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ા તાિવક :- 

ભારતીય િશ ક િશ ણ સં થાન, ગાંધીનગર વારા વા ષક ધોરણે જ રયાત મુજબ િવિવધ કાય મો 
દર યાન ભોજન અન ેતેને આનુસાંિગક સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે ગુજરાતના અનુભવી અને ઉતમ સવેા પૂરી 
પાડતા  ઇ રદારો પસંદ કરવા માટે સીલબંધ ઓફ લાઈન ટે ડર આમંિ ત કરવામાં આવે છે. 
 
કામગીરીનંુ નામ ભોજન સુિવધા પૂરી પાડવા માટે કટેરસ 

એ પેનલમે ટ 
ટે ડર ફી . ૨૫૦૦/-  
ટે ડર ઈ.એમ.ડી. . ૫૦૦૦૦/- 
ટે ડર મેળવવાની તારીખ તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨  
ટે ડર ભરીન ે દ તાવેજો સાથે પહોચાડવાની  
તારીખ અને સમય 

તા. ૩૦/૦૬/૨૦૨૨, સમય : ૧૮:૦૦ કલાક 

ટે ડરની ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તારીખ અને 
સમય 

તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૨, સમય : ૧૪:૦૦ કલાક 

ટેકનીકલ બીડમા ં ઉતીણ થયેલ ઇ રદારના 
ેઝે ટેશનની તારીખ અને સમય 

તા. ૦૨/૦૭/૨૦૨૨, સમય : ૨:૦૦ કલાક 

 

 ઉપરો ત િવગતેનું ટે ડર આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ની વેબસાઈટ www.iite.ac.in પરથી મેળવવાનંુ રહેશે. 
 ટે ડર ફી (પરત ન મળવાપા ) . ૨૫૦૦/-નો ડી.ડી. અને બીડ િસ યુ રટી (EMD ) પટેનેો ડી.ડી. 

. ૫૦,૦૦૦/- (પરત મળવાપા ) ર ાર, આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ગાંધીનગરના નામનો તૈયાર કરી, 
જે ટે ડર પિ લશ થયાની તારીખથી ૯૦ દવસની મા ય સમયમયાદા સાથેના ટે ડર દ તાવેજમાં 
મુકવાના થશે. 

 ટે ડર પેપર, જ રયાત મુજબ માગંેલા દ તાવેજો, ટે ડર ફી, EMD, ટે ડર વો યુમ તયૈાર કરી 
સીલબંધ કવરમાં પો ટ/કુ રયર/ બ  મા ય સમયમયાદામાં આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ખાતે તા.૩૦        
/૦૬/૨૦૨૨, સમય:-૧૮:૦૦ સુધીમાં પહોચાડવાના રહેશે. સમયમયાદા બાદ મળેલ ટે ડરને 
વીકારવામાં આવશે નિહ. 

 કોઈપણ કારણોસર ટે ડર િનયત સમયમયાદા બાદ મળેલા હશે તો તેને પરત કરવામાં આવશે. 
 

કામગીરીની િવગત:- 

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ખાતે વષ દર યાન આયોિજત તાલીમ, વકશોપ, સેિમનાર, થાપના દવસ, દી ાંત 
સમારોહ, કલા મહો સવ, પો સ કાય મો, તેમજ િવિવધ બેઠકો( િમ ટંગ) દર યાન જ રી ચા-કોફી, ના તો, 
હાઈ-ટી, લંચ, ડીનર, ને સ વગેર ેજેવી સવેાઓ ગાંધીનગર-અમદાવાદ ખાતે પૂરી પાડવા માટે ઓછામાં 
ઓછા ૨૦ લોકોથી વધુમા ંવધુ ૨૦૦૦ લોકો માટે ઉપરો ત સવેાઓ પૂરી પાડવાની કામગીરી. 



 

કામગીરી માટનેી બોલીઓ અને શરતો. 

૧. શ દોની યા યા: 

આઈ.આઈ.ટી.ઈ. એટલે ભારતીય િશ ણ િશ ણ સં થાન, મહા મા મં દરની બાજુમાં, સેકટર -૧૫, 
ગાધંીનગર. 

 “વાઈસ ચા સલેર”, એટલ ેભારતીય િશ ક િશ ણ સં થાના વાઇસ ચા સેલર અથવા તમેના     અિધકતૃ 

િતિનિધ. 

“રિજ ાર” એટલે ભારતીય િશ ક િશ ણ સં થાના રિજ ાર અથવા તેમના અિધકૃત િતિનિધ. 

“કો ા ટ” નો અથ તેમાં સામેલ શરતો સિહત તેમાં ઉ લેિખત દ તાવેજો સાથેના ટે ડર દ તાવેજો અન ેતેની 

વીકૃિતનો સમાવેશ થાય છે. 

"કેટરર" નો અથ કેટ રગં સેવાઓ માટે સવેા દાનકતા એવો થાય છે અને તમેાં આવી યિ ત અથવા યિ તઓ 

અથવા તનેા અનમુિત ા ત યિ તના કાનૂની િતિનિધનો સમાવેશ થાય છે. 
“સ મ સ ાિધકારી” નો અથ IITE ના વાઇસ ચા સેલર અને તમેના અનુગામીઓ છે. 

"ચાજમા ંઅિધકારી" નો અથ "સ મ સ ાિધકારી" વારા િનયુ ત IITE ના અિધકારી એવો થશે. જે આવા 

કામોની દેખરેખ અને ઇ ચાજ રહેશ.ે 
"કેર ટે કંગ સે શન" નો અથ IITE ના વહીવટી િવભાગ એવો થશે. 

 

૨. કટે રંગ સુિવધા પૂરી પાડવા માટેની સચૂનાઓ: 

૨.૧  ઇ રદાર પાસે કેટ રંગ યવસાયનો છે લા પાંચ વષમાંથી ણ વષનો બહોળો અનુભવ કેટ રંગ સુિવધા 
પરૂી પાડવા માટેનો કે /રા ય સરકારનો, તેમના પી.એસ.યુ.નો અથવા તો અ ય શૈ િણક સં થાનો 
હોવો જોઈએ. 

૨.૨   ટે ડર ભરનાર તમામ ઈ રદારોએ ટેકનીકલ બીડ, દ તાવેજોમાં, ટે ડર ડો યુમે ટ, બીડ િસ યુ રટી, 
ટે ડર ફી, અને મા યા મુજબના દ તાવેજો સામેલ કરી, િનયત સરનામે ટે ડર ર ાર, 
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ખ- રોડ, મહતમ મં દરની બાજુમા,ંસે ટર-૧૫, ગાંધીનગર.ખાત ે મોકલવાની 
રહેશે. 

૨.૩  ટે ડર ફી અન ેઈ.એમ.ડી. નાં ડી.ડી. તૈયાર કરી એક અલગ કવરમાં ટે ડર દ તાવેજોની સાથ ેમુકવાના 
રહેશે. ટે ડર યા પૂણ થયે ઇ રદારને વક ઓડર આ યાના ૧૫ દવસમાં વગર યાજની મૂળ રકમ 
EMDની પરત કરવામા ંઆવશે. 



૨.૪  કિમટીના અહેવાલના આધારે ટેકનીકલ બીડમાં ઉતીણ થનાર ઇ રદારને જ યામાં ભાગ લેવા 
દેવામાં આવશે. 

૨.૫  આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ખાત ેયો તા િવિવધ કાય મો દર યાન જ રી ભોજન યવ થાઓ માટ ેએ પેનલ 
થયેલ કેટરસને બોલાવવામાં આવશે અને તેમણે જ રયાત મુજબ લેિખત પ માં ક ે ફોરમેટમાં 
જણાવવામાં આવશે, જે મજુબના તઓેએ ભરીને બંધ કવરમાં િનયત સમયમયાદામાં ભાવો 
આપવાના રહેશે. 

૨.૬  કેટરસ પાસે ભોજન માટે સુિવધા પૂરી પાડવા માટે જ રી ટેબલ, ટેબલ લોથ, તંદુર, ીઝ, ઓવન, 
ોકરીનો સામાન, વગેર ેજેવો સામાન તેની પાસે ઓછામાં ઓછા ૨૦ થી ૧૦૦૦ લોકોની સેવા 

માટેનો હોવો જોઈએ, તેમજ સામાન લાવવા લઇ જવા માટનેી યવ થા હોવી જોઈએ, આ તમામ 
યવ થાઓ માટે કોઈ અલગથી નાણા ચુકવવામાં આવશે નિહ. 

૨.૭  જ રયાત મુજબ કેટ રગં યવ થા પૂરી પાડવા માટે કેટરસ પાસે સામ ી હોવી જોઈએ. 

૨.૮  ટે ડર પેપર સાથે સામલે કરેલ ડી.ડી. ટે ડર િસ ધ થયાની તારીખ પહેલાનો ન હોવી જોઈએ, 
વોિલફાઇ થવા માટ ેજ રી તમામ દ તાવેજો જોડવાના રહેશે. અધૂરા દ તાવેજોવાળા ટે ડરને 

યામાં સામેલ કરવામાં આવશે નિહ. 

૨.૯ ટે ડરમાં ઉતીણ થયેલ એજ સીઓ સાથે વક ઓડરની તારીખથી એક વષ સુધી એ પેનલમે ટ મા ય 
રહેશે. 

૨.૧૦ ટે ડર ફી અને EMD વગરના ટે ડરનો વીકાર કરવામાં આવશે નિહ. 

૨.૧૧ એ પે લમે ટ થયેલા ઈ રદારને િસ યુ રટી ડીપોઝીટ પેટે . ૫૦૦૦૦/- ડી.ડી. વ પે  ર ાર 
આઈ.આઈ.ટી.ઈ.નાં નામે જમા કરાવવાની રહેશે, જે રકમ કરારનો સમયગાળો પણૂ થયાના એક 
માસની સમયમયાદા બાદ તેમને પરત મળવાપા  થશે. જેનંુ યાજ ચુકવવામાં આવશે નિહ. 

૨.૧૨ જો કોઈ કેટરસ યો ય કારણ વગર સેવા આપવામાં અસમથ થશે, તો તેની િસ યુ રટી ડીપોઝીટ જ ત 
કરવામાં આવશે. 

૨.૧૩ શરતી ટે ડર રદબાતલ ગણાશે. 

૨.૧૪  ઇ રદાર ેકોઈ સબ કો ા ટમાં કામગીરી સોપી શકશે નિહ. 

 ૨.૧૫ િનયત સમયમયાદા દર યાન કામગીરી માટેના કરાર પૂણ કરવાના થાય તવેા ઓછામાં ઓછો એક 
મિહનો અગાઉ ઈ રદાર વારા લેિખતમા ં ણ કરવાની થશે. યારે સામા ય સંજોગોમાં  
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. તરફથી પણ જો કરારનો અંત લાવવામાં આવશે તો તેની એક માસ અગાઉ 
ઇ રદારને લેિખત ણ કરવામાં આવશે. 

૨.૧૬ આઈ.આઈ.ટી.ઈ. ઉપરો ત માપદંડો અને શરતોમાં ફેરફાર કરવા માટેના અિધકાર અબા દત રાખે છે, 
આઈ.આઈ.ટી.ઈ. વારા કોઈપણ ટે ડર રદબાતલ કરવાનો અિધકાર અબા દત રાખે છે. 



૨.૧૭ ઈ રદાર આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના અિધકારીના લેિખત ઓડરથી ભોજન સુવીધા પૂરી પડવાની રહેશે.  

૨.૧૮  ઈ રદારોએ સરકાર ી વારા સમય સમયે આવતા િનયમો અને કાયદાઓનું પાલન કરવાનું રહશે. 

૨.૧૯  ટેકનીકલ બીડની કામગીરી પૂણ થયાબાદ એ પેનલમે ટ પહેલા આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ની કિમટી દરેક 
ઇ રદારની યાં આ કારની સેવાઓ આપતા હોય યાં બ  થળ મુલાકાત લેશે, યારબાદ 
એ પે લમે ટ યાદી તયૈાર કરવામાં આવશે. 

૨.૨૦ કોવીડની પ રિ થિતમાં તનેી સમય સમયની સરકાર ીની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનું રહેશે. 

૨.૨૦ ેઝે ટેશનનાં મૂ યાંકનના મુ ાઓ, 

૨.૨૧ “અ” અનભુવ - ૨૫ મા સ  

 

 

 

 

૨.૨૨ “બ” ટન ઓવર ( ટન ઓવર મા  કેટ રંગ યવસાયનું જ હોવંુ જોઈએ) - ૨૫ મા સ 

 

 

 

 

૨.૨૩ “ ક” ેઝે ટેશન – ૨૫ મા સ  

૨.૨૪  “ડ” કામગીરી પણૂ કાયના માણપ  - ૨૫ મા સ 

 

   

 

 

અનુ મ  અનભુવના વષ  મા સ  
૧ પંદર વષથી વધુ ૨૫ 
૨ દસ વષથી વધુ ૨૦ 
૩ આઠ વષથી વધુ ૧૫ 
૪ છ વષથી વધુ ૧૦ 
૫ ણ વષથી વધુ ૦૫ 

અનુ મ  ટન ઓવર (લાખમાં)  મા સ  
૧ ૫૦૦ થી વધુ  ૨૫ 
૨ ૪૦ થી વધુ  ૨૦ 
૩ ૩૫ થી વધુ  ૧૫ 
૪ ૩૦ થી વધુ ૧૦ 
૫ ૨૫ થી વધુ  ૦૫ 

અનુ મ  કામગીરી પણૂ કયાના માણપ   મા સ  
૧ ૫ થી વધુ  ૨૫ 
૨ ૪ થી વધુ  ૨૦ 
૩ ૩ થી વધુ  ૧૫ 
૪ ૨ થી વધુ  ૧૦ 
૫ ૧ થી વધુ  ૦૫ 



 

૨.૨૫ ઇ રદાર ેટેકનીકલ બીડમાં ઉતીણ થવા માટે ૭૫ મા સ મેળવવાના ંરહેશે. 

 

૩. કટે રંગ યવ થાઓને લગતી સચૂનો:  

ઇ રદાર ે કટે રગં માટેની નીચે મુજબની જ રી યવ થાઓ કરવાની રહેશે, જેનો કોઈ અલગથી ચાજ 
ચુકવવામાં આવશે નિહ. 

૩.૧  કાય મ દર યાન બુફે િસ ટમથી ભોજન પીરસવાનંુ રહેશે, પરંતુ ખાસ ક સામાં િમ ટંગ મમાં ટેબલ 
પર સ વસ આપવાની થાય તો તેની યવ થા કરવાની રહેશે. 

૩.૨  જ રી ટેબલ લોથ, ોકરી, વગેર ેજેવી યવ થાઓ કેટરસ વારા કરવાની રહેશે. 

૩.૩  કાય મનાં થળ પર ભોજન માટ ેગરમ રોટી,તેમજ અ ય વ ત ુમાટે તદંુર, કે અ ય ગરમ રહે તવેી 
યવ થાઓ કરવાની રહેશે. 

૩.૪ કાય મ દર યાન સેવા આપતા તમામ લોકો યો ય ેસ અને પહેરવેશ સાથેના તમેજ અિતિથ િવશેષને 
યારે ભોજન પીરસવાનું થાય યારે હાથના લોઝ, હેર કેપ, સાથનેા લોકોની યવ થા કરવાની રહેશે. 

૩.૫ ઇ રદારને યારે પણ સં થા ખાતે કામગીરી સોપવામાં આવે યારે તેમણે થળનો ઉપયોગ કયાબાદ 
યો ય રીતે પરત કરવાનંુ રહેશે, કોઈપણ કારનો કચરો ક ેવે ટ સં થાના કે કાય મના થળ પર િનકાલ 
કરી શકશે નિહ. તેનો િનકાલ યો ય રીતે વ-ખચ કરવાનો રહેશે. 

૩.૬ કચરનો યો ય િનકાલ ન થાય તેવા ક સામાં ઇ રદારને પેન ટી તેના િબલમાંથી કપાત કરવામાં આવશે, 
જે અંગેની કોઈ રજુઆતને યાને લેવામાં આવશે નિહ. 

૩.૭  ભોજન બાદ પીવાના પાણીની, પેપર નેપ કનની યવ થા કરવાની રહેશે. 

૩.૮ ભોજનની ગુણવતા ઉતમ ક ાની હોવી જોઈએ, તેમજ તેની બનાવટમા ંપણ આઈ.એસ.આઈ. તેમજ 
એગમાક વાળી વ તુઓ જ વાપરવાની રહેશે. 

૩.૯ ભોજનમા ં િતના કારણે જો કોઇપણ ો લેમ આવશે, તો તનેી સંપૂણ જવાબદારી ઇ રદારની રહેશે.  

૩.૧૦ આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ખાતેના કાય મ દર યાન જ રી લાઈટની, ઉપલ ધ પાણી, તેમજ જ રી સં હ 
માટે ચલાવાતા મશીનનો િવજ પાવર પૂરો પાડવામા ંઆવશે, જો કોઈ સંજોગોમાં યવ થા ઉપલ ધ 
ન થાય તો ઇ રદારે પોતાની જવાબદારીએ કરવાની રહેશે. 

 

 



 

 

 

૪.  િબલ ચૂકવણી   

 ૪.૧ ઈ રદાર વારા કાય મ પણૂ થયા બાદ પંદર દવસમાં િબલ રજુ કરી શકશે, કોઈપણ કારના એડવા સ 
નાણા આપવામાં આવશે નિહ, િબલમાં મેનુની િવગત, માણસોની સં યા, ટે સનો પ  ઉ લેખ કરેલ 
હોવો જોઈએ, તમેજ િબલ જે તે િવભાગ/શાખાના વડાનાં કામગીરી સંતોષકારક માણપ  તેમજ 
વક ઓડર સાથે મુકવાનંુ રહેશે.  

 

૫.  ઇ રદારની યો યતા માટનેા માપદંડો :  

  ઈ રદાર વારા ટે ડરમા ંઉતીણ થવા માટે નીચેના દ તાવેજો આવ યક છે. 

a)  પેઢી/ ધંધાનંુ ર ેશન (ન ધણીનો આધાર) 
b) GST ર ેશન સટ ફીકેટ 
c) ગુજરાત સરકારનાં ખોરાક અન ેસલામતી િવભાગનંુ મા ય ડ અન ેસેફટીનું લાયસ સ/ ર ેશન  
d) FSSIનંુ મા ય સટ ફીકેટ 
e) છે લા ણ વષના વા ષક સરરેાશ . ૨૦.૦૦ લાખનંુ ટન ઓવર, સી.એ સટ ફીકેટ તેમજ ઓડીટેડ 

બેલે સ શીટ. (વષ- ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧) 
f) આ કારની કામગીરી કે /રા ય સરકાર, પી.એસ.યુ, શૈિ ણક સંકુલ, અથવા અ ય યાતનામ 

સં થામા ંછે લા પાચ વષમાંથી કોઈ ણ વષમાં કેટ રંગ અંગેની કરલેી કામગીરીના માણપ , જેમાં 
એક ઓડર . ૨.૦૦ લાખથી વધુનો હોવો જોઈએ. 

g) પાવર ઓફ એટન   
h) િલટીગેશન િહ ી  
i) સામેલ કરેલા દ તાવેજોની સ યતા અંગેનું માણપ . 

 

૬. આબ ેશન : 

જો ટે ડર દ તાવેજ/ કો કટ અથવા અ ય કોઈ ન, દાવો, ટે ડર સચૂનાઓ, ઓડર, તેમજ સંબંિધત 
કોઈપણ હ ક બાબત અથવા અ ય કરારની કામગીરી અથવા મા યતા અથવા તેના ભંગ અંગે કોઈપણ પ  
વારા ર ાર આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ને સંદ ભત પ  કરવાનો રહેશે, જેઓ એકમા  આબ ેટરને િનણય માટે 



સંદ ભત કરવામાં આવશે, જેની સામે કોપણ વાંધો ઈ રદાર કરી શકશે નિહ, જેમનો િનણય અંિતમ અને 
બંધનકતા રહેશ.ે  

આમ, આ િનયુ ત આબ ેટર મૃ યુ પામ,ે ઉપે ા કરે અથવા કાય કરવાનો ઇનકાર કરે અથવા કોઈપણ કારણોસર 
કાય કરવામાં અસમથ છે, તો આઈ.આઈ.ટી.ઈ.ના ર ારની જ યાએ આવા લવાદની જ યાએ અ ય 
લવાદની િનમ ક કરવી કાયદેસર રહેશે, તેમજ આગળની કાયવાહી જે લાવાડે છોડી હશે યાંથી આગાળ 
કાય કરવા માટે હકદાર રહેશે. 

આ બ ેશનનંુ થળ ગાંધીનગર રહેશે, જયાર ેલવાદી અને સમાધાન (સુધારા) અિધિનયમ ૨૦૧૫ (૩ ઓફ 
૨૦૧૬) વારા સુધારલે અને સમય સમય પર સુધારલે આ બ ેશન  એ ડ કોિ સલીએશન એ ટ ૧૯૯૬ની 
જોગવાઈ મુજબ રહેશે.  

૭. અિધકાર ે  : 

આ ટે ડર/ કો કટમાંથી પ કારો વ ચે ઉ ભવતા કોઈપણ િવવાદ, મુ ા બાબતે ગાધંીનગર અદાલત 
અિધકાર ે  રહેશે, ગાંધીનગર િસવાયની બહારની કોઈપણ કોટને આ બાબત અિધકાર ે  નથી. 

૮.  દંડની જોગવાઈ (પેન ટી) : 

૭.૧ યો ય અને સંતોષકારક કામગીરી  કરવામાં ન આવે યારે તેની ન ધી અને કામની ન ધ કરી તેને કામના 
મહેનતાણાનો કારણોસર અ વીકાર કરી કરવામા ંઆવશ.ે 

૭.૨ સતંોષકારક કામગીરી ન થઇ હોય તેવા સંજોગોમાં કિમટીની ભલામણ અ વયે .૫૦૦૦/- થી . 
૨૫,૦૦૦/- સુધીનો દંડ કપાત કરવામાં આવશે. 

૭.૩ દંડની રકમ ભરવામાં નિહ આવે તેવા સંજોગોમાં િબલની રકમમાંથી તમેજ જો િબલની રકમ વસુલ 
કયાબાદ પણ લેણી રકમ રહે તો િસ યુ રટી ડીપોઝીટમાંથી વસુલાત કરવામાં આવશે. 

૭.૪ જો ઈ રદાર અમુક સમય કે િનિ વત સમય માટે સેવાઓ આપવા આસમથ હશ,ે તો તેવા સજંોગોમાં 
સં થા વારા કરવામાં આવેલ યવ થાના નાણા જે તે ઇ રદારે ચૂકવવાના રહેશ.ે 

૭.૫  ખા  પદાથમાં ભેળસેળ, વાસી ક ેઉતારી ગયેલ ખોરાક પીરસવાના ક સામાં જે કંઈપણ નુકશાન થશે, 
જેવંુ કે હોિ પટલમાં દાખલ, અથવા સારવારનો ખચ કો કટર વારા ઉઠાવવાનો રહેશે, અને તે અંગેનો 
દંડ કિમટી અથવા સતાિધકારી વારા ન કી કરવામાં આવશે તે પણ ચુકવવાનો રહેશે,  

 

ન ધ:- ટે ડરર ેતમામ દ તાવેજો અને ટે ડર કોપી વ- માિણત કરીન ેસામેલ કરવી આવ યક છે, જેના વગર 
ટે ડર ટકેનીકલ િબડમાથંી રદ થવા પ  રહેશે. 

કલુસિચવ, 

આઈ.ઈ.ટી.ઈ. 


