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સયુત ડામભડં બવુસભા ંવેપ લૉલ્ટ સવુલધાને ઓયેટ(વચંારન) કયલા 
ભાટે ટેન્ડય અંગેની નોટટવ 

 
 એવ ડી ફી ડામભડં બવુસ(SDB), કંની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કરભ ૮ શઠે નોંધામેર કંની, કે જે ૬૭ રાખના 
બફલ્ટ-અ એરયમા વાથે સયુત ડામભડં બવુસની સ્થાના થમેર, જેનો ઉદે્દળ ડામભડં્વ, જેમ્વ અને જ્લેરયી લેાય 
અને ઉદ્યોગને પ્રોત્વાશન આલા, વલકાવ કયલા અને પ્રોત્વારશત કયલાનો છે. આ ભાટે તેના ભેમ્ફયોને વેપ-લૉલ્ટની 
સવુલધા પયૂી ાડલા ભાટે SDB એ ોતાના દ્વાયા સ્થાવત વેપ-લૉલ્ટની ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમા શાથ ધયલાનુ ંનક્કી કર્ુું છે. 
તે મજુફ, વેપ લોલ્ટની આ ટેન્ડયીંગ પ્રરિમા ઘડલાભા ંઆલી છે. 

 આ નોટટવ થકી જણાલલાભા ંઆલે છે કે (જે રામક છે તે) એવ ડી ફી ડામભડં બવુસભા ંયશરે વેપ લૉલ્ટ 
સવુલધા ઓયેટ(વચંારન) કયલા ભાટે જાશયે જનતાને તાયીખ ૦૧-૦૨-૨૦૨૩ થી ૦૭-૦૨-૨૦૨૩ દયવભમાન 
ટેન્ડટયિંગ પ્રટિમા ભાટેની નોટટવ આલાભા ંઆલે છે. 

 

 વેપ-લૉલ્ટ અંગેની ભાટશતી :- 

લૉલ્ટ નફંય-૧ ભાટે : 
કેટેગયી ટોટર રોકયની વખં્મા 

A 558 

B 120 

C 414 

D 280 

F 357 

G 260 

L2 216 

ટોટર 2205 
 

લૉલ્ટ નફંય-૩ ભાટે : 
કેટેગયી ટોટર રોકયની વખં્મા 

A 3234 

C 294 

F 336 

B 920 

E 40 

H 40 

H1 20 

D 488 

G 172 

L2 272 

ટોટર 5816 
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 વલનતંીત્ર વાથે બયલાાત્ર EMD યકભની ભાટશતી નીચે મજુફ છે. 
 વેપ લૉલ્ટ-૧ ભાટે ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ં  બાગ રેલા ભાટે EMD (ડીોઝીટ) ેટેની યકભ રૂ. ૭,૫૦,૦૦૦/- 

બયલાની યશળેે. (એટરે કે વવક્યરુયટી ડીોઝીટ યકભ રૂ. ૭૫,૦૦,૦૦૦/- ના ૧૦%) 
 વેપ લૉલ્ટ-૩ ભાટે ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ં બાગ રેલા ભાટે EMD (ડીોઝીટ) ેટેની યકભ રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

બયલાની યશળેે. (એટરે કે વવક્યરુયટી ડીોઝીટ યકભ રૂ. ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ના ૧૦%) 
 વેપ લૉલ્ટ-૧ અને વેપ લૉલ્ટ-૩ ભાટે ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ં બાગ રેલા ભાટે EMD (ડીોઝીટ) ેટેની યકભ રૂ. 

૨૨,૫૦,૦૦૦/- બયલાની યશળેે. (એટરે કે વવક્યરુયટી ડીોઝીટ યકભ રૂ. ૨,૨૫,૦૦,૦૦૦/- ના ૧૦%) 

 ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ંબાગ રેનાયે EMD યકભ બમાસની વાથે, વેપ લૉલ્ટ વદંગી કેટેગયીનો ઉલ્રેખ ોતાના 
વલનતંીત્રભા ંનોરટવભા ંજણાવ્મા મજુફ આેર કેટેગયીભાથંી કયલાનો યશળેે. 

 એવ ડી ફી ડામભડં બવુસ(SDB) ભા ંયશરે વેપ લૉલ્ટની મરુાકાત અગાઉથી info@sdbbourse.com ય ઈ-
ભેઈર દ્વાયા અોઈન્ટભેન્ટ રઇ તાયીખ ૨૪-૦૧-૨૦૨૩ થી ૦૫-૦૨-૨૦૨૩ દયવભમાન ૧૦:૩૦ થી ૦૫:૦૦ લાગ્મા 
સધુીભા ંકયી ળકાળે. 

 ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમા તેભજ તે અંગેની ળયતો અને વનમભોની વલગતલાય ભારશતી કંનીની લેફવાઇટ 
www.suratdiamondbourse.in ય ઉરબ્ધ છે અથલા SDBની કોોયેટ ઓપીવ : ૬૭, શરેો ભા, તાપ્તી 
એકસ્ોર્ટસવ, ટેર પબમા, ગોટારાલાડી, કતાયગાભ, સયુત-૩૯૫૦૦૪ ; ઈ-ભેઈર આઈડી : info@sdbbourse.com 
; ભોફાઈર નફંય : +૯૧ ૭૨૨૭૦૩૪૫૦૨; ટેબરપોન નફંય (ઓરપવ) : ૦૨૬૧-૨૫૩૫૪૦૦/ ૦૨૬૧-૨૫૩૫૪૦૧ 
ય વંકસ કયલાનો યશળેે. 

 EMD(ડીોઝીટ) ની યકભ ભાત્ર RTGS/NEFT ના ભાધ્મભથી જ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે જેની આે નોંધ રેલી. 
 

 ળયતો અને વનમભો :- 
1) ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમા “AS IS WHERE IS” અને “AS IS WHAT IS” આધાય ય કયલાભા ંઆલળે. 

2) વેપ લોલ્ટ ન.ં ૧ નુ ંકાેટ એરયમા  ૨૨૫૧.૯૮  સ્ક્લેય ફૂટ છે જેના ઓરપવનુ ંક્ષેત્રપ છે  ૮૫૨.૯૯  સ્ક્લેય ફૂટ 

અને રોકયનુ ંક્ષેત્રપ ૧૩૯૮.૯૯ સ્ક્લેય ફૂટ છે. 

3) વેપ લોલ્ટ ન.ં ૩ નુ ંકાેટ એરયમા  ૨૭૨૬.૭૪ સ્ક્લેય ફૂટ છે જેના ઓરપવનુ ંક્ષેત્રપ છે  ૬૯૫.૭૪  સ્ક્લેય ફૂટ 

અને રોકયનુ ંક્ષેત્રપ ૨૦૩૧ સ્ક્લેય ફૂટ છે. 

4) વેપ લોલ્ટ નફંય- ૧ ભા ંરોકયના ૧૦ કેબફનેટ ભાટેની લધાયાની જગ્મા ઉરબ્ધ છે તથા વેપ લોલ્ટ નફંય-૩ 

ભા ંરોકયના ૪ કેબફનેટ ભાટેની લધાયાની જગ્મા ઉરબ્ધ છે આ ઉયાતં, વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય દ્વાયા SDBને 

કયલાભા ંઆલેરી જરૂરયમાત મજુફ લધાયાની કૅબફનેટની સવુલધા SDB દ્વાયા પયૂી ાડલાભા ંઆલળે. 

5) ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમા ભાટેના વલનતંી ત્ર, અયજી પોભસ, રડકરેયેળન,  તેભજ વાભાન્મ ળયતો અને વનમભો કંનીની 

લેફવાઇટ ય ણ ઉરબ્ધ છે. 

mailto:info@sdbbourse.com
file:///D:/Letter/Auction%20Notice/www.suratdiamondbourse.in
mailto:info@sdbbourse.com
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6) ટેન્ડટયિંગ પ્રટિમાભા ં બાગ રેનાય અયજદાયોએ એકાઉન્ટ નફંય :  159928112014 , નાભ : SDB Diamond 

Bourse , ફેંકનુ ંનાભ: Indusind Bank Ltd. , IFSC કોડ: INDB0000023,  ળાખા: Surat ભા ંNEFT/RTGS ટ્રાન્વપય 

દ્વાયા EMD જભા કયાલલાની યશળેે. 

7) ટેન્ડટયિંગ પ્રટિમાભા ંબાગ રેનાય અયજદાયોએ વલનતંીત્ર વાથે EMD (ડીોઝીટ) યકભ બમાસનો યુાલો તેભજ 

સ્લ પ્રભાણણત કયેર (૧) ઓખનો યુાલો (KYC) (૨) શારના યશઠેાણનો યુાલો (૩) ાનકાડસ (૪) ઇ-ભેઈર 

આઈડી (૫) વંકસ  નફંય (ભોફાઈર/રેનરાઇન) (૬) GSTN નફંય (૭) પભસ/કંની શોમ તો તેના યજીસ્ટે્રળન 

ડોક્યભેુન્ટ (૮) કેન્વર ચેક  (૯) MOA/AOA/ ાટસનયવળ ટડડ (૧૦) વટટિટપકેટ ઓપ ઇનકોોયેળન (COI) / 

ગભુાસ્તાધાયા (૧૧) શારભાં કયી યશરે વેપ લૉલ્ટના ણફઝનેવના યુાલાની નકર SDBની કોોયેટ ઓટપવ ય 

તાયીખ ૦૧/૦૨/૨૦૨૩ થી ૦૭/૦૨/૨૦૨૩ સધુીભા ં વલાયે ૧૦:૦૦ થી વાજંે ૦૫:૩૦ ભાં જભા કયાલલાના 

યશળેે.આ અંગે લધ ુજાણકાયી ભાટે SDB ની કોોયેટ ઓટપવ ખાતે શ્રી વનણખર ગજ્જય (+૯૧ ૭૨૨૭૦૩૪૫૦૩) 

ય વંકસ  કયલાનો યશળેે. 

8) કોઈણ વજંોગોભા ંનક્કી કયેર વભમ વભાપ્ત થમા છી કોઈણ ટેન્ડય સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં. 

9) અયજદાય ાવે વેપ લૉલ્ટના વ્મલવામભા ંઓછાભા ંઓછો ૩ લસનો અનબુલ શોલો જોઈએ અને તે શારભા ં

વેપ લૉલ્ટનો બફઝનેવ ચરાલતો શોલો જોઈએ, જેનો પયુાલો અયજી પોભસ વાથે જભા કયાલલાનો યશળેે. 

10) અયજદાય ભજબતૂ અને સ્થાવત બફઝનેવ પ્રોપાઇર ધયાલતો શોલો જોઈએ, નાણાકીમ યીતે ભજબતૂ અને 

ફજાયભા ંવાયી પ્રવતષ્ઠા ધયાલતો શોલો જોઈએ. 

11) અયજદાય કે જેઓ વેપ લોલ્ટ બફઝનેવભા ંભશત્તભ અનબુલ ધયાલતા શોમ અને ભજબતૂ બફઝનેવ પ્રોપાઇર 

ધયાલતા શોમ તેની કવભટી વદંગી કયી ળકે છે. 

12) વેપ લોલ્ટ ઓયેટયની અંવતભ વદંગી(વવરેક્ળન) નો અવધકાય SDB ની કવભટી નો યશળેે. 

13) વેપ લૉલ્ટ નફંય-૧ ભાટે વવક્યોરયટી રડોબઝટની યકભ રૂ. ૭૫,૦૦,૦૦૦/- અને વેપ લૉલ્ટ નફંય-૩ ભાટે 

વવક્યોરયટી રડોબઝટની યકભ રૂ. ૧,૫૦,૦૦,૦૦૦/- છે. આ વવક્યોરયટી રડોબઝટની યકભ ય કોઈ વ્માજ 

આલાભા ંઆલળે નશીં. 

14) વપ અયજદાય દ્વાયા બયેર  EMD (ડીોઝીટ) ની યકભને ાટસ ેભેન્ટ તયીકે રેલાભા ંઆલળે અને EMD યકભ 

ફાદ કયતા ંફાકી યશતેી ડીોઝીટની યકભની ચકુલણી અયજદાયને વવરેકળનની જાણ થમાના ૪૫ રદલવ 

સધુીભા ંકયલાનુ ંયશળેે યંત ુજો અયજદાય ફાકી યશતેી ડીોઝીટ ેટેની યકભ ૪૫ રદલવભા ંબયલાભા ંવનષ્પ 

જામ છે તો અયજદાય ય ૧૮% રેખે જેટરા રદલવ વલરફં કયે છે તેનાથી ૯૦ભા ં રદલવ સધુીનુ ં વ્માજ 

લસરૂલાભા ંઆલળે યંત ુજો ટેન્ડરયિંગ પરંુૂ થમાના ૯૦ભા રદલવ સધુીભા વપંણૂસ યકભ બયલાભા ંવનષ્પ જામ  

છે તો તે રદલવ સધુી ડીોઝીટ ેટે બયેર વપંણૂસ યકભ જપ્ત કયલાભા ંઆલળે અને રડપોલ્ટય અયજદાયની 

બયેર યકભ ય કોઈણ પ્રકાયનો શક્ક યશળેે નશીં. અવપ અયજદાયોની EMD (ડીોઝીટ) ની યકભ આ 

દ્વાયા જણાલેર એકાઉન્ટ નફંયભા ં૭ રદલવ (કામસકાયી)ભા ં રયપડં કયલાભા ંઆલળે અને આ EMD (ડીોઝીટ) 

યકભ ય  કોઈ વ્માજ ચકુ્લલાભા ંઆલળે નશીં. 

15) EMD(ડીોઝીટ) ેટેની યકભ અન્મ એકાઉન્ટભાથંી (થડસ ાટી ેભેન્ટ) સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં. 

16) ઇચ્છુક અયજદાય સયુત ડામભડં બવુસની ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ંબાગ રેલા ભાટે રામક શોલા જોઈએ. ટેન્ડરયિંગ 

પ્રરિમા દ્વાયા સયુત ડામભડં બવુસભા ં વેપ લૉલ્ટનુ ં ઓયેટ(વચંારન) કયલા ભાટે ોબરવી ગાઈડરાઇન્વભા ં
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રામકાતના ભાદંડોનો ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મો છે જે કંનીની લેફવાઇટ www.suratdiamondbourse.in ય 

ણ ઉરબ્ધ છે. 

17) SDB ાવે ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાને મરુતલી/સ્થબગત કયલાનો/યદ કયલાનો વપંણૂસ અવધકાય છે અથલા ટેન્ડરયિંગ 

કામસલાશીભાથંી કોઈણ કાયણ દળાસવ્મા વલના વેપ લૉલ્ટ ની પ્રરિમા ાછી ખેંચી રેલાનો વપંણૂસ અવધકાય છે. 

18) જો ટેન્ડરયિંગ પ્રરિમાભા ંબાગ રેલા ભાટેનુ ંએપ્પ્રકેળન પોભસ  EMD (ડીોઝીટ) ની યકભ જભા કયાવ્મા લગય 

અથલા ઓછી યકભ જભા કયાવ્મા વાથે આલાભા ંઆલળે તો તેલા પોભસને SDB દ્વાયા નકાયલાભા ંઆલળે. 

19) વેપ લૉલ્ટ ઑયેટયની વદંગી કમાસ છી ઑયેટય અને SDB લચ્છચે 7 લસના વભમગાા ભાટે બાડા કયાય 

કયલાભા ંઆલળે જેભા ંરૉક-ઇન વરયમડ ૪ લસનો યશળેે. 

20) વભરકતનુ ં બાડુ ં (પ્રોટી યેન્ટ) વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય દ્વાયા ભાવવક ધોયણે ચકૂલલાનુ ં યશળેે અને તે અંગેનો 

વનણસમ SDBની કવભટી દ્વાયા ટેન્ડય પ્રરિમા દ્વાયા કયલાભા ંઆલળે.  

21) આ નોરટવ વાથે જોડેર રયવળષ્ટ-૧ મજુફ, વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય લાવિક રૉકયનુ ં બાડુ ં અને રયપંડેફર 

વવક્યોરયટી રડોબઝટ લસરૂળે અને જો ભેમ્ફય રૉકય વયેન્ડય કયે તો તે ભેમ્ફયને બયેર વવક્યોરયટી રડોબઝટ 

યકભ વ્માજ લગય રયપડં કયલાભા ંઆલળે. 

22) વેપ લોલ્ટ ઓયેટય દ્વાયા ભેમ્ફય ાવેથી એક લખતની નોંધણી પી ેટે  રૂ. ૫૦૦/- રેલાભા ંઆલળે. 

23) વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય દ્વાયા ભેમ્ફયો ાવેથી લસરૂલાભા ં આલનાય બાડા અને વવક્યોરયટી રડોબઝટ ેટેની 

યકભભા ંલધાયો વભમે-વભમે  SDBની કવભટી દ્વાયા નક્કી કયલાભા ંઆલળે. 

24) ભેઇન્ટેનન્વ ખચસ, લીજી બફર અને વભરકત લેયો વેપ લૉલ્ટ ઑયેટયને ચકૂલલાનુ ંયશળેે. 

25) બાડા કયાયના પ્રથભ લસ ભાટે SDB દ્વાયા વેપ લૉલ્ટ ઓયેટય ાવેથી ભેઇન્ટેનન્વ ખચસ અને વભરકત લેયો 

રેલાભા ંઆલળે નશીં. 

26) વભરકતના  બાડા અને રોકયના બાડાભા ંલધાયો નક્કી કયલા ભાટે દય 3 લસ છી SDB ની કવભટી દ્વાયા તે 

અંગેની વભીક્ષા (રયવ્ર્)ુ કયલાભા ંઆલળે.  

27) વેપ લોલ્ટ ઓયેટય પક્ત SDB ડામભડં બવુસના ભેમ્ફયોને અને SDB ડામભડં બવુસ દ્વાયા અવધકૃત વ્મક્ક્તઓને 

રોકવસની સવુલધા પ્રદાન કયળે. 

28) જો વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય દ્વાયા SDB ની કવભટી દ્વાયા ઘડલાભા ં આલેરી ગાઈડરાઇન અથલા નીવત-વનમભો 

અનવુાય કાભગીયી વતંોકાયક યીતે કયલાભા ંન આલે, તો કવભટી વેપ લૉલ્ટ ઑયેટયને 3 ભરશનાની નોરટવ 

આીને બાડા કયાય (જો રૉક-ઇન ીરયમડ વભાપ્ત થમો ન શોમ તો ણ) ને વભાપ્ત કયલાનો વનણસમ 

કવભટી રઈ ળકે છે. 

29) વેપ લૉલ્ટ ઑયેટયે દય નાણાકીમ લસની ળરૂઆતભા ં SDBની કવભટી ાવે યજાઓનુ ં અને વેપ લૉલ્ટના 

વભમનુ ંબરસ્ટ ભજૂંય કયાલલાનુ ંયશળેે. 

30) વેપ લૉલ્ટ ઑયેટયે SDB ની કવભટી તેભજ વેપ લૉલ્ટના ઑયેળનના ભોડને રગતા વયકાય દ્વાયા ઘડલાભા ં

આલેરા તભાભ નીવત-વનમભોનુ ંવભમવય ારન કયલાનુ ંયશળેે. 

 
તાયીખ : ૨૩/૦૧/૨૦૨૩ 
સ્થ  : સયુત 

SD/- 
અવધકૃત વટશકતાસ 

એવ ડી ફી ડામભડં બવુસ 

http://www.suratdiamondbourse.in/
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ટયવળષ્ટ-૧ 

 
 વેપ લૉલ્ટ ઑયેટય દ્વાયા SDB ના ભેમ્ફય ાવેથી વવક્યોરયટી રડોબઝટ અને રોકયનુ ંબાડુ ં(રાગ ુકય 

વવલામ)ની યકભ નીચે મજુફ છે : 
 

રૉકય ટાઈ વવક્યોટયટી ટડોણઝટની 
 યકભ (રૂ.) 

લાવિક બાડંુ (રૂ.) 

A 10,000/- 2,000/- 

B 14,000/- 2,500/- 

C 18,000/- 3,000/- 

D 22,000/- 3,500/- 

E 25,000/- 4,000/- 

F 30,000/- 4,500/- 

G 32,000/- 5,000/- 

H 35,000/- 5,500/- 

H1 25,000/- 4,000/- 

L2 40,000/- 7,500/- 
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NOTICE FOR INVITATION OF TENDER TO OPERATE SAFE VAULT FACILITY IN 

SURAT DIAMOND BOURSE THROUGH TENDER PROCESS 

SDB Diamond Bourse (“SDB”), a Company registered under section 8 of the Companies 

Act,2013 to promote, develop and encourage the Diamonds, Gems & Jewellery trade and 

industry by establishing a Surat Diamond Bourse, with a built up area of 67 lakh sq.ft. In 

order to provide the facility of safe vault to its members SDB has decided to conduct the 

Tendering process of safe vault established by SDB. Accordingly, this Tendering procedure of 

safe vault is formulated. 

A notice for invitation of tender is hereby given to the public in general (all those who are 

eligible) to operate below mentioned Safe Vault facility in SDB Diamond Bourse through 

tender procedure which shall takes between the period of 01.02.2023 to 07.02.2023. 

 Property Description:- 

 

Vault No. 1 
 

Category No. of Locker 

A 558 

B 120 

C 414 

D 280 

F 357 

G 260 

L2 216 

Total 2205 
 

                       Vault No. 3 
 

Category No. of Locker 

A 3234 

C 294 

F 336 

B 920 

E 40 

H 40 

H1 20 

D 488 

G 172 

L2 272 

Total 5816 
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 The application shall be accompanied by EMD which should be equal to: 

  Rs. 7,50,000/- for participation in Tendering process for Safe Vault No. 1 (i.e 10% of 

Security Deposit amount of Rs. 75,00,000/-). 

  Rs. 15,00,000/- for participation in Tendering process for Safe Vault No. 3 (i.e 10% of 

Security Deposit amount of Rs. 1,50,00,000/-). 

  Rs. 22,50,000/- for participation in Tendering process for Safe Vault No. 1 and Safe Vault 

No. 3 (i.e 10% of Security Deposit amount of Rs. 2,25,00,000/-). 

  The interested eligible bidder/applicant has to specify the choice of the safe vault for which 

application is submitted from the categories mentioned in the invitation of tendering 

process along with EMD amount. 

   Safe Vaults available with SDB may be inspected between 24.01.2023 to 05.02.2023 at 

10:30 am to 05:00 pm with prior appointment only. Intending bidders are required to e-mail 

on info@sdbbourse.com for getting appointment for inspection of property. 

 Please note that EMD (Deposit) amount shall be accepted only via RTGS/NEFT 

mode. 

  

 Terms and Conditions:- 

 

1) Tendering process is being held on “AS IS WHERE IS” and “AS IS WHAT IS BASIS”. 

 

2)  The area of Safe Vault no. 1 is 2251.98 sq. ft. out of which area of office is 852.99 sq. 

ft. and area of locker is 1398.99 sq. ft. 

 

3) The area of Safe Vault no. 3 is 2726.74 sq. ft. out of which area of office is 695.74 sq. 

ft. and area of locker is 2031 sq. ft. 

 

4) In Safe Vault no. 1 extra space for 10 cabinets of locker are available and in Safe 

Vault no. 3 extra space for 4 cabinets are available. Additional cabinets will be 

provided by SDB as per the requirement submitted to SDB by Safe Vault operator. 

 

5) Tendering process documents containing Request Letter, Commercial Bid Offer, 

Application form, Declaration, general terms and conditions are available in 

Company’s website. 

 

6) The intending applicants are required to deposit EMD through NEFT/RTGS transfer in 

the Account No. 159928112014 bearing title of the account as SDB Diamond Bourse 

, Bank Name : Indusind Bank Ltd. , IFSC code : INDB0000023 , Branch: Surat. 
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7) The intending Applicant shall submit the evidence of payment of EMD (Deposit) 

along with request letter and Commercial Bid offer (in sealed envelope) for 

participation in the tendering process and self-attested copies of (1) Proof of 

Identification (KYC) (2) Current address proof (3) PAN Card (4) Valid E-mail-ID (5) 

Contact number (Mobile/Landline) (6) GSTN Number (7) Firm/Company registration 

document of the applicant (8) Copy of Cancelled Cheque (9) Copy of MOA-

AOA/Partnership Deed (10) Certificate of incorporation / Shop establishment 

certificate 11) Proof of current Safe Vault business etc to the Corporate office of 

Company from 01.02.2023 to 07.02.2023 between 10.00 am to 5.30 pm. For more 

details about the tendering process you can contact Mr. Nikhil Gajjar (+ 91-

7227034503). 

 

8) No tender will be accepted after the expiry of the time notified for receiving tenders 

under any circumstances whatsoever. 

 

9) The applicant must be having minimum 3 years of experience in safe vault business 

and must be currently running the business of Safe Vault, proof of which needs to be 

submitted along with application form. 

 

10) The applicant must be having a strong & established business profile, financially 

sound and having good reputation in market. 

 

11) The applicant who is having maximum experience in safe vault business and strong 

business profile may be preferred by committee.  

 

12) Right of final selection of Safe Vault operator is reserved with committee of SDB. 

 

13) The amount of security deposit towards Safe Vault No. 1 is Rs. 75,00,000/- and for 

Safe Vault No. 3 is Rs. 1,50,00,000/- The amount of security deposit shall not bear 

any interest. 

 

14) The EMD of the successful applicant shall be retained towards part payment and 

remaining amount of deposit after deducting EMD amount needs to be paid by 

applicant within 45 days from the date of intimation of selection. If the successful 

applicant fails to pay the balance deposit amount within 45 days from the date of 

intimation of selection, SDB will charge interest @ 18% per annum for the delayed 

days upto 90th day and after that successful applicant would entail forfeiture of the 

whole money already deposited and the defaulting applicant shall have no 

claim/right to ask for refund of deposited amount. EMD of unsuccessful applicants 

shall be refunded within 7 working days in respective account number shared at the 

time of depositing EMD. The EMD shall not bear any interest.   
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15) Third party payment towards EMD shall not be considered as a valid transaction. 

 

16) Intending applicants must be eligible for participating in Tendering process to 

operate Safe Vault in Surat Diamond Bourse. Eligibility criteria are mentioned in 

policy guidelines to operate Safe Vault in Surat Diamond Bourse through Tendering 

process which is available on Company’s website www.suratdiamondbourse.in. 

 

17) SDB has absolute right to adjourn/postpone/cancel the Tendering process or 

withdraw either of the safe vault from the Tendering proceedings at any stage 

without assigning any reason there for. 

 

18) Application form without EMD or with below EMD amount shall be rejected 

summarily. 

 

19)  After selection of Safe Vault operator Lease agreement shall be executed between 

operator and SDB for a period of 7 years out of which lock in period will be of 4 

years. 

 

20) Property rent to be paid by Safe Vault operator on monthly basis which shall be 

decided by committee of SDB through tender procedure. 

 

21) Safe Vault operator will charge yearly locker rent and refundable security deposit 

which shall be refunded to member without interest upon surrender of locker, as per 

separate annexure attached herewith (Annexure-I). 

 

22) One time registration fees to be charged by Safe Vault operator from member shall 

be Rs. 500/-.  

 

23) Escalation in rent and security deposit amount to be charged by the Safe Vault 

operator from members will be decided by the committee of SDB from time to time. 

 

24) Maintenance, Electricity bills and Property Tax shall be paid by Safe Vault operator. 

 

25) For first year of Lease agreement Maintenance and Property Tax will not be charged 

by SDB from Safe Vault operator. 

 

26) Review shall be conducted by the Committee of SDB after every 3 years in order to 

decide the escalation in property rent and locker rent. 

 

http://www.suratdiamondbourse.in/
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27) Safe Vault operator shall provide the facility of Lockers only to the Members of SDB 

Diamond Bourse and to such person authorised by SDB Diamond Bourse. 

 

28) If operations are not carried out satisfactorily by the Safe Vault operator as per the 

guidelines or rules framed by committee of SDB, then Committee may take a 

decision to terminate the lease agreement by giving 3 months’ notice to the Safe 

Vault operator even if the lock in period is not expired. 

 

29) Safe Vault operator must get the list of holiday and timing of safe vault approved by 

Committee of SDB in starting of every financial year. 

 

30) Safe Vault operator must timely follow all the rules and regulations framed by 

Committee of SDB as well as by government pertaining to mode of operation of safe 

vault. 

 

 
Date : 23-01-2023 
Place : Surat  

                                          SD/- 

                                                     Authorized Signatory 
                                                    SDB Diamond Bourse 
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Annexure-I 

 

 The amount of Security Deposit and Rent of Locker (excl. applicable taxes) to be charged 

by the Safe Vault Operator from Member’s of SDB is as follows: 

 

Type of  
Locker 

Security Deposit 
Amount (in Rs.) 

Yearly Rent 
(in Rs.) 

A 10,000/- 2,000/- 

B 14,000/- 2,500/- 

C 18,000/- 3,000/- 

D 22,000/- 3,500/- 

E 25,000/- 4,000/- 

F 30,000/- 4,500/- 

G 32,000/- 5,000/- 

H 35,000/- 5,500/- 

H1 25,000/- 4,000/- 

L2 40,000/- 7,500/- 

 

 

 

 


