
Tender Notice 

Tender to invite bids to empanel agency to carry out various kinds civil 
works on percentage of SOR 

Tendering Agency  

 

Deputy Conservator of Forests,   

Godhra Division 

Civil lines Road, Godhra 

Link for downloading the  

tender document 

https://forests.gujarat.gov.in/  

Tender fee (ટેન્ડર ફી)  Rs 1000/- 

Earnest Money Deposit As shown in Financial Bid 
 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ  
અને  સમય 

25 Sep 2017, 15:00 Hrs 

  

Date and time of opening  

ટેન્ડર ખોલવાનો સમય અને તારીખ 

25 Sep 2017, 15:15 Hrs 

  

 

  

https://forests.gujarat.gov.in/


Terms and condition 

1. Method of application: Technical bid page along with mentioned attachments and properly 
sealed financial bid should be submitted in a bigger sealed envelope clearly stating “ Bid for 
carrying out civil works ” and should reach the office personally or through registered post / 
courier. 

અરજી કરવાની પધ્ધતત : Technical Bid  ના કાગળો  તેમાાં દર્ાાવેલ કાગળો સાથે અને એક અલાયદા 
બાંધ કવરમાાં “Financial Bid “ સાથે એક બીજા મોટા બાંધ કવરમાાં રાખીને રૂબરુ અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ / 

કુરરયર થી મોકલવાનો રહરેે્. આ બાંધ કવર ઉપર “ Bid for carrying out Civil works ”  

દર્ાાવવાનાાં રહરેે્.  

2. Purpose of this tender: This tender is to invite bids for selecting agency willing to carry out 
various works , few of which are indicated in this document, at a specified percentage of 
SOR at the indicated work sites. 

આ ટેન્ડર હતે:ુ આ ટેન્ડર એવી રસ ધરાવતી એજન્સીઓ, કે જે બાાંધકામ ના કામ કરવા ઈચ્છા ધરાવતી 
હોય, તેની પાસેથી બીડ આમાંત્રિત કરવામાાં આવે છે. 

3.  Who can apply: Any citizen of India residing in Gujarat having valid PAN card number and 

valid account in any scheduled bank agreeing to the mentioned terms and conditions can 

apply. In case of agency i.e. a body of more than one person the PAN card of main 

executive person is needed. For the purpose of this tender agency could be an individual 

also. 

કોણ અરજી કરી શકે છે: ગજુરાત માાં રહનેાર ભારતનુાં કોઈપણ નાગરરક કે જે આ ત્રનત્રવદામાાં ઉલ્લેખખત 

ત્રનયમો અને ર્રતોથી સાંમત હોય અને કોઈપણ અનસુખૂિત બેંક માાં ખાત ુાં અને PAN કાડા નાંબર ધરાવતો હોય 

તે સખુિબધ્ધ થવા અરજી કરી ર્કે છે. એજન્સીના રકસ્સામાાં, એટલે કે એક કરતાાં વધ ુ વ્યક્તત માણસો ની 
સાંસ્થાના રકસ્સા માાં મખુ્ય કાયાવારી વ્યક્તત નુાં PAN કાડા જરૂરી છે. આ ટેન્ડરના સાંદભામાાં કોઇ વ્યક્તતને પણ 

સાંસ્થા તરીકે ગણવામાાં આવરે્. 

4 Tender fee (ટેન્ડર ફી) : Rs 1000/-  by   DD (Non refundable) in favour of Deputy 

Conservator Of  Forest  Godhra. 

ટેન્ડર ફી :રૂ.૧૦૦૦ / - પરુા (નોન રીફંડેબલ ) નો નાયબ વન સરંક્ષક , ગોઘરાના નામનો ડી.ડી રજુ 
કરવાનો રહશેે.  

5. EMD: Refundable Earnest Money Deposit as specified in financial bid to be deposited along 

 with the application by name of Deputy Conservator of Forest Godhra,  issued by a scheduled 

 bank. The EMD will be retained till the  process is over.  

EMD : રરફાંડપાિ બાનુાં /  રડપોખિટ – થાપણ પાવતી સ્વરુપે નાયબ વન સાંરક્ષક ગોઘરાના ના નામે , 

અનસુખૂિત બેંક દ્વારા જારી કરેલ  અરજી સાથે જમા કરવાનુાં રહરેે્. EMD જયાાં  સધુી પ્રરિયા િાલ ુરહ,ે 

તયાાં  સધુી જાળવી રાખવામાાં આવરે્  
6. The payment will be calculated based on the actual work executed and the percentage 
 indicated. Example if the percentage of the successful bidder is 110% and the estimated 
 amount of the work as per the Technically Sanctioned estimates is 30,000/- then the 
 admissible payment for that work would be Rs 33,000/-. 

ચકુવણાની રકમ ખરેખર કામનો જથ્થો, SOR અને નકકી થયેલ ટકાવારી પ્રમાણ ે નકકી કરવામાાં 
આવરે્. દા.ત. જો સફળ એજન્સીનુાં નકકી થયેલ દર ૧૧૦ ટકા છે અને કામગીરીનુાં તાાંત્રિક માંજુરી મળેલ 
એસ્ટીમેટની રકમ રૂ. ૩૦,૦૦૦/- હોય તો એજન્સીને તે કામ માટે રૂા. ૩૩,૦૦૦/- મળવાપાિ રહરેે્. 



7 The payment will be released as soon as possible but since it is dependent on availability of 
 grant from higher offices no firm commitment can be given for the same. 

ચકુવણાાં માટે રજુ થયેલ બીલ/વાઉિર, ચકુવણાાં ફાંડની ઉપલબ્ધતાને આધીન  ર્ક્ય તવરાએ કરવામાાં 
આવરે્, ચકુવણુાં ફાંડની ઉપલબ્ધતા પર આધારરત હોવાથી આ માટે કોઇ બાહધેરી આપવામાાં આવતી 
નથી. 

 Scope of work, execution of work, penal clauses and other conditions 
8 The exact type of work and quantity of work is still undecided but  the typical indicative kind 
 of works are quarter, office buildings repair, Van Kutir, Small Check Dam, Small Causeway, 
 Pathway, CC or RCC roads, fencing etc. The exact type, quantity of various items , place  
 etc will be decided by the Deputy Conservator of Forests based on the technical inputs from 
 the selected agency, site requirement, fund availability etc. The deputy conservator of forest 
 will have full right to drop or modify or add any item in the indicative list even after finalisation 
 of tender and will be binding on the agency.  

હાલમાાં કામગીરીનુાં િોકકસ પ્રકાર અને જથ્થો ત્રનત્રિત નથી પણ સામાન્ય રીતે મકાન રીપેરીંગ, 

વનકુટીર, નાના િેકડેમ, નાના કોિવે, રસ્તાનુાં કામ, સી.સી.રોડ, આર.સી.સી. રોડ, ફેન્સીંગ જેવી કામગીરી 
કરવાની હોય છે. કામગીરીનો િોકકસ પ્રકાર, જથ્થો, જગ્યા ત્રવગેરે એજન્સી પાસેથી તાત્રિક અખભપ્રાય, 

સ્થળની જરૂરીયાત, ફાંડની ઉપલબ્ધતા ત્રવગેરેના આધારે  નાયબ વન નાયબ સાંરક્ષકશ્રી  દ્વારા પાછળથી 
જાણ કરવામાાં આવરે્. નાયબ વન સાંરક્ષકને કોઈને કોઈ કારણ આપ્યા વગર ટેન્ડર આખરીકરણ પછી 
પણ આ ટેન્ડર માાં દર્ાાવેલ ત્રવત્રવધ કામો પૈકી કોઇ પણ કામ ને પડત ુાં મકૂવાનુાં  કે આઇટમ બદલવા કે 
ઉમેરવાનો સાંપણૂા અને આબારદત અત્રધકાર રહરેે્. 

9. Since the exact quantity and type of work is still undecided but the approximate overall 
amount of work in one Taluka is shown in the bid document. This may be treated as just 
indicative without any commitment. 

કામગીરી નુાં પ્રમાણ અને પ્રકાર હજી નક્કી નથી તેથી તેના માટે કોઈ િોક્કસ મારહતી આપી ર્કાય નથી 
પણ દરેક રેંજ  માાં અંદાજીત કામ નુાં નાણાકીય જોગવાઈ આધારે આર્રે દર્ાાવેલ છે. 

10. Because the works will be spread over entire districts it may be difficult for a single agency to 
 execute the works with desired quality and pace at all the places, one agency is allowed to 
 bid at most for Two Taluka. If the agency still bids for more than Two Taluka its tender will be 
 rejected without providing any further chance.  

કેમ કે કામ આખા જજલ્લા માાં જુદી જુદી જગ્યા ફેલાયેલા છે તેથી એક એજન્સી ગણુવત્તા સભર અને 
સમયસર કામગીરી કરી ર્કે એમાાં ર્ાંકા છે. તેથી એક એજન્સી વધમુાાં વધ ુબે રેંજ મ ાં બીડ ભરી શકશ।ે   

11. The party quoting least percentage will be declared as L1 and will be selected provided it 
 fulfils all other conditions. 

જે એજન્સી સૌથી ઓછી ટકાવારી માાં કામ કરવા તૈયાર હોય અને ટેન્ડરની અન્ય ર્રતો પરીપણૂા  કરે 
તેન ેL1 તરીકે જાહરે કરવામાાં આવરે્. 

12 The agencies will have to specify at what percentage of SOR (Standard Operating Rates) 
 they are willing to carry out works. Ex if the agency is willing to work at 105% of the rates 
 specified in the SOR then he has to write just 105% in the column “The percentage of SOR 
 at which I am / we are willing to work “of the financial bid.  

સબાંત્રધત એજન્સીએ  SOR (સ્ટાન્ડડા ઓપરેરટિંગ દરો) ના કેટલા ટકાવારીના દર મજુબ તેઓ કામો હાથ 
ધરવા માટે સાંમત છે તે સ્પષ્ટ દર્ાાવવાનુાં રહરેે્. દાખલા તરીકે જે સાંબત્રધત એજન્સી SOR માાં ત્રનદીષ્ટ 
કરેલ દરોના 105 % મજુબ કામ કરવા માટે તૈયાર હોય તો તેને નાણાાંકીય ખબડના “જે ટકાવારી દર  હુાં / 
અમ ેકામ કરવા માટે તૈયાર છાં/ છીએ "  કોલમમાાં 105 % દર્ાાવવાનુાં રહરેે્. 



13. The indicated percentage would be applicable to all the works to be carried out under this 
 contract. 

આ ટેન્ડરમાાં નકકી થયેલ ટકાવારી બધા કામ માટે લાગ ુમાનવામાાં આવરે્. 

14. The rates calculated as per indicated percentage  quoted would be inclusive of all the taxes 
 like service tax, professional tax , income tax, GST, labour cess etc. If required as per rules 
 the TDS would be deducted from the payment. 

દર્ાાવેલ દરોમા સત્રવિસ ટેતસ, પ્રોફેર્નલ ટેતસ, આવક વેરો, જી.એસ.ટી. ત્રવગેરે તમામ કરો સામેલ 
કરવાન ુરહરેે્. જરૂરી જણાર્ ેતો ચકુવણ ુકરતી વખત ેત્રનયમ  મજુબ ટીડીએસ કપાત કરવામાાં આવરે્. 

15. The agency will have to get the design prepared as per instruction of the  deputy conservator 
 of forest within 3 days of issuance of work order or letter asking for the same. Based on the 
 design the agency will have to get the estimates prepared as per the prevalent SOR of the 
 district for civil works and obtain technical sanction from an appropriate authority. Necessary 
 authorisation letter, if needed, will be provided by the department. 

એજન્સી દ્વારા રડિાઇન વકા ઓડાર અથવા તે હતેનુા પિ મળવાના 3 રદવસની અંદર  નાયબ વન 
સાંરક્ષકની સિૂના મજુબ તરીકે તૈયાર કરવાનુાં રહરેે્. રડિાઇન પ્રવતામાન SOR મજુબ તૈયાર કરવાની 
રહરેે્ અન ેયોગ્ય સત્તા પાસેથી તાાંત્રિક માંજૂરી મેળવવાની રહરેે્. જરુર પડય ેઅત્રધક્રુત પિ ત્રવભાગ દ્વારા 
આપવામા આવર્ે.  

16. The agency will have to get the technical sanction for the work from appropriate authority 
 before starting the work. If needed necessary authorization letter will be provided by this 
 office. 

એજન્સીએ  કામ ર્રૂ કરતા પહલેા યોગ્ય સત્તા પાસ ેથી કામ માટે તાાંત્રિક માંજૂરી મેળવવાની રહરેે્. 

 
17. The agency must start the work within three days of issue of work order. If the agency fails to 
 execute the work within 30 days of execution of work order then a penalty at the rate of 1 % 
 per day of delay (subject to maximum of 10%) to be calculated on the total work order 
 amount, may be imposed. It may be waived off by the Deputy conservator of forests if the 
 delay is not because of the reasons attributable to the agency. The decision of the Deputy 
 conservator of forests will be final in this respect. 

એજન્સી વકા ઓડાર મળ્યેથી િણ રદવસની અંદર કામ ર્રૂ કરવાનુાં રહરેે્. જો એજન્સી  ૩૦ રદવસની 
અંદર કામ કરવામાાં ત્રનષ્ફળ જરે્ તો વકા ઓડેરની કુલ રકમના ૧% રદવસ પ્રમાણ ે (મહત્તમ ૧૦%ની 
મયાાદામા) તેમના પાસેથી દાંડ વસલુ કરી ર્કાર્ ે . જો નાયબ સાંરક્ષકશ્રીને એમ જણાર્ે કે એજ ાંન્સી પાસ ે
આ ત્રવલાંબ એજ ાંન્સી ના કારણ ેનથી તો નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી આ દાંડ માફ કરી ર્કે છે. આ સાંદભામાાં 
નાયબ સાંરક્ષક નો ત્રનણાય અંત્રતમ રહરેે્. 

18. If the agency fails to execute the work with the required quality or the delay is already more 
 than 10 days or is likely to be more than 10 days then the contract can be cancelled and any 
 other agency willing to work at that rate can be awarded the work. In such cases the agency 
 will be paid on the basis of the actual work done on the spot. The decision of the Deputy 
 conservator of forests will be final in this respect.  

જો સાંબત્રધત એજન્સી તેને સોપેલ કામગીરી ગણુવત્તાસભર ના કરે અથવા ત્રવલાંબ ૧૦ રદવસથી વધારે  

થઇ ગયા હોય  અથવા ૧૦ રદવસથી  વધારે ત્રવલાંબ થવાની ર્ક્યતા હોયતો તેન ેતાતકાખલક અસરથી 
કામગીરી પરથી દુર કરીન ેત્રનયમનુાંસાર તેનો  કરાર રદ કરવામાાં આવરે્, અને તયાર પછી જો  અન્ય કોઇ 
એજન્સી આ દરથી કામગીરી કરવા સાંમત્ત હર્ ેતો તેન ેકામગીરી સોપવામાાં આવરે્. આવા સાંજોગોમાાં 
સાંબત્રધત એજ ાંસીને ચકુવણ ુ સ્થળ ઉપર ખરેખર  કરેલ કામગીરી મજુબ કરવામાાં આવરે્. અને આવા 
સાંજોગોમા નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીનો ત્રનણાય આખરી રહરેે્. 



19. Applications are liable to be summarily rejected due to incomplete, incorrect information or 
 non fulfillment of eligibility criteria.  

અપણૂા , ખોટી મારહતી આપનાર અથવા યોગ્યતા માપદાંડ ન ધરાવતા હોય તેવા બીડ ને સ્વીકારવામાાં 
આવરે્ નરહ. 

20. Tenders received late on account of any reason whatsoever will not be entertained. 

કોઈ પણ કારણસર થી ત્રવલાંખબત ટેન્ડર ને સ્વીકારવામાાં આવરે્ નરહ 

21. The rates quoted should include all kinds of cost like preparation of design, estimates, 
 material, labour, transportation etc. 

દર્ાાવેલ દરમાાં તમામ પ્રકારના ખિા જેવીકે રડજાઇન , એસ્ટીમેટ , સામગ્રી, મજૂરી, પરરવહન વગેરે 
સમાવેર્ કરવાનો રહરેે્. 

22. The agency will be asked to execute the work directly by the RFO. The agency will have to 
 execute the work within the specified time and produce the bill within 7 days of completion of 
 work clearly specifying the items sanctioned SOR , agreed percentage, quantity etc to the 
 concerned RFO. RFO may also instruct to get the signatures of concerned Forester or 
 Guard if they have been allotted the work of the supervision. 

સાંબત્રધત રેન્જના પરીક્ષિે વન અત્રધકારી દ્વારા સખુિબધ્ધ એજન્સીને કામગીરી માટે હુકમ આપવામાાં 
આવરે્. એજન્સીએ કામના નક્કી કરેલ ધારા-ધોરણ અને ત્રનયત કરેલ સમયે કામગીરી પણુા કરી, 
કામગીરી પણુા થયાના ૭ રદવસમાાં ચકુવણી માટેના બીલ રજુ કરવાના રહરેે્. માંજુર થયેલ SOR એજન્સી 
દ્વારા સ્વીકૃત ટકાવારી દર, કામનો  જથ્થો વગેરે ત્રવગતો સાથેના બીલ હદના બીટગાડા/ ફોરેસ્ટરોની પ્રત્રત 
સહી મેળવી પરરક્ષેિ વન અત્રધકારીશ્રીની કિેરીમાાં રજુ કરવાના રહરેે્.  

23. Initial selection of the agency will be up to 31/3/2018 but can be extended up to 31/3/2019 if 

 both the parties i.e. the agency and the concerned division are willing. 

પ્રથમ તબ્બક્કા માાં સખુિબધ્ધ કરેલ પાટીઓ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સધુી અત્રધકૃત રહરેે્. પરાંત ુ સાંબાંત્રધત 
ત્રવભાગ અને સખુિબધ્ધ પાટી બાંન્નેની સાંમતી હર્,ે તો તેન ેતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધુી લાંબાવી ર્કાર્.ે 

24. The agency will have to maintain the measurement books etc which must be maintained 
 properly by the agency and also get the signatures of the concerned officers as per 
 instructions. 

એજન્સીએ આ કામગીરીની માપપોથી(Measurement book) વગેરે યોગ્ય રીતે ત્રનભાવવાની રહરેે્. અને  
સિૂના પ્રમાણ ેસાંબાંત્રધત અત્રધકારીશ્રીની સહીઓ પણ મેળવાની રહરેે્. 

25. Even after payment if any deficiency is found in quality or quantity in the works then also the 
 agency will be penalized and may even be blacklisted. 

થયેલ કામગીરીની ચકુવણી થયા પછી પણ તેની ગણુવત્તા અથવા જથ્થામાાં કોઈ ક્ષત્રત  જોવા મળર્ ેતો, 
એજન્સીને દાંડ કરવામાાં આવરે્ અને જરૂર જણાયતો તેન ેબ્લેક ખલસ્ટ કરવામાાં આવરે્. 

26. Deputy conservator of forests will have full rights to issue any clarification regarding the 
 interpretation of any of the terms or condition in the interest of better execution of work and 
 the same will binding on the agency. 

કામગીરી વધ ુ સારી રીત ે થઇ ર્કે તે માટે ર્રતો અને ત્રનયમોના અથાઘટન અંગેનો અબાત્રધત હક્ક 
નાયબ સાંરક્ષકશ્રીનો રહરેે્  અને તે એજન્સીને તે બાંધનકતાા રહરેે્. 

27. The agency will be solely responsible legally and financially to ensure compliance of any act 
 like minimum wages, ID act , insurance, transportation, medical, workman compensation, 
 safety etc. The agency will  have to provide all the necessary medical and safety devices on 
 the work spot. 

એજન્સી દ્વારા કામગીરી પર રોકવામાાં આવેલ મજુરોને લગત તમામ કાયદાકીય બાબતો, જેવી કે મજુર 
ત્રવમો, મજુર કાયદાનો અમલ, ઔધોગીક ત્રવવાદધારો, ન્યનુતમ દૈત્રનક વેતનદર, સરુક્ષા વગેરે 



કાયદાઓન ુપાલન અને તેમાાંથી ઉપક્સ્થત થતી તમામ કાયદાકીય અને નાણાકીય જવાબદારીનુાં વહન 
કરવાનુાં રહરેે્. કામ પર આવતા મજુરોની સરુક્ષા સાંબાંત્રધત તમામ સાધન-સામગ્રી એજન્સીએ પરૂી 
પાડવાની રહરેે્. જેના અભાવે કોઇ અકસ્માત/દુધાટના બનર્ ેતેની સમગ્ર જવાબદારી સોંપેલ એજન્સીને 
રહરેે્ અને તેઓને ન્યાત્રયક અને ફોજદારીની તમામ બાબતોની જવાબદારી રહરેે્. કામગીરીના સ્થળે 
એજ્નન્સીએ તમામ પ્રકારની મેડીકલ અને સરુક્ષા ઉપકરણોની વ્યવસ્થા કરવાની રહરેે્.  

28. The successful agencies will be required to furnish an affidavit duly notarised in the format 
 provided by the Deputy conservator of forests. 

એજન્સીએ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની કિેરીમાાં ત્રનયત કરેલ નમનુામાાં કરાર અંગેનુાં એફીડેવીટ કરી તેન ે
નોટરી પાસેથી પ્રમાખણત કરાવી રજુ  કરવાનુાં રહરેે્. 

29. The Deputy conservator of forests will have full rights to suspend or even terminate this 
 tendering process at any stage without assigning any reason to anyone. 

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીને આ પ્રરિયાને કોઈપણ તબકે્ક સ્થખગત અથવા સમાપ્ત કરવા માટે સાંપણૂા 
અત્રધકાર રહરેે્. 

30. If there is any question of interpretation between the English version or Gujarati version of 
 the provisions the English version would prevail 

જો જોગવાઈનુાં અંગ્રેજી આવતૃ્રત્ત અને ગજુરાતી આવતૃ્રત્ત વચ્િે અથાઘટન નુાં કોઈ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય તો 
અંગ્રેજી આવતૃ્રત્ત ને સાચુાં ગણવામાાં આવરે્. 

31. The SOR approved by R & B Department, Panchmahals will be taken into consideration for 

this tender. 

  પાંિમહાલ જીલ્લાના માગા અને મકાન બાાંઘકામ ત્રવભાગ દ્રારા માન્ય પ્રવતામાન એસ.ઓ.આર. માન્ય     
   રહરેે્.  



Technical Bid 

Details(તવગત): 

 

Name(નામ) :______________________________ 

 

PAN Card(પાન કાડા નાંબર): _______________________ 

 

Mobile(મો.નાં.) :_____________________________ 

 

Bank Account no(બેંક એકાઉન્ટ નાંબર) :_____________________ 

 
IFSC code: __________________________ 
 

Bank Name(બેંકનુાં નામ) :__________________________ 

 

Communication address:(સરનામુાં)   
__________________________ 
 
__________________________ 

__________________________ 

Documents to be submitted: (જરૂરી દસ્તાવેજોનુાં લીસ્ટ)  

a. Signed copy of terms and condition pages(સહી કરેલ ત્રનયમો અને ર્રતોનુાં પાનુાં) 
b. BD/ DD for EMD (ડીમાન્ડ ડ્રાફટ અથવા બેંક ડ્રાફટ)  

c. Signed copy of PAN card (સ્વસહી કરેલ પાનકાડાની કોપી)   
d: Financial Bid sealed in separate cover(નાણાાંકીય બીડ સીલબાંધ કવરમાાં)  

I , _______________________________  hereby declare that I have read all the 
conditions carefully and having agreed to them fully and unconditionally have submitted 
the financial bid attached with this document. The details mentioned above are true to 
my knowledge and the documents as listed above are attached herewith. 

આથી હુાં _____________________________જાહરે કરૂ છાં કે, અમોએ બધી ર્રતો અને ત્રનયમો 
કાળજીપવૂાક વાાંિેલ છે અને સાંપણૂાપણે સાંમત થાઉ છાં. ઉપર ઉલ્લેખ કરેલ તમામ ત્રવગતો મારી 
જાણ પ્રમાણ ેસાિી છે અન ેઉપર દર્ાાવેલ દસ્તાવેજો સાથે જોડાયેલ છે. 

 
 

Signature (સહી)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financial bid (નાણાકીય  બીડ) 

 
(To be submitted in a separate sealed cover clearly mentioning FINANCIAL-BID)  

(અલગ સ્પષ્ટ રીતે નાણાકીય બીડ લખેલ બાંધ કવરમાાં રજૂ કરવાનુાં રહરેે્) 

Type of work: Quarter, office building,  building repair works, Van Kutir, Small Check Dam, Small 
Causeway, fencing etc. C.C. Road, Godown repairing, SMC Structure repairing etc. 

District : Godhra 

 Taluka 

તાલકુા 
કામોની 
અંદાજીત  
સાંખ્યા 

Approximat
e amount 
of work  

અંદાજીત 
કામોની કુલ 

રકમ  

Earnest 
Money 

Deposite 

ખરાપણાની 
ડીપોિીટ 

The percentage of SOR 
at which I am / we are 

willing to work 

જે ટકાવારી હુ ાં / અમે કામ 
કરવા માટે તૈયાર છાં/ છીએ 

In Figures 

(અંકો માાં) 
In words 

(ર્બ્દોમાાં) 

ગોઘરા 35 46 Lakhs 75000/-   

ર્હરેા 10 8 lakhs 25000/-   

મોરવા(હ) 8 7 lakhs 25000/-   

ઘોઘાંબા 15 18 lakhs 30000/-   

હાલોલ 12 16 lakhs 30000/-   

કાલોલ 6 5 lakhs 25000/-   

જાાંબઘુોડા 4 5 lakhs 25000/-   

 

Note: One agency / individual can apply for at the most for two Taluka. If any agency / individual applies for than two 

talukas then it/he will be disqualified.  

-એક એજન્સી વધારેમાાં વધારે 2 તાલકુા માટે અરજી કરી ર્કરે્. જો કોઇ એજન્સી 2 તાલકુાથી વધારે તાલકુા માટે અરજી કરરે્, 

તો તે ગેરલાયક ઠરરે્.  

- ડીપોિીટની રકમ નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રી, ગોઘરાના નામના રાષ્રીયકૃત બેંકના ડીમાન્ડ ડ્રાફટ ના સ્વરૂપે ટેન્ડર સાથે 
જોડવાનો રહરેે્.  
Having read all the mentioned terms and conditions carefully and having agreed to them fully and unconditionally 
my financial bid is submitted as above.  

મેં ઉલ્લેખ કરેલ ત્રનયમો અને ર્રતો ધ્યાનથી વાાંિી લીધેલ છે અને તેઓથી સાંપણૂાપણે સાંપણૂા રીતે સાંમત થયા પછીજ ની 
મારા નાણાકીય  ખબડ વગર કોઈ ર્રતે સાદર કરૂાં છાં. 
 

 

 

Signature(સહી):  
 

Name(નામ):__________________________ 
 

PAN(પાન કાડા નાંબર)  :___________________________ 


