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પેટા વિભાગીય કચેરી માટે ટેકવિકલ અિે આિક વિભાગ માટે ઝેરોક્ષન ું કામ –  
માલ-મજ રી સાથે ન ું શેડય  લ મ જબન ું (પટેા વિભાગીય કચરેીિી જરૂરરયાત મ જબ) o o  

િીંવિયા પેટા વિભાગીય કચેરી 
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૪. ટેન્ડરન ું િામ, કામન ું િામ અિે ટેન્ડર િુંબર િી બધી વિગત કિર ઉપર ફરજજયાત લખશો. 
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પેટા વિભાગીય કચેરી માટે ટેકવિકલ અિે આિક વિભાગ માટે ઝેરોક્ષન ું કામ – માલ-મજ રી સાથે ન ું શેડય લ 
મ જબન ું (પેટા વિભાગીય કચેરીિી જરૂરરયાત મ જબ) :: િીંવિયા પેટા વિભાગીય કચેરી 

!P  V\NFÒT ZSD     o ~F. ૮૦,૦૦૦/- 
ZP  SMZF EFJ 5+S VF5JFGL  5|YD TFZLB  o ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ 
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૧. બાિાિી રકમ રોકડેથી / ડ્રાફ્ટ દ્વારા સ્િીકારિામાું આિશે.ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “ પી.જી.િી.સી.એલ.” િા િામિો કોઈ પણ શેડય લ બેંક 
ઉપરિો હોિો જોઈએ. ડ્રાફ્ટમાું “ પી.જી.િી.સી.એલ.” વસિાય કોઈ િધારે શબ્દો લખિા િરહ કે કાયયપાલક ઈજિેરિા િામિો િ 
હોિો જોઈએ. ડ્રાફ્ટ “એકાઉન્ટ-પે” હોિો જોઈએ. 

૨. ભાિ બુંધ કરિામાું રજી. એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટ થી જ મોકલિા અિે તેિા પર ટેન્ડર ખોલિાિી તારીખ, ટેન્ડરિા કામન ું િામ અિે 
ટેન્ડર િુંબર ફરજીયાત લખિા. 

૩. કોઈપણ ટેન્ડર સ્િીકારવ ું િ સ્િીકારવ ું કે બધા ટેન્ડરો િ સ્િીકારિા તેિો હક્ક કાયયપાલક ઈજિેરિે અબાવધત રહશેે. 
૪. બાિા િી રકમ િગરિા ટેન્ડરો માન્ય ગણાશે િરહ. ટેન્ડરિી સાથે પાિ કાડય જી.એસ.ટી..િ ુંબરિો પ રાિો તથા અન્ય જરૂરી 

દસ્તાિેજો રજ  કરિાિા રહશેે. 
૫. ભાિ સાથે જી.એસ.ટી./સવિિસ ટેક્ષ/િેટ ટેક્ષ કે સરકારશ્રીિા અન્ય કોઈ ટેક્ષ જો લાગ  પડતા હોય તો દશાયિિા ફરજીયાત િે. જો 

ટેક્ષિો ઉલ્લેખ આપેલ ભાિમાું કરિામાું િરહ આિે તો જે તે ટેક્ષ સાથેિા ભાિ આપિામાું આિેલ િે તેમ સમજિામાું આિશે. 
૬. જસદણ વિભાગીય કચેરી હઠેળિા કોઈપણ સબ રડિીજિમાું કાયયપાલક ઈજિેરશ્રીિા આદેશ મ જબ કામ કરિાન ું રહશેે.  
૭. સરકારશ્રી િા વિયમાન સાર જી.એસ.ટી. રજજસ્રેશિ કરાિવ ું ફરજીયાત િે. ટેન્ડરિા ભાિ સાથે જી.એસ.ટી. રજીસ્રેશિ 

િુંબર આપિા 
 

તારીખ: 
કોન્રાક્ટર/સપ્લાયર િી સહી વસક્કા સાથ:ે 
 

 

              કાયયપાલક ઈજિેર, 
            પ.ગ .વિ.ક ું.લી, વિભાગીય કચેરી,  

         જસદણ          



 
SCHEDULE - ‘A’ 

 

S|D કામિી  વિગત 
HyYM EFJ ~P S], ZSDP 

 જસદણ િીભાગીય કચેરી િીચે આિતા િીંિીયા પેટા વિભાગીય કચેરી માટે ટેકવિકલ અિે 
આિક વિભાગ માટે ઝેરોક્ષ પેટા વિભાગીય કચેરીિી જરૂરરયાત મ જબ કરી આપિાન ું કામ. 
ઇન્ચાર્જ ઈજિેર િીંિીયા િી સ ચિા મ જબ કરિાન ું રહશેે.  

૮0,000/- 

૧. વિિંિીયા પેટા વિભાગીય કચેરી ડીિીઝિ હઠેળ સ ચિા મ જબ A4 પેઈજ  એક 
બાજ  ઝેરોક્ષ કરી આપિાિા ભાિ  ૧.   

 

૨. વિિંિીયા પેટા વિભાગીય કચેરી ડીિીઝિ હઠેળ સ ચિા મ જબ LEGAL પેઈજ  
એક બાજ  ઝેરોક્ષ કરી આપિાિા ભાિ ૧.   

3. વિિંિીયા પેટા વિભાગીય કચેરી ડીિીઝિ હઠેળ સ ચિા મ જબ A4 પેઈજ  બુંિે 
બાજ  (આગળ-પાિળ) ઝેરોક્ષ કરી આપિાિા ભાિ  ૧.  

૪. વિિંિીયા પેટા વિભાગીય કચરેી ડીિીઝિ હઠેળ સ ચિા મ જબ LEGAL પેઈજ બુંિે 
બાજ  (આગળ-પાિળ) ઝેરોક્ષ કરી આપિાિા ભાિ ૧.  

 અંકે રૂવપયા એંસી હજાર પ રા ૮0,000/- 
શરતો:- 

૧. આ કામ માટે દરેક પ્રકારિી પેટા વિભાગીય કચેરી સ ધી આિિા-જિા માટેિી વ્યિસ્થા કોંરાક્ટરે પોતાિી જાતે 
કરિાિી રહશેે કોઈપણ પ્રકારન ું િધારાન ું ભથ્ ું ચ કિિામાું આિશે િરહ. 

૨. આ કામ પેટા વિભાગીય કચેરી િીંવિયા િા િાયબ ઇજિેર/જ વિયર ઇજિેર િી સ ચિા મ જબ જ કરિાન ું રહશેે, અિે 
તે પ્રમાણે કરેલ કામન ું જ તેમિા તરફથી પ્રમાણભ ત મળ્યે પેમેન્ટ કરિામાું આિશે. પ્રીન્ટેડ બીલ દર મહીિે ત્રણ 
િકલમાું એન્જીિીયર ઇન્ચાર્જિે રજ  કરિાન ું રહશેે, પેમેન્ટ દર મહીિે એકાઉન્ટ પેયી ચેક અથિા NEFT/RTGS થી જ 
એડિાન્સ રસીદિી સામે કરિામાું આિશે. 

૩.   દરેક ઝેરોક્ષન ું કામ આપેલા વિવિત સમય-મયાયદામાું ફરજીયાત પરૂૂ કરી આપિાન ું રહશેે. તેમજ તાત્કાલલક 
(ઈમરજન્સી) માું પણ સક્ષમ અવધકારીશ્રીિી સ ચિા અિે જરૂરરયાત મ જબ આપે કામ કરી આપિાન ું રહશેે. તમોશ્રીએ 
કરી આપેલ ઝેરોક્ષ િકલ સ િાચ્ય અિે સુંપણૂય દ્રશ્યમાિ હોિા જોઈએ અન્યથા ફરીથી કરી આપિાિી રહશેે. 

૪.  આપે ફરજજયાત રદિસમાું બે િાર સુંલગ્િ પેટા વિભાગીય કચેરીમાથી કામ લઈ જિાન ું અિે પરત આપી જિાન ું 
 રહશેે.  

૫.  કોઈ પણ પ્રકારિી આપિા સ્તેરેથી ગેરરીતી માલ મ પડશે તો આ ઓડયર રદ કરિા પાત્ર થશે અિે આપિે ચકૂિિા પાત્ર થતી 
 રકમ જપ્ત કરિામાું આિશે. તેમજ આપશ્રીિી વિર દ્ધ કુંપિીિા પ્રિતયમાિ વિયમાન સાર કાયયિાહી કરિામાું આિશે.  

૬.  સદર કામગીરી કરતાું કોઈપણ જાતિો અકસ્માત થશે તો તેિી તમામ પ્રકારિી આથીક અિે કાયદાકીય જિાબદારી 
 કોંન્રાકટરિી રહશેે. 

 ૭. કાયયપાલક ઇજિેર/િાયબ ઇજિેર/ સક્ષમ અવધકારીિી સ ચિા મ જબ આપે કામ કરી આપિાન ું રહશેે. આ િકય 
 ઓડયરિી કુંપિીિે જરૂરરયાત િહીં રહ ે તો સુંપણૂય પણે રદ કરિાિો અવધકારી અબાવધત કાયયપાલક ઇજિેરશ્રી, 
 વિભાગીય કચેરી, પી.જી.િી.સી.એલ., જસદણ િે રહશેે.  

૮.   પવિમ ગ જરાત વિજ કુંપિી લી. દ્વારા ગમે ત્યારે િોટીસ આપ્યા સીિાય ઓડયર રદ કરિામાું આિશે. જેિાું માટે 
 કોન્રાકટર કોઇ િાુંધો ઉઠાિી શકશે િહીં. 

 ૯. કોઇપણ મતભેદ ઉપસ્સ્થત થાય તો િીચે સહી કરિારિો વિણયય આખરી અિે કોન્રાકટરિે બુંધિકતાય રહશેે અિે  
 દરેક મતભેદ બાબતમાું ન્યાયક્ષેત્ર જસદણ/રાજકોટ જ રહશેે. 

કોન્રાક્ટર/સપ્લાયર િી સહી વસક્કા સાથે 

 

 

             કાયયપાલક ઈજિેર, 
           પ.ગ .વિ.ક ું.લી, વિભાગીય કચેરી, જસદણ          


