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lGJF;L VlWS S,[S8Z
નવસારી

પ રિશ – ૨
ટે ડર ભરવા માટે જ રી સુચનાઓ/શરતો:(૧) ટેકનીકલ બીડ ;FY[ ~FP!___qv sV\S[ ~l5IF V[S CHFZ 5}ZFf ટે ડર ફીના ડી.ડી. અસલમાં તથા
જ રી ન ધણી/ મા યતાના માણપ ોની માણીત નકલો સીલબંધ વરમાં TFP_#q_*qZ_Z! GF
ZMH !(v__ S,FS ;]WLDF\ D/L HFI T[ ZLT[ DMS,L VF5JFG]\ ZC[X[ જે ના પર " ર ી ૫ તી
ઉપાડવાના વા ષક ઇ રા બાબતનું ટેકનીકલ બીડ" મોટા અ રે લખવાનું રહેશે તથા કલેકટર ી
નવસારી, પહેલો માળ, િજ લા સેવા સદન, કાલીયાવાડી, નવસારીના નામે આર.પી.એ.ડી./ પીડ
પો ટ/કુરીયર થી સમયમયાદામાં પહ ચાડવાનું રહેશ.ે ટે ડર ફોમના પ રિશ -૩ પર તાજે તરનો પોતાની
સહીવાળો પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ચોટાડવાનો રહેશ.ે EFJ5+S V,U ;L,A\W SJZDF\ 8[SGLS,

AL0GF\ DM8F SJZGL V\NZ H D]SJFG]\ ZC[X[P
(૨)

ભાવ ભરનાર એજ સીએ િનયત સમયમયાદામાં પહ ચતા કરેલા ટેકનીકલ બીડ જ ખોલવામાં
આવશે. ફાટેલા, તૂટેલા અથવા િનયત સમયમયાદામાં ન આવેલા તથા અધુરી િવગતો તથા અધુરા
પુરાવાવાળા ટે ડરો રદબાતલ ગણાશે તથા તે અંગે કચેરીનો િનણય આખરી ગણાશે.

(૩)

ભરેલા ટે ડરો

વીકારવા/ ન

વીકારવાનો િનણય લેવાનો મે.કલે ટર ી, નવસારીને અબાિધત

અિધકાર રહેશ.ે યાય ે નવસારી રહેશે. જે તમામ એજ સીઓને બંધનકતા રહેશ.ે
(૪)

ટે ડર મંજુર થયેથી દન-૦૭ માં એજ સીએ િસ યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે ા.૧૦,૦૦૦/ - (અંકે િપયા
દસ હ ર પુરા) નો બક ા ટ "કલે ટર ી નવસારીના નામનો’’ જમા કરાવવાનો રહેશે. િસ યોરીટી

(૫)

(&)

(* )
(( )

ડીપોઝીટની રકમ કરારની મુ ત પુણ થયાના એક માસ બાદ અને સમ વષ દર યાન જે તે કચેરીમાં
સેવા પુરી પાડેલ હોય તે કચેરીનું ચુકવ બાકી નથી તથા કામગીરી સંતોષકારક હોવા અંગેનું
માણપ રજુ કયથી જ એજ સીને પરત ચુકવવામાં આવશે. િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઉપર
કોઇ પણ કારનું યાજ મળવાપા થશે નહી.
ભાવ૫ ક મંજુર થયે જે શરતો/કરાર નકકી કરવામાં આવે તે મા ય રાખવાના રહેશે તથા િનયત
કરવામાં આવેલ િસકયોરીટીની રકમ જમા થયા બાદ જ િવગતવાર ઇ રા સ પણીનો હુ કમ કરવામાં
આવશે. જણાવેલ સમયમયાદામાં િસકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ જમા નહી કરાવનાર એજ સીનું
ટે ડર રદબાતલ ગણવામાં આવશે અને િનયમોનુસારની આગળની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
જે ટે ડરના ભાવો મા ય રાખવામાં આવે તેમણે ઇ રા મંજૂર થયાની ણ કયાની તારીખથી દન
૦૭ (સાત) માં જ રી િનયત ટે પ પેપર ૫ર કરા૨ કરી આપવાનો રહેશે. આ કરાર માટે ટે પ
ડયુટીનો ખચ ઇ રદારે ભોગવવાનો રહેશે.
૨જુ થયેલ ટે ડર ફોમ મા ય/ અમા ય ક૨વા તથા ટે ડર
યા અંગે આખરી િનણય કલે ટર ીનો
રહેશ.ે આ બાબતે કોઈપણ લેિખત કે મૌિખક રજુ આત યાને લેવામાં આવશે નિહ.
ટે ડર ફોમ યારે ય કતગત રીતે ભરવામાં આવે યારે નીચેની િવગતો પ રીતે દશાવવાની રહેશ.ે
(અ) પોતે સંચાલક તરીકે હ ક ધરાવે છે .
(બ) કંપની કે સં થાના વહીવટદાર તરીકે સહી કરેલ છે .
(ક) કંપની કે સં થા ૨

() )

ટડ થયેલ હોય તો પોતે મં ી, મેનજ
ે ૨ કે ભાગીદાર ઈ યાદી તરીકે હો ો

ધરાવે છે . જો મુખ યાર તરીકે સહી કરેલ હોય તો મુખ યારનામાની માિણત નકલ ટે ડ૨રે ફોમ
સાથે ૨જુ ક૨વાની ૨હેશે.
જો ટે ડર૨ એક કરતાં વધુ કંપનીઓ/ એજ સીઓ માિલક કે સહ ભગીદારી ધરાવતા હોય તો તેઓ
ગમે તે એક કંપની/ એજ સી તરફથી જ ટે ડ૨ ફોમ ભરી શકશે.
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(૧_) જે કો ા ટરનું નામ રા યનાં કોઈ પણ કલે ટર ીએ કે કોઈ પણ રા ય સરકા૨ની કચેરીએ કાળી
યાદીમાં મુકેલ હશે અથવા તો નબળી કામગીરીનાં કારણે રદ કરેલ હશે તો તેનંુ ટે ડર ફોમ યાને
લેવામાં આવશે નહ તેમજ ટે ડર ફોમ સાથે ૨જુ થયેલ ડીપોઝીટ જ ત ક૨વામાં આવશે.
(૧૧) ટે ડર ફોમમાં ર ી પ તીના વગવાર અલગ-અલગ ૧ કવ ટલના ભાવો શ દોમાં તેમજ આંકડામાં
પ દશાવવાના રહેશે.
(૧Z) ટે ડર ફોમ તા._*q_*qZ_Z! ના રોજ !Zo__ કલાકે િનવાસી અિધક કલેકટર ી નવસારીની બ માં GSSL
SZ[, SlDl8 ;D1F ખોલવામાં આવશે. ટે ડર ફોમ ખોલવાના સમયે િહત-સબંધ ધરાવતા ઈસમો હાજર
રહી શકશે અને જો કોઈ ટે ડરર વતી િતિનિધ હાજર રહે તો તેણે ઓથોરીટી લેટર લઈને આવવાનું
રહેશ.ે
(૧#) સદરહુ ભાવોમાં,
(૧$)
(૧5)
(૧&)

(૧*)

.એસ.ટી. કે અ ય સામા ય વેરાઓનો સમાવેશ થશે નહી. પરંતુ રજુ કરેલ ભાવ

ઉપરાંત ઉપરોકત વેરો અલગથી ભરવાનો રહેશે.
ટે ડર ફોમમાં ભાવ ભરનારનું પુરેપુ ં નામ અટક સાથે તથા સરનામું લખવાનું રહેશે તથા દુકાન
ર
ેશન કરાવેલ હશે તો તેનું ર
ેશન માણપ રજુ કરવાનું રહેશ.ે
સગીર વયની કોઈ પણ ય કત ટે ડર ભરી શકશે નહી.
વગવાર પ તીનાં રજુ થયેલ ભાવો પૈકી અલગ-અલગ વગનાં અલગ-અલગ ટે ડરરનાં ભાવો ન કી
કરવા કે એક જ ટે ડરરનાં તમામ વગનાં ભાવો મંજુર કરવા તેનો િનણય ટે ડર ગ માટે િનયુ ત થયેલ
કિમ ટ કરશે અને આ િનણય અંગે કોઈ વાદ-િવવાદ ા રાખવામાં આવશે ન હં.
આ કામે મંજુર થયેલા ભાવો કરાર કયા તારીખથી TFP#!q_#qZ_ZZ સુધી VYJF VgI SZFZ G YFI
tIF\ ;]WL અમલમાં રહેશે. જે સંબંધકતા ઇ રદારને બંધનકતા રહેશPે ઈ ૨દા૨ wJFZF HM SM.

XZTGM E\U SZJFDF\ VFJX[ TM SZFZની મુદત પુરી થાય તે પહેલા કલે ટર ી, નવસારી લેિખત

(!()

(૧))

(૨_)

(૨!)

(૨Z)

નો ટસ આપી ઈ રો રદ કરી શકશે તેમજ ઈ ૨દા૨ િસવાય અ યને આ કામગીરી સ પી શકશે અને
તે માટે કોઈ વળતર મેળવવાનો હ ક ઈ ૨દા૨ને રહેશે નિહ.
આ કો ાકટ મ યાની તારીખથી એક માસની મુદતમાં S,[S8Z SR[ZL4 GJ;FZL TYF T[GF TFAF
C[9/GL Tમામ સરકારી કચેરીઓમાંથી ગત વષની બાકી રહી ગયેલ પ તી ઉપાડી લેવાની રહેશે. જો
તેમ કરવામાં ચુક થશે તો કો ાકટરે ભરેલ ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરવામાં આવશે.
S,[S8Z SR[ZL4 GJ;FZL TYF T[GF TFAF C[9/GL કોઈ પણ સરકારી કચેરીમાંથી પ તી ઉપાડવાની
5+ S[ OMG SM. 56 DFwIDYL ણ કરતા દન-૭ માં ઇ રદારે પ તી ઉપાડી જવાની રહેશે. જો
આ મુદત દર યાન ઇ રદાર પ તી ન ઉપાડે તો ઇ રદારના ખચ અને જોખમે પ તીનો થાિનક
રીતે િનકાલ કરવામાં આવશે અને તે અંગેનું નુકશાન ઇ રદાર પાસેથી વસુલ કરવામાં આવશે. કોઇ
પણ કચેરીમાંથી ભીની પ તીની બાબતમાં કોરા કાગળોના ભાવની સમક માં પાંચ ટકા છુ ટ રાખી
ઇ રદારે લઇ જવાની રહેશે.
ર ી કાગળોનો જ થો જે તે કચેરીએથી ઉપાડતી વખતે તેનું વજન જે તે કચેરીના વડાએ િનયુકત કરેલ
િતિનિધની બ માં કરવાનું રહેશે.
ંગ કાંટો કે નુકશાની વાળો કાંટો ચલાવી લેવામાં આવશે નિહ.
આ ટે ડર વગવાર અલગ-અલગ પ તીનું વજન કરી વખચ લઈ જવાની શરતે ભરવાનું રહેશે.
ઇ રદારે પ તીની કંમત રોકડમાં અથવા તેની પુરી રકમ સરકાર ીના નકકી કરેલ સદરે જમા
કરાવવાની રહેશે. જો રોકડમાં ચુકવણી નહી થઇ હોય અથવા ચલણથી રજુ કરવામાં નહી આવે તો
ઇ રદારને પ તી ઉપાડવા દેવામાં આવશે નહી.
ઇ રાની િનયત કરેલી એક વષની મુદત પુરી થવાના ણ માસ અગાઉ જો ઇ રદાર ચાલુ ભાવથી
કામ કરવાની સંમતી સાથે માંગણી કરશે તો કલે ટર ી નવસારી ને યો ય જણાયે વધુ એક વષ માટે
ઈ રાની મુદત લંબાવી શકશે, આ મુદત લંબાવવી કે કેમ? તે અંગે કલેકટર ી, નવસારીનો િનણય
આખરી ગણાશે. પરંતુ આ કામે નવી ટે ડર નોટીસ બહાર પડી ગયા બાદ આવેલ માંગણી મા ય
રાખવામાં આવશે નિહ.
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(૨#) જો સેવા પુરી પાડનાર કોઈ ઉચાપત ક૨શે અથવા તો નાદાર થશે અથવા તો સંતોષકારક સેવા પુરી
નિહ પાડે તો સેવા પુરી પાડનારની સાથે થયેલ કરાર કલે ટ૨ ી વારા નોટીસ આપીને સમા ત કરી
શકશે, અ ેની કચેરીએ જમા કરાવેલ ડપોિઝટની રકમ જ ત કરી શ શે અને આવા ક સામાં
િનયમોનુસાર નુકશાનીનું વળતર જમીન મહેસુલ બાકી તરીકે વસુલવામાં આવશે.
(૨$) ટે ડ૨ની કોઈ પણ શરતોનું અથઘટન ક૨વાનો સંગ ઉપિ થત થાય યારે કલેકટર ી, નવસારીનો
િનણય આખરી ગણાશે. જે ઈ ૨દા૨ને બંધનકતા રહેશ.ે
(૨5) ઇ રદારે જુ દી જુ દી સરકારી કચેરીઓમાંથી પોતે ઉપાડેલ અ, બ, ક વગની ૫ તી અંગે પુરી માિહતી
નીચેના ફોમમાં દર માસે મોકલવા માટે બંધાયેલ છે .
મ

૧

જે કચેરીમાંથી
૫ તી ઉપાડી
હોય તે કચેરીનું
નામ
૨

ખરેખર
ડીલીવરી
લીધી હોય તે
તારીખ
૩

ઉપાડેલ જ થો
કારવાર અલગ
બતાવવા
( કવ ટલમાં)
૪

ઉપાડેલ
પ તીની
રકમ

વેરાની
રકમ

૫

૬

કુલ
ચૂકવેલ
રકમ વેરા
સિહત
૭

(૨&) આ ઉપરાંત જ ર લાગે તો અ ય કોઈ નવી શરતો ઉમેરવાનો અબાિધત અિધકાર કલેકટર ી,નવસારીને
રહેશે અને તે શરત ટે ડર રજુ કરનાર ઈ રદાર ીએ મા ય રાખવાની રહેશ.ે
ઉ૫રોકત સુચનાઓનો કોઇ૫ણ

કારે અમલ થયેલ નહી હોય તેવા ટે ડરો આપોઆ૫

અમા ય ઠરશે.

થળ :

સહી:

તારીખ :

ટે ડર ભરનારનું નામ :

ટે ડર ભરનારનું સરનામું :
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પ રિશ -૩
ટેકનીકલ બીડ
ષે ક : .....................................................................

ફોટો અહ ચોટાડવો તથા
અડધી ફોટા પર અને અડધી

નામ: .......................................................................

બCFર આવે તે રીતે સહી કરવી

સરનામુ:ં ...................................................................
...................................................................
સિવનય,

S,[S8Z SR[ZL4 GJ;FZL TYF TFAF C[9/GL 5|F\T SR[ZL TYF DFD,TNFZ SR[ZLVM DF8[
ર ી ૫ તી (વે ટ પે૫ર) ઉપાડવાનો કો ાકટ માટેનો વા ષક ઇ રો આ૫વા બાબતની આપની
તા. /૦&/૨૦૨૧ થી િસ ધ થયેલ હેરાત અનુસંધાને અમો વતમાન સરકારી ધારાધોરણની
જોગવાઈઓ અનુસાર કલેકટર કચેરી, નવસારીએ ન કી કરેલ શરતોને આિધન ર ી-પ તી ઉપાડવા અંગેની
સેવા પુરી પાડવા ઈ છીએ છીએ.
૧ K[<,F +6 JQF"GF\ .gSD8[S; ZL8G" OF., SIF"

V\U[GF\ 5]ZFJF

૨ GST નંબર
૩ રેશન ગ કાડની સટ ફાઈડ નકલ, મતદાર કાડની
નકલ
૪ વેપારી/એજ સી વારા ડફો ટર કે પોલીસ/કોટ
રેકડ પર કેસ નથી તેમજ લેકલી ટ કરેલ નથી કે
સંતોષકારક કામગીરી ન હોવાના કારણે રદ કરેલ
નથી તે મતલબનું બાંહેધરી પ
।.૧૦૦/- ના
ટે પ પેપર પર રજુ કરવાનું રહેશે.
૫ ટે ડરર જો ભાગીદારી પેઢી હોય તો ભાગીદારી
દ તાવેજોની માિણત નકલ તથા પાવર ઓફ
એટન ના નોટરાઈઝ દ તાવેજોની માિણત નકલ
ન ધ : ઉપરો ત તમામ પુરાવાની માિણત નકલો અચૂક સામેલ રાખવી.

થળ :

સહી:

તારીખ :

ટે ડર ભરનારનું નામ :
એજ સીનું નામ અને િસ કો :
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પ રિશ – ૪
ફાયના સીયલ બીડ
િત,
મહેરબાન કલેકટર સાહેબ,
નવસારી.
સિવનય,

હુ /ં અમો નીચે સહી કરનાર S,[S8Z SR[ZL4 GJ;FZL TYF TFAF C[9/GL 5|F\T SR[ZL

TYF DFD,TNFZ SR[ZLVM DF8[ સને-૨૦Z!-૨૦ZZ નાં વષના સમયગાળા માટે ર ી કાગળોનો
જ થો ઉપાડવા માટે નીચે જણાવેલ વગવાર ભાવો મોકલું છુ ં ./મોકલીએ છીએ.

અ.નં. વગ

ર ી-પ તીની િવગત

એક િ વ ટલનો ભાવ િપયામાં

( ૈણી)

અંકમાં

૧

અ-વગ દૈિનક પ ો કાશનો તથા ફોમ

૨

બ-વગ

કચેરીની જુ ની ફાઈલો અને બીજુ
રેકડ

૩

ક-વગ

નકામા પડતર કાગળો અને પરચુરણ
કાગળો

થળ :

સહી:

તારીખ :

ટે ડર ભરનારનું નામ :
એજ સીનું નામ અને િસ કો :
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શ દોમાં

