
સસીટસી સસીવસીલ એન્ડ સસેશન્સ કકોટર
ટસે ન્ડર નકોટસીસ

ઝસેરકોક્ષરૂમનકો લલાયસન્સ ફસી થસી કકોન્ટટ લાક્ટ આપવલા બલાબત

સસીટસી સસીવસીલ એન્ડ સસેશન્સ કકોટરનસી નવ નનમર્મીત કકોટર  બસીલ્ડડીંગનલા કકપલાઉન્ડમલાક ઝસેરકોક્ષરૂમ ચલલાવવલા

મલાટસેનકો કકોન્ટટ લાક્ટ મલાસસીક લલાયસન્સ ફસી થસી ટસેન્ડર મકજજ ર થયલા તલારસીખથસી  ૧ (એક) વરર સજધસી આપવલાનકો છસે. 

સદર ઝસેરકોક્ષરૂમ મલાટસેનસી મજકરર કરસેલ જગ્યલાનસી મલાસસીક લલાયસન્સ ફસી લધજત્તમ રૂ.૮૭૩૦/- (અકકસે

રૂપસીયલા આઠ હજાર સલાતસકો તસીસ પજરલા ) કલાયરપલાલક ઇજનસેરશસી, મલાગર અનસે મકલાન નવભલાગ, અમદલાવલાદ દલારલા

નકસી કરવલામલાક આવસેલ છસે.

આ અકગસે રસ ધરલાવનલાર એજન્સસીએ કકોટસેશન બકધ કવરમલાક અતસેનસી કકોટરનલા નલાઝર નવભલાગમલાક  જાહસેરલાત

પ્રસસધ્ધ થયલાનસી તલારસીખથસી સલાત દદવસનસી અકદર  બપકોરનલા  ૦૪-૦૦ કલલાક  સજધસીમલાક મકોકલવલાનલા રહસેશસે.

ત્યલારબલાદ આવસેલ ભલાવપતક ધ્યલાનસે લસેવલામલાક આવશસે નહસી, તથલા કવર પર "  ઝસેરકોક્ષ અકગસેનજક ભલાવ પતક  " એમ

અવશ્ય લખવજક,  તથલા ટસેન્ડર ફસી પસેટસે   રૂ. ૧૫૦૦/-(નકોન રસીફકડસેબલ) અતસેનલા નલાઝર નવભલાગમલાક ટસેન્ડર જમલા

લસેવલા અકગસેનસી અરજી સલાથસે રૂબરૂ જમલા કરલાવવલાનસી રહસેશસે.  જસે ટસેન્ડર ફસીનસી પહહોંચનસી ઝસેરકોક્ષ કકોપસી સસીલ બકધ

ટસેન્ડરનલા કવર ઉપર લગલાવવસી. 

સદર જાહસેરલાત અન્વયસે પજછપરછ / ઝસેરકોક્ષરૂમનસી જગ્યલા જોવલા મલાટસે  તથલા જાહસેર નનનવદલાનસી શરતકોનસી

જાણકલારસી મલાટસે  અતસેનસી કચસેરસીનલા નલાઝર નવભલાગ ખલાતસે રજાનલા દદવસકો સસવલાય કચસેરસી સમયમલાક સકપકર  કરવલાનકો

રહસેશસે. ભલાવ પતક મકજજ ર રલાખવજ કસે  ન રલાખવજ તસે અકગસેનકો અબલાનધત અનધકલાર અતસેનસી કચસેરસીનસે રહસેશસે.

કકોન્ટ્કલાક્ટરસે  નસીચસે મજજબનલા ભલાવકો સલાથસેનસી સજનવધલા અતસેનસી કચસેરસીનલા ઝસેરકોક્ષરૂમમલાક આપવલાનસી રહસેશસે. તસે

સસવલાયનસી  અન્ય  કકોઇપણ  સ્ટસે શનરસી,  લસેમસીનસેશન  ઇત્યલાદસી  કલામગસીરસી  અતસેનલા  ઝસેરકોક્ષરૂમમલાક  અતસેનસી

કચસેરસીનસી પરવલાનગસી નવનલા કરસી શકલાશસે નહસી.

ઝસેરકોક્ષનકો પ્રકલાર મહત્તમ ભલાવ પલાનલા દસીઠ (રૂપસીયલામલાક)

કજ લ  ઝસેરકોક્ષ નકગ ૨૦ થસી  ઓછસી
હકોય ત્યલારસે   

કજ લ ઝસેરકોક્ષ નકગ ૨૦ થસી વધજ હકોય
ત્યલારસે

4A 0.75 0.75

Legal 0.75 1.00

3A 2.50 2.50



ANNEXURE-A

::-    શરતકો     -::

૧.) ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા કકોન્ટટ લાક્ટનકો સમયગલાળકો ટસેન્ડર  મકજજ ર થયલાનસી તલારસીખથસી ૧ (એક) વરર  સજધસીનકો

રહસેશસે.

૨.) ઝસેરકોક્ષ રૂમ નસી મલાસસક લઘજત્તમ લલાયસન્સ ફસી રૂ.  ૮૭૩૦/-  રહસેશસે.   એક વરરનસી  સસીકયકોરસીટસી

ડસીપકોઝસીટ તરસીકસે   રૂ.  ૧૦૦૦૦/- (અકકસે  રૂપસીયલા દસ હજાર પજરલા) કકોન્ટટ લાક્ટરસે  કકોન્ટટ લાક્ટનકો હજકમ

મળસેથસી દદન-૧૫ મલાક અતસેનસી કચસેરસીમલાક જમલા કરવલાનસી રહસેશસે. સદર રકમ કકોન્ટટ લાક્ટ સલારસી રસીતસે

પજરકો થયલા બલાદ પરત આપવલામલાક આવશસે.  જો ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા કકોન્ટટ લાકટર તરફથસી કચસેરસી તરફસે

કકોઇ નજકશલાન થલાય તકો કચસેરસી નકસી કરસે  તસેટલસી નજકશલાનસીનસી રકમ સસીક્યજરસીટસી ડસીપકોઝસીટનસી

રકમમલાકથસી જસે તસે સમયસે વસજલ લસેવલામલાક આવશસે.

૩.) ઝસેરકોક્ષ રૂમ નલા કકોન્ટટ લાક્ટરસે  મલાસસક લલાયસન્સ ફસીનસી રકમ દરસેક મલાસનસી પલાકચ તલારસીખ સજધસીમલાક

નનયમસીત રસીતસે અતસેનસી કચસેરસીમલાક જમલા કરલાવવલાનસી રહસેસેશસે,  જો લલાયસન્સ ફસી નનયત સમયમલાક

જમલાક કરલાવવલામલાક ન અલાવસે તકો પ્રતતદસીન રૂ.  ૫૦-૦૦ લસેખસે લસેઇટ ફસી સલાથસે લલાયસન્સ ફસી જમલા

કરલાવવલાનસી રહસેશસે.

૪.) જો કકોન્ટટ લાકટર સતત બસે મલાસ સજધસી લલાયસન્સ ફસી જમલા કરલાવવલામલાક નનષ્ફળ રહસે  તકો તસેવલા

સકજોગકોમલાક કકોઇ પણ પ્રકલારનસી નકોટસીસ આપ્યલા સસવલાય કકોન્ટટ લાક્ટરનજક લલાયસન્સ રદ કરવલામલાક

આવશસે.

૫.) ઉપર જણલાવ્યલા પ્રમલાણસેનસી મલાસસક લલાયસન્સ ફસીમલાક વસેરલાબસીલ/લલાઇટબસીલ નવગસેરસેનકો સમલાવસેશ

થતકો નથસી.

૬.) ઝસેરકોક્ષરૂમમલાક સબ મસીટર મજકવલામલાક આવસેલ છસે , જસેમલા ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા બબલનસી રકમનસી ગણતરસી

નસીચસે મજજબ કરવલામલાક આવશસે.

મજખ્ય બબલ્ડડીંગનલા વસીજ બબલનસી રકમ / તસે બબલનલા કજ લ યજનસીટ = ૧ યજનસીટનસી રકમ,

૧ યજનસીટનસી રકમ x ઝસેરકોક્ષરૂમનલા સબમસીટરનલા યજનસીટ = કકોન્ટટ લાકટરસે  ચજકવવલાનસી રકમ

૭. ઝસેરકોક્ષ રૂમ નસે લગતલા અમદલાવલાદ મ્યજનસી.  કકોપર.  નલા આખલા નલાણલાકકસીય વરરનલા જસે કકોઇ વસેરલા

આવસે તસે કકોન્ટટ લાક્ટટ રસે  ભરવલાનલા રહસેશસે અનસે વસેરલા બસીલ તથલા વસેરલા બસીલ ભયલાર અકગસેનસી રસસીદનસી

ઝસેરકોક્ષ કકોપસી અતસેનસી કચસેરસીમલાક જમલા કરલાવવલાનસી રહસેશસે. જો અલગ આકલારણસી કરવલામલાક ન આવસે

તકો ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા વસેરલાનસી જસે ગણતરસી કકોટર  કરશસે તસે રકમ કકોન્ટટ લાક્ટટ રસે  ભરવલાનસી રહસેશસે

૮. જો કકોન્ટટ લાક્ટર કકોન્ટટ લાક્ટ રસીન્યજ કરલાવવલા ઇચ્છતલા હકોય તકો કકોન્ટટ લાક્ટ પજરકો થયલા નલા બસે મહસીનલા

અગલાઉ અરજી કરવલાનસી રહસેશસે અનસે તપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસી ઇચ્છસે  તકો કકોન્ટટ લાક્ટ વધજ સમય

મલાટસે  રસીન્યજ કરસી શકશસે.



૯. કકોન્ટટ ટ્ર્ક્ટર દલારલા સદર કકોન્ટટ લાક્ટનકો કકોઇપણ ભલાગ કસે  પજરકો કકોન્ટટ લાક્ટ કકોઇપણ વ્યનક્ત કસે

સકસ્થલાનસે પસેટલા હકથસી આપસી શકલાશસે નહસી.

૧૦. કકોન્ટટ લાક્ટર સદર જગ્યલાનકો ઝસેરકોક્ષ મશસીન (લસેમસીનસેશન મશસીન સહસીત)  મજકવલા સસવલાય અન્ય

કકોઇ હસેતજ મલાટસે  ઉપયકોગ કરસી શકશસે નહસી. સદર જગ્યલામલાક કકોન્ટટ લાક્ટર કકોમ્પ્યજટર કસે  ટલાઇપ મશસીન

મજકસી કકોઇપણ પ્રકલારનજક જોબ વકર  કરસી શકશસે નદહ. તસેમજ સદર જગ્યલામલાક કકોન્ટટ લાક્ટર સ્ટસેશનરસીનસે

લગતસી કસે  અન્ય વસ્તજનજક વસેચલાણ કરસી શકશસે નદહ.

૧૧ કકોન્ટટ લાકટરસે   ઝસેરકોક્ષ રૂમનસી જગ્યલામલાક લગલાવવલામલાક આવસેલ બલારસી, બલારણલાક, લલાઇટ-પકખલા કસે  ઝસેરકોક્ષ

રૂમનસી સ્થળ નસ્થતસીમલાક કકોન્ટટ લાક્ટર કકોઇપણ પ્રકલારનકો ફસેરફલાર કરસી શકશસે નહસી.  ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક

કકોઇપણ પ્રકલારનકો ફસેરફલાર કરવલાનસી જરૂરસીયલાત ઉપનસ્થત થલાય તસેવલા સકજોગકોમલાક અતસેનસી

કચસેરસીનલા નલામદલાર તપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસીનસી પજવર પરવલાનગસી નવનલા કરસી શકલાશસે નહસી.

૧૨ ઝસેરકોક્ષ રૂમ મલાટસે  ફલાળવવલામલાક આવસેલ જગ્યલાનસી નનભલાવણસી કરવલાનસી તમલામ જવલાબદલાર

કકોન્ટટ લાક્ટરનસી રહસેશસે.

૧૩ કકોન્ટટ લાકટરસે  કકોટર  બબલ્ડડીંગમલાક ઝસેરકોક્ષ રૂમ ચલલાવવલા મલાટસે  કલાયદલા મજજબ જસે સરકલારસી/અધરસરકલારસી

કચસેરસીનલા લલાયસન્સનસી જરૂર હકોય તસેવલા લલાયસન્સ મસેળવવલા મલાટસેનસી સબકનધત કચસેરસીઓમલાક

જાતસે કલાયરવલાહસી કરસી જરૂરસી લલાયસન્સ તલાકસીદસે મસેળવસી લસેવલાનલા રહસેશસે.

૧૪ નવનનમર્મીત કકોટર  બબલ્ડડીંગનસે અનજરૂપ સલારસી ગજણવત્તલાવલાળલા ઝસેરકોક્ષ રૂમનસે લગતલા તમલામ

સલાધનકો તથલા ફરનચર અકગસેનસી સગવડ કકોન્ટટ લાકટરસે  સ્વખચર કરવલાનસી રહસેશસે.

૧૫ ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક વસ્તજઓ પહહોંચલાડવલા મલાટસેનલા વલાહનકોનસે ખલાસ સકજોગકો કસે  કલારણકો સસવલાય કચસેરસી

સમયમલાક જાહસેર જનતલાનસે તકલસીફ થલાય તસે રસીતસે આવવલા જવલા દસેવલામલાક કસે  ઉભલા રલાખવલા દસેવલામલાક

આવશસે નહસી.

૧૬. બલાળમજજ ર પ્રતતબકધક ધલારલા કસે  બસીજા કકોઇ પણ કલાયદલાનકો ભકગ થલાય તસેવજ કકોઇ કક ત્ય કકોન્ટટ લાકટટસે

કરવજક નહસી.

૧૭. ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક વલાપરવલામલાક આવતસી સ્ટસેશનરસી સલારસી ગજણવત્તલાવલાળસી હકોવસી આવશ્યક છસે . ઝસેરકોક્ષ

રૂમમલાક કલાયદલાથસી પ્રતતબકનધત કકોઇપણ કલાયરવલાહસી કરસી શકલાશસે નદહ.

૧૮. ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક આપવલામલાક આવતસી સસેવલાઓ અકગસેનકો ભલાવ અકગસે નલામદલાર તપ્રન્સસીપલાલ જજશસી

તથલા કતમટસી મસેમ્બરશસીઓ સમક્ષ તમકોએ આપસેલ રસીવલાઈઝડ ભલાવકો મજજબ જ ઝસેરકોક્ષ રૂમ

ચલલાવલાનલા રહસેશસે. અતસેનસી કચસેરસીનસી પજવર પરવલાનગસી વગર ભલાવકો વધલારસી શકલાશસે નહસી.

૧૯. કકોન્ટટ લાકટરસે  સજવલાચ્ય ભલાવપતકનજક બકોડર  (૨*૧.૫ ફજટનસી સલાઇઝનજક) ઝસેરકોક્ષરૂમમલાક પ્રસસદ

કરવલાનજક રહસેશસે.

૨૦. ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા કચરલાનકો નસીકલાલ કકોન્ટટ લાકટરસે  ઓફસીસ સમય પહસેલલા અથવલા ઓફસીસ સમય પછસી

જાતસે કરવલાનકો રહસેશસે.



૨૧. ઝસેરકોક્ષ રૂમનસી આજજબલાજજનસી જગ્યલામલાક હરહમમેંશ સ્વચ્છતલા અનસે ચકોખ્ખલાઇ રલાખવલાનસી રહસેશસે.

૨૨. ઝસેરકોક્ષ રૂમનસી જગ્યલા કરલાર સમય દરમ્યલાન ફક્ત વલાપરવલા મલાટસે  આપવલામલાક આવસે છસે ,  તસેનલાથસી

ઝસેરકોક્ષ રૂમનલા કકોન્ટટ લાકટરનસે ભલાડજઆત તરસીકસેનકો દરજકો કસે  હક મળવલાપલાત રહસેશસે નહસી.

૨૩. ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક જોખમકલારક વસ્તજઓ રલાખવસી કસે  સકગ્રહ કરવકો નહસી.

૨૪. ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક ફલાયર સસેફ્ટસીનસી સજનવધલા પ્રવતરમલાન નનયમ અનજસલાર કકોનટટ લાક્ટરસે  સ્વખચર

કરવલાનસી રહસેશસે. ફલાયર સસેફ્ટસીનસી સકપજણર જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાકટરનસી રહસેશસે.

૨૫. ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક ટસી.વસી., રસેડસીયકો કસે  ટટ લાન્ઝસીસ્ટરનકો ઉપયકોગ કરવલાનકો નથસી.

૨૬. ઝસેરકોક્ષ રૂમ રલાખનલારલા કકોન્ટટ લાક્ટરનલા મલાણસકોએ ઝસેરકોક્ષરૂમમલા આવનલાર અનધકલારસીઓ,  વકસીલ,

સ્ટલાફ-કમરચલારસીઓ તથલા પક્ષકલારકો સલાથસે સભ્યતલાથસી વતરવલાનજક રહસેશસે.

૨૭. ઝસેરકોક્ષ રૂમ ચલલાવવલાનકો સમય કકોટરનલા કલામકલાજનલા દદવસકો દરમ્યલાન સવલારનલા ૧૦-૦૦

કલલાકથસી સલાકજનલા ૬-૦૦ કલલાક સજધસીનકો રહસેશસે.  બલાકસીનલા સમયગલાળલામલાક ઝસેરકોક્ષ રૂમમલાક

કકોઇપણ વ્યનક્તનસે રહસેવલા દસેવલાશસે નહસી.  કકોવસીડનસી SOP પ્રમલાણનલા આધલારસે  નલા.  તપ્રન્સસીપલાલ

જજ સલાહસેબ સમયમલાક ફસેરફલાર સજચવસી શકશસે જસેનકો અમલ કરવલાનકો રહસેશસે.

૨૮. કકોટર  કકપલાઉન્ડમલાક આવસેલલા ઝલાડપલાન કસે  બલાગ-બગસીચલાઓનસે નજકશલાન થલાય તસેવજ કકોઇપણ કક ત્ય

કરવજક નહસી.

૨૯. કકોન્ટટ લાક્ટરનલા સમયગલાળલા દરમ્યલાન મલાનવ સજીરત કસે  કજ દરતસી કકોઇપણ કલારણકોસર ઝસેરકોક્ષ

રૂમનલા મલાલ સલામલાન કસે  કકોઇપણ કમરચલારસીનસે કકઇપણ નજકશલાન થલાય તકો તસે અકગસેનસી તમલામ

જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાકટરનસી રહસેશસે.

૩૦. ઉપરકોક્ત શરતકોમલાક ઉલસેખ ન હકોય છતલા આ કચસેરસીનસે ઝસેરકોક્ષ રૂમ મલાટસે  ભનવષ્યમલાક યકોગ્ય

જણલાય તસેવસી શરતકો/નનયમકો કસે  હજકમ કરસી શકશસે અનસે તસેનકો અમલ કરવલા કકોન્ટટ લાકટર બકધલાયસેલલા

રહસેશસે.

૩૧. અતસેનસી કચસેરસીનલા નલામદલાર તપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસી અથવલા તકો તસેમનલા દલારલા નનયજક્ત

કરવલામલાક આવસેલલા પ્રતતનનનધ કકોઇપણ સમયસે ઝસેરકોક્ષ રૂમ નસી મજલલાકલાત લઇ શકશસે તથલા

ઝસેરકોક્ષરૂમનસી સફલાઇ કસે  તસેમલાક વપરલાતસી ચસીજવસ્તજઓનસી ગજણવત્તલા અકગસે ચકલાસણસી કરસી શકશસે.

૩૨. કકોન્ટટ લાકટર પકોતલાનસી ઇચ્છલાથસી કકોન્ટટ લાક્ટ અડધસેથસી છકોડવલા મલાકગતકો હકોય તસેવલા સમયસે કકોન્ટટ લાકટર

જસે મલાસથસી કકોન્ટટ લાક્ટ છકોડવલા જણલાવસે તસેનલા  ૧ (એક) મલાસ અગલાઉ લલાયસન્સ ફસી,  એવરસેજ

લલાઇટબસીલ તથલા વસેરલાબસીલ એડવલાન્સમલાક જમલા કરલાવવલાનજક રહસેશસે.

૩૩. ઉપર જણલાવસેલ શરતકો પપૈકસી કકોઇપણ શરતનકો ભકગ થયસેથસી અતસેનસી કચસેરસીનસે યકોગ્ય જણલાય

તસેવસી કલાયરવલાહસી કકોન્ટટ લાક્ટર નવરૂધ્ધ કરસી શકશસે.   

૩૪. કકોન્ટટ લાક્ટરનકો સમય જસે તલારસીખસે પજરકો થતકો હકોય તસે તલારસીખસે ઓફસીસ સમય બલાદ કકોન્ટટ લાક્ટરસે



ઝસેરકોક્ષ રૂમનસી જગ્યલાનકો કબજો સહોંપવલાનકો રહસેશસે અનસે ઝસેરકોક્ષરૂમનકો કબજો સહોંપતલા અગલાઉ

ચજકવવલા પલાત તમલામ રકમ અતસેનલા નલાઝર નવભલાગમલાક જમલા કરલાવવલાનસી રહસેશસે.

૩૫. કરલારનલા સમયગલાળલા દરમ્યલાન કકોન્ટટ લાકટરનજક અવસલાન થલાય તકો આ કરલાર સમલાપ થયસેલકો

ગણવલામલાક આવશસે અનસે તસેનલા કલાયદસેસરનલા વલારસદલારકોનસે આ કરલાર ઉપર કકોઇ હક દલાવકો રહસેશસે

નહસી. આમ છતલાક આ સકજોગકોમલાક કકોન્ટટ લાક્ટરનલા કલાયદસેસરનલા વલારસદલારકો કરલારનસી બકોલસીઓ અનસે

શરતકો મજજબ નનયત ભલાવકોનલા ધકોરણસે આ કલામગસીરસી ચલાલજ રલાખવલા મલાકગશસે તકો ૩ (તણ) મલાસ

સજધસી આ કલામગસીરસી ચલાલજ રલાખવલામલાક આવશસે.

૩૬ કકોન્ટટ લાક્ટરસે  કસે ન્દ્ર  સરકલાર,  રલાજ્ય સરકલાર,  અનસે  નલામદલાર  ગજજરલાત  હલાઇકકોટર  દલારલા  કકોવસીડ

(કકોરકોનલા) અકગસેનસી ગલાઇડલલાઇન્સનજક ચજસ્તપણસે પલાલન કરવલાનજક રહસેશસે.

૩૭ જો  AMC અથવલા પકોલસીસ દલારલા કકોવસીડ (કકોરકોનલા)નસી ગલાઇડલલાઇન્સ ભકગ અકગસેનસી કલાયરવલાહસી

થલાય તકો તસેનસી જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાક્ટનસી રહસેશસે.

તલા. /૦૩/૨૦૨૧ --------------------------

એજન્સસીનજ નલામ અનસે સહસી



    , CITY CIVIL AND SESSIONS COURT AHMEDABAD

-PART A

  TENDER APPLICATION FORM

1 ]   A Name of Contractor

]    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 /03/2021    :Signature of the Tenderer

:Place Ahmedabad   Full Name :

Designation:


