
સસિટી સસિવીલ એન્ડ સિે�શ્સિ કોરટર
ટે�્ડર નોરટીસિ

ઝે�રોરક્ષરૂમનોર લાયસિ્સિ ફી થી ી કોર્ટ્ાકટ આપવા બાબકો

સસિટી સસિવલ એન્ડ સિે�શ્સિ કોરટરની નવ નનમરરકો કોરટર  બી્ડીંના કંપાન્ડમાં ઝે�રોરક્ષરૂમ

ચલાવવા માટે�નોર કોર્ટ્ાકટ માસિીક લાયસિ્સિ ફી થી ી ટે�્ડર મજુંર થી યા કોારીખથી ી  ૧ (એનક) વરર

સિુધી આપવાનોર છે�. 

સિદર ઝે�રોરક્ષરૂમ માટે�ની મુકરર કરે�લ જગયાની માસિીક લાયસિ્સિ ફી લધુતમા રૂ.૮૭૩૦/-

(અંકે�  રૂપીયા આઠ હજર સિાકોસિોર તીસિ પુરા  ) કાયરપાલક ઇજને�રશી, મા રં અને� મકાન નવિાં,

અમદાવાદ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે�લ છે�.

આ અં ેં� રસિ ધરાવનાર એનજ્સિીએન કવોરટે�શન બંધ કવરમાં અતે�ની કોરટરના નાઝર નવિાંમાં

જહે�રાકોની કોારીખથી ી સિાકો દદવસિની અંદર મોરકલવાના રહે�શે�. ત્યારબાદ આવે�લ િાવપતક ધ્યાને�

લે�વામાં આવશે� નહી, કોથી ા કવર પર "ઝે�રોરક્ષ અં ેં�નું િાવ પતક" માટે�ના િાવપતક એનમ અવશ્ય

જણાવવુ.  કોથી ા ટે�્ડર ફી પે�ટે�   રૂ.  ૧૦૦૦/-(નોરન રીફંડે�બલ) અતે�ના નાઝર નવિાંમાં જમા

કરાવવાની રહે�શે�. જે� ટે�્ડરફીની પહોંચની ઝે�રોરક્ષ કોરપી કવર પર લંાવવી. 

સિદર જહે�રાકો અ્વયે� પછુપરછ / ઝે�રોરક્ષરૂમની જગયા જવા માટે�  કોથી ા જહે�ર નનનવદાની

શરકોોરની  જણકારી  માટે�  અતે�ની  કચે�રીના  નાઝર  નવિાં  ખાકોે�  રજના  દદવસિોર  સસિવાય  કચે�રી

સિમયમાં સિંપકર  કરવાનોર રહે�શે�. િાવ પતક મજુંર રાખવુ કે�  ન રાખવુ કોે� અં ેં�નોર અબાનધકો અનધકાર

અતે�ની કચે�રીને� રહે�શે�.



    , CITY CIVIL AND SESSIONS COURT AHMEDABAD

-PART A

  TENDER APPLICATION FORM

1 ]   A Name of Condractor

]    B Status of the Contractor
     ( / / / - )Individual Firm Company Other specify

2    Contact Details  

]   A Full Postal Address :

] -  B E mail ID :

] /  .C Telephone Mobile No :

3      ,   Name and Address of your Bankers stating the
    :name in which account stands

(          copy of First page of bank passbook to be
)enclosed

4 ]A      Give Details of any Government Contracts
     executed during the last twelve months

(     )append extra page if necessary

]B       Details of experience of running the Zerox
   .machine in reputed organization

(       )proof of the same to be enclosed

 -PART B

   /  QUOTATION FOR MONTHLY RENT LICENCE FEE

    /  Amount of Monthly Rent Licence Fee

 In Figurs .__________/-Rs

 In Words _______________________________Rupees
________________________________Only

 :      Date /09/19    :Signature of the Tenderer

:Place Ahmedabad   Full Name :

Designation:



::-    શરકોોર     -::  

૧.) ઝે�રોરક્ષ રૂમના કોર્ટ્ાકટનોર સિમયંાળોર ટે�્ડર મંજુર થી યાની  કોારીખથી ી એનક વરર  સિધુીનોર
રહે�શે�.

૨.) ઝે�રોરક્ષ રૂમ ની માસસિક લાયસિ્સિ ફી રૂ. ૮૭૩૦/- રહે�શે� કોે�  મજુબ એનક વરરની  સિીકયોરરીટી
ડીપોરઝીટ કોરીકે�   રૂ.  ૧૦૦૦૦/- (અંકે�  રૂપીયા દશ હજર પુરા) કોર્ટ્ાકટરે� કોર્ટ્ાકટનોર હુકમ
મળ્યે�થી ી દદન-૧૫ માં અતે�ની કચે�રીમાં જમા કરવવાની રહે�શે�. સિદર રકમ કોર્ટ્ાકટ સિારી રીકોે�
પુરોર થી યા બાદ પરકો આપવામાં આવશે�. જ ઝે�રોરક્ષ રૂમના કોર્ટ્ાકટર કોરફથી ી કચે�રી કોફર  કોરઇ
નુકશાન થી ાય કોોર કચે�રી નક્કી કરે�  કોે�ટલી નુકશાનીની રકમ સિીકયુરીટી ડીપોરઝીટની
રકમમાથંી ી જે� કોે� સિમયે� વસિલુ લે�વામાં આવશે�.

૩.) ઝે�રોરક્ષ રૂમ ના કોર્ટ્ાકટરે� માસસિક લાયસિ્સિ ફીની રકમ દરે�ક માસિની પાંચ કોારીખ સિધુીમાં
નનયમીકો રીકોે� અતે�ની કચે�રીમાં જમા કરાવવાની રહે�ે� , જ લાયસિ્સિ ફી નનયકો સિમયમાં જમાં
કરાવવવામાં ન અવે� કોોર પતકોદીન રૂ.  ૫૦-૦૦ લે�ખે� લે�ઇટ ફી સિાથી ે� લાયસિ્સિ ફી જમા
કરાવવાની રહે�શે�.

૪.) જ કોર્ટ્ાકટર સિકોકો બે� માસિ સિુધી લાયસિ્સિ ફી જમા કરાવવામાં નનષ્ફળ રહે�  કોોર કોે�વા
સિંજંોરમાં કોરઇ પણ પકારની નોરટીસિ આપ્યા સસિવાય કોર્ટ્ાકટરનુ ંલાયસિ્સિ રદ કરવામાં
આવશે�.

૫.) નપર જણાવયા પમાણે�ની માસિીક લાયસિ્સિ ફીમાં વે�રાબીલ/લાઇટબીલ નવ ેં�રે�નોર સિમાવે�શ
થી કોોર નથી ી.

૬.) ઝે�રોરક્ષરૂમમા ંસિબ મીટર મુકવામાં આવે�લ છે�  જે�મા ઝે�રોરક્ષ રૂમના બબલની રકમની ંણકોરી
નીચે� મજુબ કરવામાં આવશે�.
બબલની રકમ / કુલ યુનીટ = ૧ યુનીટની રકમ
૧ યુનીટની રકમ x ઝે�રોરક્ષરૂમના સિબમીટરના યનુીટ = કોર્ટ્ાકટરે� ચુકવવાની રકમ

૭. ઝે�રોરક્ષ રૂમ ને� લંકોા અમદાવાદ મ્યનુી.  કોરપર.  ના આખા નાણાંકીય વરરના જે� કોરઇ વે�રા
આવે� કોે� કોર્ટ્ાકટ્રે�  િરવાના રહે�શે� અને� વે�રા બીલ કોથી ા વે�રા બીલ િયાર અં ેં�ની રસિીદની
ઝે�રોરક્ષ કોરપી અતે�ની કચે�રીમાં જમા કરાવવાની રહે�શે�. જ અંલ આકારણી કરવામાં ન આવે�
કોોર ઝે�રોરક્ષ રૂમના વે�રાની જે� ંણકોરી કોરટર  કરશે� કોે� રકમ કોર્ટ્ાકટ્રે� િરવાની રહે�શે�

૮. જ કોર્ટ્ાકટર કોર્ટ્ાકટ રી્યુ કરાવવા ઇચ્છકોા હોરય કોોર કોર્ટ્ાકટ પુરોર થી યા ના બે� મહીના
અંાન અરજ કરવાની રહે�શે� અને� જલ્લા ્યાયાધીશ ઇચ્છે�  કોોર વધુ ૧ વરર માટે�  સિદર
કોર્ટ્ાકટ રી્યુ કરી શકશે�.

૯. કોર્ટ્્કટ દ્વારા સિદર કોર્ટ્ાકટનોર કોરઇપણ િાં કે�  પુરોર કોર્ટ્ાકય કોરઇપણ વયનકકો કે�
સિંસ્થી ાને� પે�ટા હક્કથી ી આપી શકાશે� નહી.

૧૦. કોર્ટ્ાકટર સિદર જગયાનોર ઝે�રોરક્ષ મશીન (લે�મીને�શન મશીન સિહીકો)  મુકવા સિીવાય અ્ય
કોરઇ હે�કોુ માટે�  નપયોરં કરી શકશે� નહી. સિદર જગયામા ંકોર્ટ્ાકટર કોરમ્પ્યુટર કે�  ટાઇપ મશીન
મુકી કોરઇપણ પકારનું જબ વકર  કરી શકશે� નદહ. કોે�મજ સિદર જગયામાં કોર્ટ્ાકટર સ્ટે�શનરીને�
લંકોી કે�  કોરઇ પણ પકારની ખાદ ચીજ કે�  અ્ય કોરઇપણ વસ્કોનુું વે�ચાણ કરી શકશે� નદહ.

૧૧ કોર્ટ્ાકટરે�   ઝે�રોરક્ષ રૂમની જગયામા ંલંાવવામાં આવે�લ બારી, બારણાં, લાઇટ-પંખા કે�  ઝે�રોરક્ષ



રૂમ ની સ્થી ળ સ્થી ીકોીમાં કોર્ટ્ાકટર કોરઇપણ પકારનોર ફે�રફાર કરી શકશે� નહી. ઝે�રોરક્ષ રૂમમાં
કોરઇપણ પકારનોર ફે�રફાર કરવાની જરૂરીયાકો નપનસ્થી કો થી ાય કોે�વા સિંજંોરમાં અતે�ની
કચે�રીના નામદાર તપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશીની પુવર પરવાનંી નવના કરી શકાશે� નહી.

૧૨ ઝે�રોરક્ષ રૂમ માટે�  ફાળવવામાં આવે�લ જગયાની નીિાવણી કરવાની કોમામ જવાબદાર
કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૧૩ કોર્ટ્ાકટરે�  કોરટર  બબ્ડીંમાં ઝે�રોરક્ષ રૂમ ચલાવવા માટે�  કાયદા મજુબ જે� સિરકારી/અધરસિરકારી
કચે�રીના લાયસિ્સિની જરૂર હોરય કોે�વા લાયસિ્સિ મે�ળવવા માટે�ની સિબંનધકો કચે�રીઓમાં
જકોે� કાયરવાહી કરી જરૂરી લાયસિ્સિ કોાકીદે� મે�ળવી લે�વાના રહે�શે�.

૧૪ નવ નનમરરકો કોરટર  બબ્ડીંને� અનુરૂપ સિારી ંુણવતાવાળા ઝે�રોરક્ષ રૂમને� લંકોા કોમામ
સિાધનોર કોથી ા ફરનચર અં ેં�ની સિંવડ કોર્ટ્ાકટરે�  સ્વખચર કરવાની રહે�શે�.

૧૫ ઝે�રોરક્ષ રૂમમા ંવસ્કોુઓ પહોંચાડવા માટે�ના વાહનોરને� ખાસિ સિંજંોર કે�  કારણોર સસિવાય કચે�રી
સિમયમાં જહે�ર જનકોાને� કોકલીફ થી ાય કોે� રીકોે� આવવા જવા દે�વામાં કે�  નિા રાખવા દે�વામાં
આવસિે� નહી.

૧૬. બાળમજુર પતકોબંધક ધારા કે�  બીજ કોરઇ પણ કાયદાનોર િંં થી ાય કોે�વુ કોરઇ કૃત્ય કોર્ટ્ાકટ્ે�
કરવંુ નહી.

૧૭. ઝે�રોરક્ષ રૂમમાં વાપરમાં આવકોી સ્ટે�શનરી સિારી ંુણવતાવાળી હોરવી આવશ્યક છે� .  ઝે�રોરક્ષ
રૂમમાં કાયદાથી ી પતકોબનંધકો કોરઇપણ કાયરવાહી કરી શકાશે� નદહ.

૧૮. ઝે�રોરક્ષ રૂમમાં આપવામાં આવકોી સિે�વાઓ અં ેં�નોર િાવ અં ેં� નામદાર તપ્સિીપાલ જજ
સિાહે�બશીની સિાથી ે� ચચાર પરામશર થી યા બાદ નક્કી કરવામાં આવશે� અને� કોે� મજુબ જ ઝે�રોરક્ષ
રૂમ ચલાવાના રહે�શે�. અતે�ની કચે�રીની પુવર પરવાનંી વંર િાવોર વધારી શકાશે� નહી.

૧૯. કોર્ટ્ાકટરે�  સિુવાચ્ય િાવપતકનું બોરડર  ઝે�રોરક્ષ રૂમમાં પસસિિદ કરવાનું રહે�શે�.

૨૦. ઝે�રોરક્ષ રૂમના કચરાનોર નીકાલ કોર્ટ્ાકટરે� ઓફીસિ સિમય પહે�લા અથી વા ઓફીસિ સિમય પછી
જકોે� કરવાનોર રહે�શે�.

૨૧. ઝે�રોરક્ષ રૂમની આજુબાજુની જગયામા ંહરહમેંશ સ્વચ્છકોા અને� ચોરખખાઇ રાખવાની રહે�શે�.

૨૨. ઝે�રોરક્ષ રૂમની જગયા કરરાર સિમય દરમ્યાન ફકકો વાપરવા માટે�  આપવામાં આવે� છે� , કોે�નાથી ી
ઝે�રોરક્ષ રૂમના કોર્ટ્ાકટરને� િાડુઆકો કોરીકે�નોર દરજ્જોર કે�  હક્ક મળવાપાત રહે�શે� નહી.

૨૩. ઝે�રોરક્ષ રૂમમા ંજખમકારક વસ્કોુઓ રાખવી કે�  સિંગ્રહ કરવોર નહી.

૨૪. ઝે�રોરક્ષ રૂમમા ં ફાયર સિે�ફ્ટીની સિનુવધા પવકોરમાન નનયમ અનસુિાર કોરનટ્ાકટરે� સ્વખચર
કરવાની રહે�શે�. ફાયર સિે�ફ્ટીની સિંપુણર જવાબદારી કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૨૫. ઝે�રોરક્ષ રૂમમા ંટી.વી., રે�ડીયોર કે�  ટ્ા્ઝીસ્ટરનોર નપયોરં કરવાનોર નથી ી.

૨૬. ઝે�રોરક્ષ રૂમ રાખનારા કોર્ટ્ાકટરના માણસિોરએન ઝે�રોરક્ષરૂમમા આવનાર અનધકારીઓ,  વકીલ,

સ્ટાફ-કમરચારીઓ કોથી ા પક્ષકારોર સિાથી ે� સિભયકોાથી ી વકોરવાનું રહે�શે�.

૨૭. ઝે�રોરક્ષ રૂમ ચલાવવાનોર સિમય કોરટરના કામકાજના દદવસિોર દરમ્યાન સિવારના ૧૦-૦૦



કલાકથી ી સિાજંના ૬-૦૦ કલાક સિધુીનોર રહે�શે�.  બાકીના સિમયંાળામાં ઝે�રોરક્ષ રૂમમાં
કોરઇપણ વયનકકોને� રહે�વા દે�વાશે� નહી.

૨૮. કોરટર  કંપાન્ડમાં આવે�લા ઝાડપાન કે�  બાં-બંીચાઓને� નુકશાન થી ાય કોે�વુ કોરઇપણ કૃત્ય
કરવંુ નહી.

૨૯. કોર્ટ્ાકટરના સિમયંાળા દરમ્યાન માનવ સિજરકો કે�  કુદરકોી કોરઇપણ કારણોરસિર ઝે�રોરક્ષ
રૂમના માલ સિામાન કે�  કોરઇપણ કમરચારીને� કંઇપણ નુકશાન થી ા કોોર કોે� અં ેં�ની કોમામ
જવાબદારી કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૩૦. નપરોરકકો શરકોોરમાં નલ્લે�ખ ન હોરય છકોા આ કચે�રીને� ઝે�રોરક્ષ રૂમ માટે�  િનવષ્યમાં યોરગય
જણાય કોે�વી શરકોોર/નનયમોર કે�  હુકમ કરી શકશે� અને� કોે�નોર અમલ કરવા કોર્ટ્ાકટર બંધાયે�લા
રહે�શે�.

૩૧. અતે�ની કચે�રીના નામદાર તપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશી અથી વા કોોર કોે�મના દ્વારા નનયુકકો
કરવામાં આવે�લા પતકોનનનધ કોરઇપણ સિમયે� ઝે�રોરક્ષ રૂમ ની મલુાકાકો લઇ શકશે� કોથી ા
ઝે�રોરક્ષરૂમની સિફાઇ કે�  કોે�માં વપરાકોી ચીજવસ્કોુઓની ંુણવતા અં ેં� ચકાસિણી કરી શકશે�.

૩૨. કોર્ટ્ાકટર પોરકોાની ઇચ્છાથી ી કોર્ટ્ાકટ અડધે�થી ી છોરડવા માંંકોોર હોરય કોે�વા સિમયે� કોર્ટ્ાકટર
જે� માસિથી ી કોર્ટ્ાકટ છોરડવા જણાવે� કોે�ના એનક માસિ અંાન લાયસિ્સિ ફી,  એનવરે�જ
લાઇટબીલ કોથી ા વે�રાબીલ એનડવા્સિમાં જમા કરાવવાનું રહે�શે�.

૩૩. નપર જણાવે�લ શરકોોર પૈકી કોરઇપણ શરકોનોર િંં થી યે�થી ી અતે�ની કચે�રીને� યોરગય જણાય
કોે�વી કાયરવાહી કોર્ટ્ાકટર નવરુધ્ધ કરી શકશે�.

૩૪. કોર્ટ્ાકટરનોર સિમય જે� કોારીખે� પુરોર થી કોોર હોરય કોે� કોારીખે� ઓફીસિ સિમય બાદ કોર્ટ્ાકટરે�
ઝે�રોરક્ષ રૂમની જગયાનોર કબબજ સિોંપવાનોર રહે�શે� અને� ઝે�રોરક્ષરૂમનોર કબજ સિોંપકોા અંાન
ચુકવવા પાત કોમામ રકમ ચુકકોે�થી ી ચુકવી દે�વાની રહે�શે�.

૩૫. કરારના સિમયંાળા દરમ્યાન કોર્ટ્ાકટરનુ ં અવસિાન થી ાય કોોર આ કરાર સિમાપ થી યોરલોર
ંણાવામાં આવસિે� અને� કોે�ના કાયદે�સિરના વારસિદારોરને� આ કરાર નપર કોરઇ હક્ક દાવોર રહે�શે�
નહી. આમ છકોાં આ સિંજંોરમાં કોર્ટ્ાકટરના કાયદે�સિરના વારસિદારોર કરારની બોરલીઓ અને�
શરકોોર મજુબ નનયકો િાવોરના ધોરરણે� આ કામંીરી ચાલુ રાખવા માંંશે� કોોર તણ માસિ સિધુી
આ કામંીરી ચાલુ રાખવામાં આવશે�.

િાવપતક

સિી.નં. નવંકો જથથી ોર િાવ

૧ એન-૪ સિાઈઝ ૨૫ કોરપી સિધુીનોર

૨ એન-૪ સિાઈઝ ૨૫ કોરપી થી ી વધુનોર

૩ લીંલ સિાઈઝ
(લે�ઝર કોે�મજ સિાદા પે�પર)

૨૫ કોરપી સિધુીનોર

૪ લીંલ સિાઈઝ
(લે�ઝર કોે�મજ સિાદા પે�પર)

૨૫ કોરપી થી ી વધુનોર



સિી.નં. નવંકો જથથી ોર િાવ

૫ એન-૩ સિાઈઝ ૨૫ કોરપી સિધુીનોર

૬ એન-૩ સિાઈઝ ૨૫ કોરપી થી ી વધુનોર

નપર જણાવે�લ શરકોોર પૈકી કોરઇપણ શરકોનોર િંં થી યે�થી ી કોર્ટ્ાકટરએન દદવસિ દીઠ રકમ રૂ. 
૧૦૦-૦૦ (અંકે�  રૂતપયા એનક સિોર પુરા) દંડ િરવાનોર રહે�શે� અને� અતે�ની કચે�રીને� વયાજબી જણાય કોોર 
આ કોર્ટ્ાકટ રદ કરવાની સિતા રહે�શે�.


