
હર િનિવદા
કચેર િુવધા યવ થાપનની સેવા રૂ પાડવા ગે

ટકિનકલ િશ ણ િવભાગ હ તકની સરકાર ઇજનેર કોલજે,
રાજકોટ ખાતે સં થાના સં ણૂ ક પસની કચેર િુવધા યવ થાપનની સેવા
રૂ પાડવા ગેની હરાત વતમાનપ માં િસ  કરવામા ંઆવેલ હતી
ગેની સમય મયાદા નીચે જુબ લબંાવવામા ં આવે છે, વ મુા ં આ

કામગીર માટ અ ભુવી અને િત ઠત એજ સીઓ પાસેથી ઠરાવેલા
ટ ડરો, સીલબધં કવરમાં ફ ત ર .પો.એ.ડ ./ બ થી “ વૂ લાયકાત”

અને “ભાવપ ક” ના ટ ડર ફોમ તર ક અલગ અલગ કવરમાં
મગંાવવામાં આવે છે તેમજ અગાઉ ટ ડર લઈ ગયેલ હોય પરં  ુ ભર ને
પરત કરલ ના હોય તેવી એજ સીઓ પણ નીચેની સમય મયાદાને આધીન
રહ ને ટ ડર યામા ંભાગ લઈ શકશે.

કોરા ટ ડર ફોમ (નોન ા સફરબલ) ચા ુ કામકાજના દવસોએ
સવારના ૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ કલાક વ ચે તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ધુીમાં
ર ના દવસો િસવાય સરકાર ઇજનેર કોલેજ, મવડ – કણકોટ રોડ,
રાજકોટ કચેર ખાતેથી અર સાથે આચાય ી, સરકાર ઇજનેર કોલેજ,
રાજકોટ ના નામનો .૧૫૦૦/- નો ડ મા ડ ા ટ વ પે (પરત નહ

કુવવાપા ) જમા કયથી બ મેળવી શકાશે.
કોઇ પણ ટ ડર ક તમામ ટ ડરો કોઇપણ કારણો દશા યા િવના

રદ કરવાનો અબાિધત અિધકાર આ કચેર ને રહશે અને ટ ડર ભરનારને
કચેર ના વખતો વખતના ુકમો બધંનકતા રહશે.

ઇ છા ધરાવતી એજ સીઓ ટ ડર ફોમ મેળવવા આવે યાર
કચેર ની લુાકાત લઇ કામનો કાર, કચેર નો િવ તાર વગેરથી
મુા હતગાર થઇ શકશે.

વૂ લાયકાત અને ભાવપ કના અલગ અલગ ભરલા ટ ડર
ફોમ બે અલગ અલગ િસલબધં કવરમાં કવર ઉપર “ટ ડર ફોમ- વૂ
લાયકાત” તથા “ટ ડર ફોમ-ભાવપ ક” એમ લખીને
તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૮ ના રોજ સાં ૫-૦૦ કલાક ધુીમાં મળ ય તેમ
મોકલવાના રહશે. બ ે બાબતો એક જ કવરમા ંહશે તેવા ટ ડર રદ કરવા
પા  થશે. વૂ લાયકાતના ંકવર તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૮ ના ંરોજ બપોર ૧૬.૦૦
ખોલવામા ં આવશે અને યારબાદ લાયકાત ધરાવતી એજ સી નાં
ભાવપ કના ં કવર તા.૦૫-૧૨-૨૦૧૮ ના ં રોજ બપોર ૧૬.૦૦ કલાક
સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ, મવડ -કણકોટ રોડ, રાજકોટ ખાતે ખોલવામાં
આવશે.
થળ: રાજકોટ આચાય ી

તાર ખ: ૧૯-૧૧-૨૦૧૮ સરકાર ઇજનેર કોલેજ
રાજકોટ


