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   �જુરાત માધ્ય\િમક અને ઉચ્ચoતર માધ્યiિમક િશક્ષo બોડર્, 

સેકટર-૧૦-બી, �ુના સ�ચવાલય પાસે,  ગાધંીનગર. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

બોડર્ની કચેર�ના ભ�યરામા ંપડ�લ �બનઉપયોગી લોખડં, સીલ�ગ પખંા, એ.સી મશીન, લાક�ું 

તથા પર�રુo ભગંારની �હ�ર હરા�ની શરતો 

1. પર�રુo ભગંારની �હ�ર હરા�મા ંભાગ લેનાર સ્��પના વેપાર�ઓએ કચેર� કામકાજના 

�દવસોમા ંબોડર્ની સેકટર-૧૦-બી , ગાધંીનગર ખાતેની કચેર�મા ંસ્ટોર શાખાની �બ� 

કચેર� સમય દરમ્યાન �લુાકાત લઇ કચેર�ના ભ�યરામા ંપડ�લ �બનઉપયોગી લોખડં , 

સીલ�ગ પખંા, એ.સી મશીન, લાક�ુ ંતથા પર�રુo ભગંારની  �તે ચકાસoી કર� 

તા.૨૪/૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૫:૦૦ કલાક� હરા�મા ંભાગ લેવાનો રહ�શે. 

2. પર�રુo તમામ ભગંારની અપસેટ �ાઇઝ પ�ક-૧ મા ંજoાવ્યા �માoે રહ�શે. 

3. હરા�મા ંભાગ લેવા માટ� ઇ�રદાર� �ડપો�ઝટ પેટ� �. ૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા પાચં હ�ર 

�રૂા)  રોકડા ભરવાના ંરહ�શે. 

4. હરા�મા ંભાગ લેનાર� �ડપો�ઝટ જમા કરાવેલ હશે તો અપસેટ �ક�મત માટ�ની તેની બોલી 

ગoાશે અને હરા�ના �દવસે જો અપસેટ �ક�મત ન બોલે તો �ડપો�ઝટ જપ્ત કરવામા ં

આવશે. 

5. ભગંારની હરા�  માટ� તા.૫/૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૬/૨૦૨૧ ૧૧.૦૦કલાક �ધુી િનયત 

સમયમયાર્દા �ધુીમા ંડ�પો�ઝટ ભરનાર ઇસમ જ હરા�મા ંભાગ લઇ શકશે. તે િસવાયની 

કોઇ વ્ય�ક્ત હરા�મા ંભાગ લેવા હ�દાર રહ�શે નહ�. ડ�પો�ઝટ ભયાર્ની પહ�ચ હરા� 

સમયે સાથે રાખવાની રહ�શે. હરા�ની શ�આત ત�ળયાની �ક�મત (અપસેટ �ાઇઝ)થી 

કરવામા ંઆવશે. અને �યા ં�ધુી કોઇપo ભાગ લેનાર બોલવા�ુ ંચા� ુરાખે ત્યા ં�ધુી 

ચા� ુરહ�શે. �યાર� બોલી બોલવા�ુ ંબીલ�ુલ બધં અટક� �ય ત્યાર� �o વાર તક આપ્યા 

પછ� છેલ્લે સૌથી વ� ુબોલી બોલનાર વ્ય�ક્તને સદર�ુ ંભગંાર�ુ ંવેચાo આપવા �ગે 

િવચારoા કરવામા ંઆવશે. 

6. હરા�મા ંભાગ લેવા પહ�લા ંમોબાઇલ ફોન જમા કરાવવાનો રહ�શે.  

7. સૌથી વ� ુબોલી બોલનાર વ્ય�ક્તને સદર�ુ ંવાહન વેચાo આપ�ુ ંક� ક�મ? તેનો આખર� 

િનoર્ય કરવાની સ�ા માન.અધ્યક્ષ�ીને રહ�શે. 

8. હરા�ની બોલી �.૧૦૦૦ના �oુાકંમા ંબોલવાની રહ�શે. 

9. સૌથી વ� ુબોલી બોલનાર વ્ય�ક્ત િસવાયની અન્ય વ્ય�ક્તઓને સ્થળ ઉપર તેઓની 

ડ�પો�ઝટ અસલ પહ�ચ ર�ુ કરતા ંપરત કરવામા ંઆવશે. 

10. પર�રુo ભગંારની �હ�ર હરા�મા ં�ના ભાવો સૌથી વ� ુહશે તે ઇ�રદારની ઑફર 

બોડર્ મ�ૂંર કરશે. તેઓએ ચીજ વસ્�નુી �ક�મતના ૫૦% રકમ એ જ �દવસે ભરવાની રહ�શે 

અને બાક�ની ૫૦% રકમ �દન – ૩મા ંભરવાની રહ�શે. ચીજ વસ્�નુી �રુ��રુ� રકમ જમા 
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કરાવી તેની અસલ પહ�ચ ર�ુ કય�થી કચેર�ના ભ�યરામા ંપડ�લો ભગંાર “� �સ્થિતમા ંછે 

તે �સ્થિતમા”ં પોતાના વાહનમાં સ્વખચ� અને જોખમે અ�ેની કચેર�એથી લોડ�ગ કર� �દન 

– ૩ મા ંઉપાડ� લેવાનો રહ�શે. H1 ઇ�રદા�ીએ ભગંારની ૧૦૦% રકમ રોકડ જમા 

કરાવવાની રહ�શે જો રકમ જમા કરવામા ંન�હ આવે તો �ડપો�ઝટની રકમ જપ્ત કરવામા ં

આવશે. ત્યારબાદ મહ�મ ભાવ ભરનાર H2 ને બોડર્ તરફથી ઓફર કરવામા ંઆવશે 

અને જો H2 પo િનષ્ફમળ િનવડશે તો H3ને બોડર્ તરફથી િવિધવત ઓફર કરવામા ં

આવશે. � બાબત હરા�મા ંભાગ લેનાર દર�ક ઇ�રદાર� ધ્યાફને રાખવાની રહ�શે. 

ભગંારની હરા�ની મ�ુંર થયેલ �ક�મત ઉપરાતં િનયમો અ�સુાર GST ની રકમ અલગથી 

ભરવાની રહ�શે.  

11. આ ભગંાર માટ� મળેલી ઓફરો મ�ુંર કરવી ક� નામ�ુંર કરવી ક� �શતઃ મ�ુંર કરવી, તે 

�ગેનો આખર� િનoર્ય લેવાનો બોડર્ને અબાિધત હ� રહ�શે.   

12. સજંોગોવસાત �હ�ર હરા� માટ� કોઇ �િતસાદ નહ� મળે તો લ��ુમ બીડની રકમ કરતા ં

ઓછા અથવા વ� ુદર� ફર�થી �નુ:હરા� કરવાનો િનoર્ય બોડર્ પાસે અબાિધત રહ�શે.  

13. �હ�ર હરા� �ગેનો આખર� િનoર્ય અધ્યક્ષ�ીનો રહ�શે. 
 

બાહં�ધર� પ�ક 
 

ઉપરોક્ત હરા�મા ંભાગ લેવા માટ� મ� જ�ર� �ડપો�ઝટ પહ�ચ ન ં............... અને 

તા............ થી ભર�લ છે અને હરા�મા ંઉપરોક્ત િનયમ સાથે સહમત થાઉ �.ં  
 
 
સ્થળ : ગાધંીનગર  

તાર�ખ : .......................  
 

(હરા�મા ંભાગ લેનારની સહ�) 
 

નામ :  
 
સરના�ુ ં: 
 
 
મોબાઇલ નબંર : 
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�જુરાત માધ્યUિમક અને ઉચ્ચ.તર માધ્યપિમક િશક્ષo બોડર્  ,ગાધંીનગર.  

ભગંાર હરા�ની ન�� કર�લ અપસેટ �ાઇઝ 

પ�ક -૧ 

ન�� કર�લ અપસેટ �ાઇઝ 

�મ ભગંારની યાદ� સખં્યા ન�� કર�લ અપસેટ �ાઇઝ 

�િત નગં / �િત 

�ક.�ામ ભાવ 

�ુલ રકમ 

1 ર�વોલવ�ગ �રુશી 20 200 4000 

2 પ્લા સ્ટ�ભક �રુશી 10 100 1000 

3 પ્લાસ્ટ�ક ટ�બલ 10 200 2000 

4 �લૂર �ુના 01 500 500 

5 આર,ઓ ( વોટર �ો�રફય ) 01 300 300 

6 પતરાની પેટ� 21 200 4200 

7 લોખડંની પાઇપ (૧૫ �ટ) 21 1000 21000 

8 લાક્ડા ની �રુશી 14 50 700 

9 પખંા 14 215 3000 

10 ટ�બલ પખંા 24 260 6240 

11 ઇલેક��ક પેટ� ૦1 650 650 

12 એ.સી. કોમ્�ે�સર 12 6700 80400 

13 �ુની ટ�બુલાઇટ 80 25 2000 

14 ધોડા 11 909 10000 

15 લોખડં�ુ ંટ�બલ 02 500 1000 

16 િતજોર� 07 1150 8050 

17 ટ�.વી. ડ�શ 01 200 200 

18 લોખડંની પાઇપ અને ભગંાર 100 k.g 28 2800 

19 લોખડંની પેટ� 02 300 600 

20 ગાડ�ના ટાયર 14 107 1500 

21 પર�રુo લોખડં 200 k.g 20 4000 

22 લોખડંની મોટ� પેટ� (6x6) 01 1000 1000 

23 ડાયન�ગ ટ�બલ (લોખડં�ુ)ં

  

01 600 600 

 


	તારીખ : .......................

