેન્ડર ની સાથે પરત 

આપવાના રહશેે.  

૨. ઓફર િનયત કરેલ સમય તા.29-11-2016 સાજંના ૫.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ં બ મા ં િ વકારવામા ંઆવશે. ટેન્ડર ખોલવાનો 

સમય તા.30-11-2016 બપોરના ૧૨.૦૦ વાગ્યે ટેન્ડરરોની હાજરીમા ંખોલાશે.  

૩. ટેન્ડરમા ંમકેુલ માલસામાન રજાના િદવસ િસવાય આ કચેરીમા ંસવારના ૧૧.૦૦ થી ૪.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ંજોવા મળશે   

(શિનવાર -  રિવવાર, રજાના િદવસો િસવાય) િનિરક્ષણ કયાર્ બાદ ભાવપતર્કમા ંદરેક લોટ ની સાધન સામગર્ીનો ભાવ ફોમર્ 

નબંર 1 ની કોલમ નબંર 4 મજુબ ભેગો ભરવાનો રહશેે. 

૪. માલ જ્યા ંછે ત્યા ંઅને તે  િ થિતમા ંઆપવામા ંઆવશે. 

૫. માલ સામાન ઉપાડવા માટે જ રી સાધનો તેમજ લેબર તથા તેનો ખચર્ જવાબદારી ખરીદનાર ફમર્ અથવા યિક્તની 

રહશેે. 

૬.  ફમર્ અથવા યિક્તની ઓફર વીકારવામા ંઆવશે તેને તેના જવાબદાર માણસોની હાજરીમા ંજ માલ સામાન ખોલવો 

તેંમજ લોડ કરી લઈ જવાનો રહશેે. તે કામ સ થાના ટાઈમ દરમ્યાનમા ંકરવાનુ ંરહશેે.  જવાબદાર માણંસ હાજર રહવેાનો 

હોય તેના નામનો ઓથોરીટી લેટર ખરીદનારે  કુલ સિચવ ી,ગજુરાત યિુનવસીર્ટીને આપવાનો રહશેે. 

૭. ટેન્ડરમા ંમકેુલ માલ સામાનનની પોતે ભરેલ િકમતના ૫ % ટકા અનામત ડીપોઝીટ ટેન્ડર ફોમર્ની સાથે જ ભરવાની 
રહશેે.અનામત રકમ કર્ોસ કરેલા ડર્ાફટથી કુલ સિચવ(registrar) ,ગજુરાત યિુનવર્િસટી ,અમદાવાદના નામનો ડર્ાફટ ટેન્ડર 
ફોમર્ની સાથે િબડવાનો રહશેે.અનામત રકમ ભયાર્ િસવાયનુ ંટેન્ડર ફોમર્ રદ ગણવામા ંઆવશે. 
૮. ઉચા ભાવ મજુર થયેલાને જાણ કરવામા ં આવે ત્યારથી દસ િદવસની અદર પરેુપરુી રકમ ડી.ડી થી કુલ 
સિચવ,(રજી ટર્ાર)ગજુરાત યિુનિવર્સટી ,અમદાવાદ ખાતે ભરવાની રહશેે.જો તેમ કરવામા ં કસરુ થશે તો ભાવ રદબાતલ 
ગણવામા ંઆવશે.અને અનામત ભરેલ રકમ જપ્ત કરવામા ંઆવશે.તથા તેમનાથી નીચા ભાવ ભરેલ ટેન્ડરર ને ઓડર્ર 
આપવો પડે તો તફાવત ની રકમ પર્થમ કસરુવાર પાસેથી વસલુવામા ંઆવશે.ઉચા ભાવવાળા માલસામાન ઉપાડતા પહલેા 
સરકારી િનયમાનસુાર સેલટેક્ષ (વેટ )પાટ  ારા જાતે ભરપાઈ કરી પહોચની  ઝેરોક્ષ નકલ સ થામા ંજમા કરાવી પરેુપરુી 



રકમ ભરાઈ ગયા બાદ સાત િદવસની આદર માલ સામાન તેમના ખચેર્ અને જોખમે ઉપાડી જવાનો રહશેે.જો સમયસર માલ 
ઉપાડવામા ંનહી આવે તો રોજના .૫૦૦.૦૦ લેખે ઓડર્ર દીઠ વસલુ કરવામા ંઆવશે.  
૯. માલ સામાન ઉપાડતી વખતે સરકારી માલ િમલકતને કોઇપણ પર્કારનુ ંનકુશાન થશે તો નકુશાની પેટેની રકમ અનામત 
માથંી વસલુ  કરવામા ંઆવશે. 
૧૦. આંિશક લોટની માગની ગર્ા  રાખવામા ંઆવશે નહી. 
૧૧. કોઇપણ ઉચા ભાવ અગર તમામ ભાવ મજુર કરવાના કે રદ કરવાના તમામ હક્કો કુલ સિચવ ીના ંરહશેે. ના માટે 
કોઇપણ પર્કારના કારણો દશાર્વવામા ંઆવશે નહી. 
૧૨. ટેન્ડર ભરનાર પેઢી અગર યિક્તએ તમામ ચકૂવવાપાતર્ વેરાઓની જવાબદારી પણૂર્ કયાર્ના સટ િફકેટની કોપી 
આપવાની રહશેે. 
૧૩. ટેન્ડર સીલ કરી આપવાના રહશેે.સીલ વગરનુ ં ટેન્ડર રદ ગણવામા ંઆવશે.ટેન્ડરના કવર ઉપર હરાજીમા ંમકેુલ માલ 
સામાનનુ ંભાવ પતર્ક એમ પ ટ મોટા અક્ષરે લખવુ.ં  
૧૪. ભરેલા ટેન્ડર General Section, Room No. 38 મા ંિનયત તારીખ સધુીમા ંસવારના ૧૧.૦૦ થી ૪.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ં બ  
વીકારવામા ંઆવશે. 
૧૫.. ટેન્ડર ભરનાર પાટ એ સેલટેક્ષ વેટ અલગ બતાવવાનો રહશેે અને ટેન્ડર પર્ાપ્ત કરનાર પાટ એ ગજુરાત સરકારના 
પર્વતર્માન િનયમાનસુાર સેલટેક્ષ વેટ વાિણજ્ય વેરા કચેરીમા ં િનયત પતર્કમા ં ભરી તેની નકલ કુલ સિચવ ગજુરાત 
યિુનવસીર્ટી ,અમદાવાદ ખાતે જમા કરાવવાની રહશેે.માલ સામાન સપણૂર્પણે ઉપાડયા બાદ જ ડીપોઝીટ પરત કરવામા ં
આવશે. 
૧૬. િવભાગ દીઠ  લોટ મજુબ ના ભાવ અલગ થી ભરવાના છે  
૧૭. એક કે તેથી વધ ુલોટના ભાવ ભરી શકાશે પરંત ુ દરેક લોટ ની ડીપોઝીટ અલગ થી ભરવાની રહશેે  
૧૮. દરેક પર્કાર ના ભાવ નુ ંમ ૂ યાકંન દરેક લોટ  મજુબ અલગ અલગ  રીતે કરવામા ંઆવશે  
૧૯.  દરેક  લોટ સપંણૂર્પણે એક એકમ ગણવામા ંઆવશે અને તે પર્માણે સમગર્ એકમ ઉપાડવાનો રહશેે   
૨૦. અનકુર્મ નબંર ----૫--મા ંદશાવેલ ગાડીઓ માટે R.T.O. ની પર્િકર્યા ના કાગિળયા ંની જવાબદારી માન્ય થયેલ ભાવ 
વાળી પેઢી ની રહશેે. ગાડીઓ ના પજુાર્ યનુીવસીર્ટી ખાતે જુદા પાડી કિટંગ કરી લઈ જવાની રહશે  3 

૨૧. માલ  તે િવભાગ ખાતેથી  વખચેર્ ટા પાડી પેઢી એ  લઇ જવાના રહશેે  
 ૨૨.ફોમર્ નબંર-૧ મા ંસમાિવ ઠ લોટ  ની વ તઓુ મા ંથી નીકળતો ઈ-વે ટ તેમજ અન્ય  Toxic Substances ના આખરી 
િનકાલ માટે કેન્દર્ સરકાર તથા રાજ્ય સરકાર ના પર્વતર્માન ધારા ધોરણો મજુબ, સરકાર માન્ય એજસી ારા, ઉચ્ચ ભાવ ના 
સફળ બીડરોએ િનકાલ કરવાનો રહશેે. અને તે મજુબ નુ ંબહધેરીપતર્ ટેન્ડર ના દ તાવેજો સાથે બીડ ભરવાનુ ંરહશેે   
23. માલ ઉપાડવામા ંકસરુવાર થયેથી રોજના .૫૦૦.૦૦ લેખે ઓડર્ર દીઠ વસલુ કરવામા ંઆવશે.  
 
ઉપરોક્ત તમામ શરતો નબર ૦૧ થી 23 મેં વાચી છે, સમજ્યો  અને તે મને માન્ય છે તેવી હુ ંબાહધેરી આપુ ં  . 
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