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તારીખ :-

-:: ઓનલાઈન ઈ-ટ ડર- કમ-ઈ-ઓકશનની શરતો (ભાગ-1) ::ટ ડર નં.
૧. ઈ-ટે ડર કમ ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટે વેબ-સાઈટ https://e-auction.nprocure.com/ પર સૌ
પ્રથમ રજી ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. જો અગાઉ રજી ટ્રેશન કરાવેલ હોય, તો ફરીથી કરાવવાનું રહેશે
નહીં. સદર વેબસાઈટ મારફતે જ (https://e-auction.nprocure.com/) ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લઈ
શકાશે.
૨. િનગમની નીિત પ્રમાણે વહીવટી ચા
ટે ડર ગ્રા

રાખવા પાત્ર રહેશે નહીં,

તેમજ અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ( EMD) ભરે લ નહીં હોય તેવ ું
થી ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.

૩. રજી ટ્રેશનની ઓનલાઈન પ્રિક્રયામાં ટે ડરર

ારા અપાયેલ મોબાઈલ નંબર તથા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

રજી ટડર્ મોબાઈલ નંબર તથા રજી ટડર્ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ તરીકે રહેશે. આવા રજી ટર થયેલ મોબાઈલ
નંબર કે ઈ-મેઈલ એડ્રેસમાં ફેરફાર કરવામાં આવે તો તેની જાણ કરવાની તથા જી.આઈ.ડી.સી. માં
અ યતન (અપડેશન) કરાવવાની જવાબદારી ટે ડરરની રહેશે.
૪. ઈ-ઓકશન મોડયુઅલ અંતગર્તના તમામ ટે જમાં ચુ તપણે તારીખ તથા સમયનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૫. ઈ-ઓકશન માટે ટે ડરર
કરવાની રહેશે.

મના ારા

ારા રજી ટ્રેશન કયાર્ બાદ વહીવટી ચા
-તે િમલકતનો વહીવટી ચા

તેમજ EMDની રકમ ભરપાઈ

તેમજ EMDની રકમ ભરપાઈ કરે લ હશે,

તેઓ િનયત તારીખ અને સમયે જાહેર હરાજીમાં ભાગ લઈ શકશે. જાહેરાતમાં દશાર્વેલ તારીખથી
રજી ટ્રે શન પ્રિક્રયા ચાલુ થઈ જશે.
૬. ટે ડર ભરવાની સમય મયાર્ દામાં અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD)ની રકમો ક્રેડીટ કાડર્ , ડેબીટ કાડર્ અને
નેટ બે કીંગથી ભરપાઈ કરી શકશે.
૭. ઈ-ઓકશન અંગે માંગ્યા મુજબની િવગતો ઓનલાઈન ભરી ડો

ુ ે ટ સિહત ટેકનીકલ િબડ સમય
મ

મયાર્દામાં વેબસાઈટ પર અપલોડ કરવાના રહેશે.
૮. દરે ક િમલકત માટે ઈ-ઓકશનનો સમયગાળો ૧૫ મીનીટ રહેશે. જાહેરાતમાં દશાર્ વેલ તારીખ અને
સમયે ઈ-ઓકશનની પ્રિક્રયા શ થઈ જશે. ઈ-ઓકશનની પ્રિક્રયા દર યાન આખરી ૦૨ મીનીટમાં જો
કોઈ બીડ મળશે તો ઓકશનનો સમયગાળો વધુ ૦૨ મીનીટ માટે લંબાઈ જશે. આવું મહ મ ૧૦
વખત થઈ શકશે. યારબાદ ઈ-ઓકશન સી ટમ ારા આપો-આપ બંધ (ઓટોમેટીક ક્લોઝ) કરવામાં
આવશે.
૯. ટે ડરરે ટે ડરના સંદભેર્ ધંધાકીય બાબતો અંગે નીચે જણા યા સિહતના જ રી પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.
૧૦.

િબડરોએ ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટે વહીવટી ચા

પરં ત ુ જો તે િબડરો

ારા ઈ-ઓકશનીંગ શ

તથા ઈ.એમ.ડી.ની રકમો ભરે લ હશે.

થાય યારે િમનીમમ ઓફર પ્રાઈસ મુજબની લઘુ મ

વધારા સિહતની પ્રથમ િબડ ભરાશે નહીં, તો તે િબડ પ્રોસેસમાં આવશે નહીં.

૧૧.

તે ટે ડરમાં િમનીમમ ઓફર પ્રાઈસ ઉપર ઈ-ઓકશન દર યાન બોલી/ઓકશન તરીકે પ્ર યેક

વખતે જાહેરાત મુજબ

તે ટે ડરના િનયત કરે લ લધુ મ વધારા સાથે કે તેના ગુણાંકમાં બોલીની

રકમ િબડ કરવાની રહેશે.
૧૨. ઈ-ઓકશનની પ્રિક્રયા દર યાન િબડ પ્રિક્રયામાં ભાગ લેતા કોઈપણ િબડરનું નામ િડ કલોઝ (જાહેર)
થશે નહીં. માત્ર

તે િબડર પોતે જ િબડમાં હાઈએ ટ િબડર હોવાનું પોતાના લોગ-ઈનમાં જાણી શકશે.

૧૩. ઓનલાઈન ઓકશનની પ્રિક્રયા સવર્ર િર પો સ ટાઈમ, ઈ ટરનેટ પીડ, િસ ટમ કે પસ
ે ીટી વગેરેને
આધારીત હોઈ, િબડીંગ કરવા માટે િબડીંગ પ ૂણર્ થવાની છે લી મીનીટ સુધી રાહ જોવી િહતાવહ
નથી. દરે ક વખતે િબડ કરતા અગાઉ વેબ પેજ િરફ્રેશ કરવું િહતાવહ છે . છે લી મીનીટમાં કરવામાં
આવેલ િબડીંગને લીધે જો કોઈ પ્ર ો ઉ ભવે તો આ બાબતે જીઆઈડીસીનો િનણર્ય સવર્ મા ય
ગણાશે.
૧૪. ઈ-ઓકશનના અંતે

તે ટે ડરમાં આવેલ મહ મ ઓફરની સક્ષમ સ ાની મંજુરી અંગે આગળની

કાયર્વાહી કરવામાં આવશે અને જ રી ફાળવણીપત્ર જારી કરવામાં આવશે.
અપલોડ કરે લ ડો

માં હાઈએ ટ િબડરે

ુ ે ટ તથા OCA મુજબના દ તાવેજો સે ફ અટે ટે ડ કરી ટે ડર ડોકયુમે ટમાં
મ

સુચવેલ જગ્યાએ પોતાના નામ સહી, હો ો તથા િસક્કા સાથેની હાડર્ કોપી િદન-૩૦ માં પ્રાદે િશક
મેનેજર ીની કચેરી, જીઆઈડીસી વાપી, ખાતે રજુ કરવાની રહેશે. િબડર
ડો

ારા માંગણી મુજબના

ુ ે ટસ તેમજ ફાળવણીપત્રમાં દશાર્વેલ શરતોની પ ૂતર્તા સમય મયાર્દામાં રજુ કરવામાં નહીં
મ

આવે તો હાઈએ ટ િબડરને િડ કવોલીફાઈડ િબડર તરીકે જાહેર કરવામાં આવશે તેમજ તેના

ારા

ભરપાઈ કરવામાં આવેલ ઈએમડીની રકમ જ ત કરવામાં આવશે.
૧૫. ટે ડરમાં એક જ િબડર ારા િસંગલ િબડ ભરી િસંગલ ઓફર આપવાના સંજોગોમાં તેમજ ટે ડરમાં
એક કરતાં વધુ િબડ ભરવામાં આવેલ હોવા છતાં માત્ર એક જ િબડર
ઓફરના સંજોગોમાં ટે ડર ગ્રા

ારા આપવામાં આવેલ

રાખવા અંગે માન. ઉપા યક્ષ અને વહીવટી સંચાલક ી,

જીઆઈડીસીનો િનણર્ય આખરી અને બંધનકતાર્ રહેશે.
૧૬. િમલકતની ફાળવણી કરવા અંગેની સક્ષમ સ ાની મંજુરી મ યા બાદ, ટે ડરર મંજુર કરે લ રકમ
મુજબની જારી થયેલ ફાળવણીપત્રની સદરહુ ં રક્મો િનયત સમયમાં ભરવામાં આવશે તો પણ
અત્રેથી નકકી કરે લ મુ ત મુજબ જ પરવાના પાત્ર મા ય ગણવાનો રહેશે. તેમજ આ સમય દર યાન
ઓફરદાર સાઈટ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારે જાહેરાત કરી શકશે નહી. આ ઉપરાંત ટે ડરર

ારા ચાલુ

ટે ડરની મુ ત પ ૂણર્ થાય તે પહેલા ટે ડર ક્ચોડી દે વામાં આવશે તો તે ટે ડરરને િડ કવોલીફાઈડ
ગણવામાં આવશે.
૧૭. ઈ-ઓકશનમાં આવેલ િબડરો પૈકી પ્રથમ હાઈએ ટ િબડરની અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ િસવાયની
મળે લ અ ય બીડ માટે ઈ.એમ.ડી.ની રકમ સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મ યા બાદ પરત કરવામાં આવશે.

૧૮. ઈ-ટે ડર કમ ઈ-ઓકશન અંગે કે તે બાદ કોઈ પણ વાદ-િવવાદ કે પ્ર ો ઉભા થશે કે કોઈ
િવસંગતતા જણાય આવશે તો તે અંગે સક્ષમ સ ાનો િનણર્ય/અથર્ ઘટન આખરી અને બંધનકતાર્
રહેશે. હરાજીમાં મળે લ અરજી અને હરાજીમાં બોલવામાં આવેલ ઉચામાં ઉચી બોલી વીકારવી કે ન
વીકારવી તે અંગે િનગમને અબાિધત અિધકાર રહેશે.
૧૯. જીઆઈડીસીમાં કોઈ પણ પ્રકારની ડીપોઝીટ/ઈ.એમ.ડી ઉપર કોઈ જ યાજ મળવાપાત્ર રહેશે નહી.
૨૦. ઓટીપી કેટેગરી અંગે નીચે મુજબના દ તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.
અ.નં.

ઓટ પી કટગર

ર

શન કરતી વખતે ર ુ કરવાના થતા
માણપ

૧.

માજી સૈિનક

સક્ષમ અિધકારી ારા આપવામાં આવેલ
નોકરી અંગેન ું પ્રમાણપત્ર

૨.

અનુસિુ ચત જનજાિત (ST), અનુસિુ ચત

સંબિધત સરકારી િવભાગ ારા જારી કરવામાં

જાિત (SC), સામાજીક અને આિથર્ક રીતે

આવેલ જાિત અંગેન ું પ્રમાણપત્ર

પછાત વગર્ (SEBC)
૩.

િદ યાંગ

સંબિધત સરકારી િવભાગ ારા જારી કરવામાં
આવેલ પ્રમાણપત્ર

૪.

જમીન ગુમાવનાર (ફક્ત વાપી રીજીયન)

જીઆઈડીસી ારા સંપાિદત કરવામાં આવેલ
જમીન અંગેનો ગામ નમુના ૭X૧૨ અને ૮-અ
ની નકલ

સહી કરનારનું નામ તથા હો ો

: ...................................................

સં થાનું નામ અને િસક્કો

: ....................................................

સં થાનું સરનામુ/
ં િસક્કો

: ....................................................

તારીખ :-

ANNEXURE – A
Details of existing firm and proposed project in GIDC

1. Details of activity (Industrial/Commercial)

-

2. Name of Products

-

Raw Material
Finish Products
Machinery Details

3. Water Requirement in KL (Per Day)

‐

(Industrial)
4. Water Requirement in KL (Per Day)

‐

(Domestic)
5. Effluent quantity in KL (Per Day)

‐

6. Solid Waste in KG KL (Per Day)

‐

7. Total turnover of last 3 years (Existing firm)
Sr. No.
1
2
3

Year

Amount in Rs.

8. Total investment in Rupees

‐

9. Total proposed employment

‐

Signature of Authorized person
(Name and Designation)

