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Tender Notice 

Tender to invite bids to empanel agency to carry out various kinds Grass 
Collection, Planation and Other 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/- (નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી ગોઘરાના નામે ડી.ડી જોડવો) 

Earnest Money Deposit As shown in Financial Bid 

 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ  

અને  સમય 

19 March 2018, 12:00 Hrs 

  

Date and time of opening  

ટેન્ડર ખોલવાનો સમય અને તારીખ 

19 March 2018, 16:00 Hrs 

  

 

  

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


Financial bid (નાણાકીય  બીડ) 

તારીખ :    /     /૨૦૧૮ ના રોજ જાહરે થનાર ગોઘરા તાલકુામા ંવનીકરણ તમેજ સબંઘીત જુદીજુદી 

કામગીરીનુ ં ટને્ડર ફોમમ. 

     નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, ગોધરા નોમમલ, ગોધરા તરફ હું ટેન્ડર આપનારશ્રી................................................... 

.....................................રહે...............................તાલુકો. .............................  જજલ્લો. ...........................................ટેન્ડર 

આપુ છંુ કે, સને ર૦૧૭-૧૮ તથા સને ર૦૧૮-૧૯ ના વર્મ  માટે ના જાહેરનામા મા ંબતાવેલ ગોઘરા તાલુકામાં વનીકરણ તેમજ 

સંબઘીત જુદીજુદી કામગીરીનો ઈજારો રાખવાની ખ્વાઈશ રાખુ છંુ અને તેના ભાવ નો આંકડો અન ેડીપોઝીટ નો આંકડો જે તે ભાવ 

ની સામે રાખેલો છે. અને તેની ડીપોઝીટ પેટે નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, ગોધરા નોમમલ ના નામે રા.૨૦,૦૦૦/- નો ડી.ડી.ટેન્ડર સાથે 

સામેલ રાખેલ છે. જાહેરનામા મા ંરાખેલી કામગીરી બાબતેની તમામ શરતો મન ેકબુલ મંજુર છે. તે પ્રમાણે વતમવા માટ ેહું બંધાઉ છંુ. 

તાલુકાનુ ંનામ કામ નુ ંવણમન એકમ  દર રુ મ્રજુર  થયેલ દરના કેટલા ટકાના 

દરે કામ કરવા સંમત છે. તે ટકા  

ગોઘરા   (૧) ઘાસ વાઢકામ કરી પુળા બાંધી પ્રેસીંગ સ્થળ સુધી લઈ 

જવાના 

પ્રતિ તિલોગ્રામ ૩.૬૨ 
 

(ર) ઘાસની ગાંસડીઓ પ્રસેીંગ કરવી ૧૬ ગજેના કાળા વાયર/ 

તારથી પાંચ બધં બાધંવા.  

પ્રતિ તિલોગ્રામ  ૧.૪૦ 
 

(૩) ઘાસની ગાંસડીઓ ગોદામમાં વ્યવસ્થીત ગોઠવવી. પ્રતિ તિલોગ્રામ ૦.૬૭  
 

(૪) વીડી જવસ્તારમાંથી ઝાડી ઝાખંરા દુર કરવાના  પ્રતિ તિલોગ્રામ  ૦.૩૧ 
 

(પ) એક ખાડેથી બીજા ખાડે પે્રસ વાહતુક કરવાની કામગીરી પ્રતિ તિલોગ્રામ  ૦.૦૫ 
 

(૬) રીમવુલ ઓફ અનવોન્ટેડ ગ્રોથ(સપાટ જવસ્તાર)  હેકટર ૫૦૦૦   

(૭) જબન જરરી ઝાડી સફાઇ,ગાંડા બાવળ,લેન્ટેના જવગેર ે દુર 

કરવા તેમજ દેશી બાવળ ,ગોરડ વગેરનેુ ં પ્રનુીંગ કામ જવગેરે. 

(સપાટ તથા ઢોળાવવાળા જવસ્તારમાં) 

હેકટર ૨૫૦૦ 
 

(૮) જિકમ તથા કોદાળી ઘ્વારા ર'' થી ૩'' ઇંચ જમીન પોચી 

કરવાની કામગીરી  

હેકટર ૫૨૦૦  

(૯) યાંિીક સાઘનો વડ ેનકામી ઝાડી ઝાખરા જનમુમલન કરવાની 

કામગીરી   

હેકટર ૬૦૦૦  

(૧૦) યાંિીક સાઘનો ઘ્વારા ૧૫ સે.મી. .ઉડું ખેડાણ કરી જમીન 

લેવલીંગની કામગીરી  

હેકટર ૫૬૦૦  

(૧૧) વાંસના ઝુડની આસપાસ ૨ મી ૦.૪૫ મી ૦.૩૦ મી 

કન્ટુર ટને્ચ માટી પાથરવાની કામગીરી  

ટેન્ચ ૮.૫૦  

(૧ર) વાંસના જુડની આસપાસ ૨ મીટરના વ્યાસમાં ૩ થી ૫ 

સે.મી. િીકમ અન ેપાવડા ઘ્વારા જમીન પોચી કરવાની કામગીરી   

ઝંુડ-૧ ૩૫૦  

(૧૩) ખાતર આ૫વાની કામગીરી  હેકટર ૧૦૦૦  

(૧૪) સીડ સોઇગની કામગીરી હેકટર ૫૦૦  



(૧૫) સીડ કલેકશનની કામગીરી કક.ગા ૪૦૦  

(૧૬) રાસાયણીક ખાતરની કામગીરી કક.ગા ૧૩.૫૦  

(૧૭) દેશી ખાતરની કામગીરી કક.વી ૧૨૫  

(૧૮) વોટરીંગની કામગીરી (મજુરી સાથે) હેકટર ૮૫૦૦  

 

Schedule Rates for Afforestation Works 

Wage rate @ 297.60 /- Day 

S.N. Item of work Work Norms Unit 

Rates (Rs.) 

100% Rate 

મ્રજુર  થયલે દરના કટેલા 

ટકાના દર ેકામ કરવા સમંત 

છે. ત ેટકા  

1 Nursery 

1.1 Bed Preparation 

a 
Sunken Bed in Soft-Soil 
10mx1mx0.15m 

2 bed - person per bed 148.00  

b 
Sunken Bed in hard-Soil 
10mx1mx0.15m 

1 bed - person per bed 297.00  

c Raised bed - 10mX1mX0.30m 0.5 bed - person per bed 595.00  

1.2 Preparation of mixture sieving and Filling of Polithene bags 

a 10cm X 20cm 600 bags / person 1000 bags 495.00  

b 15m   X  25cm 400 bags / person 1000 bags 743.00  

c 20cm X 20cm 400 bags / person 1000 bags 743.00  

d 20cm X 30cm 300 bags / person 1000 bags 990.00  

e 30cm X 40cm 150 bags / person 1000 bags 1982.00  

1.3 Nuturing  

a polipot bed 
20 beds / 

person/month 
per bed / 

per months 
446.00  

b Mother beds 
40 beds / 

person/month 
per bed / 

per months 
223.00  

1.3 Supplying 

a 
Digging and preparation of teak 
stump 

500 stumps / 
person 

1000 
stumps 

595.00  

b Digging of Rhyzome 
1000 rhyjome / 

person 
1000 

rhyzome 
297.00  

2 Site Preparation 

2.1 Site cleaning 

a Cut back of Coppice Sp (<23 cm) 1000 / person 1 piece 3.00   

b Pruning 100 / person 1 piece 3.00   

c 
Uprooting of unwanted shrubby 
Growth 

100 / person 1 piece 3.00   

d 
cleaning / burning of unwaned 
undergrowth / grasses. 

0.2 / ha 1 ha 1486.00   

e 
stump (<1.37 m height) cutting / 
dressing 

20 / person 1 piece 15.50   



2.2 Digging of Pits 

a Soft soil - 30 cm X 30 cm X 30 cm 60 pits / person per pit 4.95   

b Hard soil - 30 cm X 30 cm X 30 cm 40 pits / person per pit 7.40   

c Soft soil - 45 cm X 45 cm X 45 cm 30 pits / person per pit 10.00   

d Hard soil - 45 cm X 45 cm X 45 cm 20 pits / person per pit 14.80   

e 
Saucer pit-1 m dia and 10 cm deep 
saucer with 1 ft deep central pit 
(only in stony areas) 

15 pits / person per pit 159.00   

f 1 cmt soft soil 2 cmt / person per cmt 148.00   

g 1 cmt hard soil 1 cmt / person per cmt 297.00   

2.3 soil and moisture Conservation works 

a 
Contour Trench soft soil 2 m X 0.45 
m X 0.30 m 

12 contour / person 
per 

contour 
trench 

24.80  

b 
Contour Trench hard soil 2 m X 
0.45 m X 0.30 m 

6 contour / person 
per 

contour 
trench 

49.60  

c 
Contour stone dykes  - 45 cm ht 
and 1 m in ward sloped width. 

6 rmt / person per cmt 49.60  

d Loose Stone bunds  5 cmt / person per cmt 59.90  

f Percolation Tank - Soft Soil - per cmt 148.00  

g Percolation Tank - hard Soil - per cmt 297.00  

h Live fence planting 25 rmt / person per rmt 11.90  

2.4 Protection Fence 

a 
Protection Trench soft soil - 1.2m X 
0.60m X 1.00m 

4 rmt / person per rmt 74.80  

b 
Protection Trench hard soil - 1.2m 
X 0.60m X 1.00m 

2 rmt / person   149.00  

c 
Stone wall - 0.90m X 0.60m X 1.00 
m 

2 rmt / person   149.00  

d 
Zeta fence wooden poles and 
thorny bushes 

10 rmt / person per rmt 29.80  

e Thore fence - 25 cm apart 4'ht 5 rmt / person per rmt 59.50  

h 
Putting thorny bushes - 2.00m dia 
and 1.5 m ht 

5 plants / person per cmt 59.50  

i repair of fence 20 rmt / person per rmt 14.80  

3 Planting and post planting care 

a1 10cm X 20cm 500 bags / person 1000 bags 595.00  

a2 15m   X  25cm 250 bags / person 1000 bags 1195.00  

a3 20cm X 20cm 200 bags / person 1000 bags 1486.00  

a4 20cm X 30cm 120 bags / person 1000 bags 2480.00  

a5 30cm X 40cm 60 bags / person 1000 bags 4949.00  

b1 planting with polypot 80 bags / person per plant 3.70  

b2 planting with rhyzome 150 plants / person per plant 1.95  

b3 planting with teak stump 250 stumps / person per plant 1.15  

b4 
Digging of pit and then planting 
with polipot 

40 plants / person per plant 7.40   

c Ferillizer / insecticide application 1000 plants / person 
per 1000 

plant 
289.00  

d 
First Soil Working 1.20 m dia with 
bhar 

60 plants / person per plant 4.95  



e1 
subsequent weeding cum soil 
working 1.20 n dia with bhar 

80 plants / person per plant 3.70  

e2 
Weeding without soil working 1.20 
dia 

200 plants / person per plant 1.50  

f-1 
Fireline clerance 2 m width (not 
burning) 

200 rmt / person per rmt 1.50  

f-2 Fireline burning 5 m width 100 rmt / person per rmt 3.00  

f-3 Fireline burning 8 m width 60 rmt / person per rmt 4.95  

f-4 Fireline burning 20 m width 30 rmt / person per rmt 9.90  

g Support watering 200 plants / person per plant 1.50  

4 Gress managment 

a 
Prparation of pot mixture and 
filling of cup / polypot 

1000 / person 
per 1000 
tusucks 

298.00   

b Gress maintanence 40 bed/person/month 
per bed / 

per months 
223.00   

c 
Tusucks unloading and headload 
transport 

1000 / person 
per 1000 
tusucks 

298.00   

d Planting of tusucks 500 tusucks / person 
per 1000 
tusucks 

595.00   

 JCB 1000 / Hour    

 Tractor for Cultivation  500 / Hour    

 Tractor for disc plough  750 / Hour    

 Tractor for plough  900 / Hour    
 

તાલુકાનુ ંનામ કામ નુ ંવણમન % of SOR is as Per R & B 

Godhra 

Godhra  
Construction  of metal road  of following 
dimension 1x3.65x.20m (other details as 
per estimate) 

 

 

ઉપર મજુબના ભાવો પ્રમાણે જાહેરનામામાં દશાવેલ કામગીરી કરી આપવા હંુ ખુશી છંુ. સદર હંુ ટેન્ડર જયાં સુધી નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, 

ગોધરા નોમમલ, ગોધરા કબુલ કર ેકે ના કર ેતયા ંસુધી તે અમલમાં રહેશે અને મને કબુલ રહેશ.ે 

આથી હંુ કબુલ કર ંછંુ ક,ે જાહેરનામામાં દશાવેલ કામગીરી માટે મે જે ટને્ડર ભયુું છે અને આઈટમવાર જે ભાવો મે જણાવેલ છે તે ભાવે 

થી જણાવેલ કામગીરી સમય મયામદામાં પણૂમ કરી આપવા હંુ બંધાઉ છંુ. જો તે પ્રમાણે હંુ કામગીરી પુરી કરી આપીશ નહીં તો નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, 

ગોધરા નોમમલ, ગોધરા જે કંઈ દંડ કરશે તે મને કબુલ મજુંર હશ.ે 

મુકામ     : ગોધરા                           ટેન્ડર આપનાર ની સહી. 

તારીખ   :      /     /ર૦૧૮                                                   -----------------------    

  



Technical Bid 
Details(જવગત): 

 

Name(નામ) :__________________________________________________________  

 

PAN Card(પાન કાડમ નંબર): _________________________________________________ 

 
Service Tax number: ___________________________________________________ 
 

Mobile(મો.નં.) :__________________________________________________________ 

 

Bank Account no(બેંક એકાઉન્ટ નંબર) :__________________________________________ 

 
IFSC code: ___________________________________________________________ 
 

Bank Name(બેંકનુ ંનામ) :___________________________________________________ 

 

Communication address:(સરનામંુ)   

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Documents to be submitted: (જરરી દસ્તાવેજોનું લીસ્ટ)  

a. Signed copy of terms and condition pages(સહી કરેલ જનયમો અને શરતોનંુ પાનુ)ં 

b. BD/ DD for EMD (ડીમાન્ડ ડ્રાફટ અથવા બેંક ડ્રાફટ)  

c. Signed copy of PAN card (સ્વસહી કરેલ પાનકાડમની કોપી)   

d: Financial Bid sealed in separate cover(નાણાંકીય બીડ સીલબંધ કવરમાં)  

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 હું _____________________________જાહેર કર છંુ કે, અમોએ બધી શરતો અને જનયમો કાળજીપૂવમક 

વાંચેલ છે અને સંપૂણમપણે સંમત થાઉ છંુ. ઉપર ઉલ્લેખ કરેલ તમામ જવગતો મારી જાણ પ્રમાણે સાચી છે અને ઉપર 

દશામવેલ દસ્તાવેજો સાથે જોડાયેલ છે. 

 
 

Signature (સહી)  

 

  



Terms and condition  (શરતો) 

1. Availability of the tender: The tender document can be downloaded freely from website 

of department at https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 

જનજવદા મળવાની જગ્યા : આ જનજવદા https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm થી જવના મુલ્યે મેળવી શકાશ ે

2. 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 empanelment of agency for forestry activities” and should reach the office 

personally or through registered post / courier. 

અરજી કરવાનો પધ્ધજત : Technical Bid  ના કાગળો  તેમાં દશામવેલ કાગળો સાથે અને એક અલાયદા બંધ કવરમાં  

“Financial Bid “  સાથે એક બીજા મોટા બંદ કવર માં રાખી ને રબર અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ / કુકરયર થી મોકલવાનો રહેશે.  

3. Purpose of this tender: This tender is to invite bids for empanelment of  interested 

agencies willing to carry out forestry activities in the listed Ranges of Godhra Forest 

Division, Panchmahal. 

આ ટને્ડર હતે:ુ આ ટેન્ડર એવી રસ ધરાવતી એજન્સીઓ પાસેથી કે જે ગુજરાતના ટેન્ડર માં દશામવેલ રેંજોમાં વનીકરણને 

સંલગ્ન પ્રવૃજિઓ હાથ ધરવા માટે સુજચબધ્ધ થવા ઈચ્છા ધરાવતી હોય તે આશય થી બીડ આમંજિત કરવા માટે છે. 

4. 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 શક ેછે: ગુજરાત માં રહેનાર ભારતનુ ંકોઈપણ નાગકરક કે જે આ જનજવદામાં ઉલ્લેજખત જનયમો અને શરતોથી 

સંમત હોય અને કોઈપણ અનુસૂજચત બેંક માં ખાતંુ અને PAN કાડમ નંબર ધરાવતો હોય તે સુજચબધ્ધ થવા અરજી કરી શકે છે. 

એજન્સીના કકસ્સામાં, એટલે કે એક કરતાં વધુ વ્યજતત માણસો ની સંસ્થાના કકસ્સા માં મુખ્ય કાયમવારી વ્યજતત નુ ંPAN કાડમ 

જરરી છે. આ ટેન્ડરના સંદભમમાં કોઇ વ્યજતતને પણ સંસ્થા તરીકે ગણવામાં આવશે. 

5. Method of selection of agency: 

a. For every range minimum  3 agencies are planned to be empaneled. 

દરેક રેજોમાં ઓછામાં ઓછા ૩ એજન્સીઓ સુજચબધ્ધ (Empaneled) કરવામાં આવશે. 

b. 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.  

સબંજધત એજન્સીએ  SOR (સ્ટાન્ડડમ ઓપરેટટંગ દરો) ના કેટલા ટકાવારીના દર મુજબ તેઓ કામો હાથ ધરવા માટે 

સંમત છે તે સ્પષ્ટ દશામવવાનંુ રહશે.ે દાખલા તરીકે જે સંબજધત એજન્સી SOR માં જનદીષ્ટ કરેલ દરોના 105 % મુજબ 

કામ કરવા માટે તૈયાર હોય તો તેને નાણાંકીય જબડના “જે ટકાવારી દર  હુ ં/ અમે કામ કરવા માટે તૈયાર છંુ/ છીએ "  

કોલમમાં 105 % દશામવવાનંુ રહેશે. 

c. To ensure that there is no excessive pressure on budget, there no exploitation of 

the laborers, the minimum wages is strictly followed and that at the same time there 

is no compromise with quality or quantity of the works, the maximum and minimum 

percentage permissible are 120% and 100% respectively. (Except Work of 

Constructions of Road) The figures can have maximum one place of decimal. 

બજેટ પર અજતશય દબાણ ના થાય, સાથે કામગીરી પર આવતા મજૂરોનું આર્થમક શોર્ણ પણ ન થાય તેમજ લધુિમ 

વેતનધારાનો અમલ થાય અને કામગીરીના ભથ્થામાં કોઈ ક્ષજત ના રહે તેની ખાિી કરવા માટે મહિમ અને લઘુિમ 

સ્વીકાયમ ટકાવારી ક્રમશ: 120% અને 100% છે. (રોડની કામગીરી માટ ે સદર મયાદામ લાગ ુ ૫ડશ ેનહી)  અને 

સંખ્યામાં વધુ માં વધુ એક દશાંશ અંક સ્વીકાયમ રહેશે.  

d. The presently applicable SOR is attached with this tender document. There are 

many items in SOR and it is possible that the agency may be willing to work at 

different percentage for different items but for this empanelment purpose quoting 

item-wise percentage is not permissible. The agency is requested to assess the 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
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work composition and indicate only one percentage figure which will be applied to 

all the items listed in the SOR list. 

વનીકરણની જુદી જુદી કામગીરી માટેના પ્રવતમમાન SOR આ સાથ ેસામેલ છે. જેમાં એક થી વધારે આઇટમો દશામવેલ 

હોઇ, અને એ શતય છે કે  સંબજધત એજન્સી જુદીજુદી આઇટમ માટે જુદા જુદા દરથી કામ કરવા માંગતી હોય, પરંતુ 

આ જનજવદામાં આઇટમવાર દર શકય નથી. એજન્સીઓને જવનંતી કે, કામોનો અભ્યાસ કરી અને ફતત સંકજલત ટકાવારી 

દર કે  જે  દરેક આઈટમ માટે સમાન રીતે લાગૂ ગણાશે, તે જ દશામવવાનંુ રહેશે. 

e. The party quoting least percentage will be declared as L1 and will be empaneled 

provided it fulfils all other conditions. 

જે પાટી સૌથી ઓછી ટકાવારી માં કામ કરવા તૈયાર હોય અને ટેન્ડરની અન્ય શરતો પરીપૂણમ  કરે તેન ેL1 તરીકે જાહેર 

કરવામાં આવશે. 

f. If L2 party is willing to work at the L1 rates it will also be empaneled. If it is not willing 

to work at L1 rates then it will be passed over and chance will be given to next lowest 

bidder. The process will be repeated till three agencies are selected. 

જો L2 પાટી L1 પાટીના દર ેકામ કરવા માટે તૈયાર હશે તો તેન ેપણ સુજચબધ્ધ (Empaneled) કરવામાં આવશે. 

પરંતુ જો L2 પાટી L1 ના દરથી કામ કરવા ન માંગતી હોય તેવી પાટીને બાદ કરીને તેના પછી સૌથી નીચા દરવાળી 

પાટીને તેજ રીતે સુજચબધ્ધ કરવા માટે તક આપવામાં આવશે. આ પધ્ધતી તાલુકામાં િણ પાટી નતકી થશે તયાંસુધી 

ચાલશે અને આખરે દરેક તાલુકા માટે િણ પાટીઓને સુજચબધ્ધ કરવામાં આવશે. 

g. In case a tie like situation arises where there is no way to choose between the 

competing agencies then the number of empaneled agencies would be increased 

to accommodate all of such tied agencies.  

i. Example 1: If at L1 there is tie of 5 agencies, all of them will be empaneled 

and no offer would be made to L2 or L3 agencies. 

ii. Example 2: If there is a no tie at L1 rates but there is tie of 4 agencies at L2 

rates and all of them are willing to work at L1 rates, then L1 and all 4 agencies 

at L2 rates would be empaneled અંદ નો offer would be made to L3 agency. 

જો એક થી વધારે પાટીઓના રેટ સરખા હોય અને સ્પધમક એજન્સીઓમાંથી પસંદ કરવા માટે અન્ય કોઈ પધ્ધજત 

ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેવી પકરજસ્થજત માં િણ થી વધારે એજન્સીઓ ને સુજચબધ્ધ કરવામાં આવશે.  

ઉદાહરણ 1: જો L1 માટે 5 એજન્સીઓના ભાવ સરખા હોય તો તેવી તમામે તમામ એજન્સીઓ ને સુજચબધ્ધ 

કરવામાં આવશે અને L2 અથવા L3 ને કોઈ ઓફર કરવામાં આવશે નજહ. 

ઉદાહરણ 2: જો L1 દર ે કોઈ ટાઇ નથી છે, પરંતુ L2 દર ે 4 એજન્સીઓના સમાન દર, તો તેવી અજનર્ણમત 

પકરજસ્થજતમાં તમામ L2 એજન્સીઓ ને સુજચબધ્ધ કરવામાં આવશે અને L3 ને કોઈ ઓફર આપવમાં આવશે નજહ. 

h. It may be noted that though minimum 3 agencies are to be empaneled but the rates 

will be same i.e. the L1 rates. Ex if the SOR of any item is Rs 10 and the L1 

percentage is 105% then the rate for payment for that item for all the agencies 

empaneled in that range will be Rs 10.50 per unit. 

દરેક રેંજો માટે સુજચબધ્ધ કરેલ િણેય પાટીઓ માટે L1 પાટી દ્વારા દશામવેલ ટકાવારી જ માન્ય ગણાશે જેની ખાસ  

નોંધ લેવી.  

ઉદાહરણ- જો કોઈ પણ વસ્તુ ના SOR 10 રજપયા છે અને L-1 ટકાવારી દર 105 % છે તો તે પછી જે તે રેજમાં 

સુજચબધ્ધ થયેલ બધી એજન્સીઓના દર 10.50 રજપયા પ્રજત યુજનટ હશે. 

i. These empanelled agencies will be at par with each other and the RFO will be in its 

full right to get work done by any one of them but preference may be given to the 

person who himself is working as one of the labour. Normally only one agency would 

be given work at one spot at one time but RFO can give work to more than one 

empanelled agencies at the same spot at same time with permission of Deputy 

Conservator of Forests.  

સુજચબધ્ધ િણેય એજન્સીઓએ એક સમાન ભાવે જે તે તાલુકામાં કામગીરી કરવાની રહેશે. અને પરીક્ષેિ વન 

અજધકારીને આ એજન્સીઓ પૈકી કોઇ પણ એજન્સી પાસેથી કામગીરી કરાવવાનો અજધકાર રહેશ ેપણ જે વ્યજતત 



પોતે મજૂર તરીકે કામ કરશે તેન ેપ્રાથજમકતા આપી શકાશે. સામાન્ય રીતે એક સ્થળ ેએક સમય પર એકજ એજન્સીને 

કામ આપવામાં આવશે, પરંતુ પકરક્ષેિ વન અજધકારી, નાયબ સંરક્ષકશ્રીનીપરવાનગી થી એક સ્થળે એકજ સમયે એક 

થી વધારે સુજચબધ્ધ થયેલ એજન્સીઓને કામ આપી શકે છે. 

j. One agency can apply for only one range If any agency applies for more than one 

range it will be disqualified. 

એક એજન્સી ફકત એક જ રેંજ માટે અરજી/ભાવ ભરી શકશે.  એક કરતાં વધારે રેજોમાં સુજચબધ્ધ થવા માટે અરજી 

કરશ ેતો તે ગેરલાયક ઠરશે. 

k. Revision of SOR : Standard operating rates are decided by senior officers of the 

department. The list and the rates are revised periodically as and when needed. 

The revised SOR, as and when revised, will get applicable automatically from the 

date it is communicated by the concerned Deputy Conservator of forests. 

SOR મા ંસુધારા બાબત : વનીકરણ માટેની કામગીરી માટેના દર (SOR) વન ખાતાના સક્ષમ અજધકારીઓ દ્વારા 

SOR નતકી કરવામાં આવે છે જેમાં પ્રવતમમાન દૈજનક વેતન દરને ધ્યાને લઇને સમયાંતરે સુધારો કરવામાં આવે છે. 

જ્યારે જ્યારે SOR ની સૂચી અથવા દર સુધારવામાં આવે તયારે તે જે તારીખ થી નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી જાણ કરે તે 

તારીખથી લાગુ પડશે. 

6. Tender fee: There is no tender fee and the tender document can be downloaded freely 

from website of department at https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm . The tender 

document will not be made available from the office.  

ટેન્ડર ફી: આ જનજવદાની કોઈ ટેન્ડર ફી નથી અને ટેન્ડર દસ્તાવેજ https://forests.gujarat.gov.in/tender-

listing.htm  પર વનજવભાગની  વેબસાઇટ પરથી મુતત રીતે ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ટેન્ડર દસ્તાવેજ ઓકફસમાંથી ઉપલબ્ધ 

કરવામાં આવશે નહીં. 

7. 7. EMD: Refundable Earnest Money Deposit of Rs 20,000/- will have to be deposited 

along with the application in form of Demand draft in the name of Deputy Conservator of 

Forests, Godhra issued by a scheduled bank. For the Empanelled agencies, the EMD will 

be retained as security deposit. The Security Deposit will be retained till the agency 

remains empaneled. 

EMD : રા.20,000/- કરફંડપાિ બાનું કડમાન્ડ ડ્રાફટ સ્વરપે અનુસૂજચત બેંક દ્વારા નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી,ગોઘરાના નામનો 

જારી કરેલ હોઇ તે અરજી સાથે જમા કરવાનુ ંરહેશ.ે સુજચબંઘ્ઘ કરેલ એજન્સીઓ માટે EMD  સીકયુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે 

જમા રહશ.ે એજન્સી સુજચબધ્ધ રહે તયા સુધી કુલ રા. 20,000/- અનામત તરીકે જાળવી રાખવામાં આવશે  

 

8. Duration of empanelment: Initial empanelment will be upto 31/3/2019 but can be 

extended upto 30/6/2019 if both the parties ie the agency and the concerned division are 

willing. 

પ્રથમ તબ્બતકા માં સુજચબધ્ધ કરેલ પાટીઓ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધી અજધકૃત રહેશ.ે પરંતુ સંબંજધત જવભાગ અને સુજચબધ્ધ 

પાટી બંન્નેની સંમતી હશ,ે તો તેન ેતા.૩૦/૦૬/૨૦૧૯ સુધી લંબાવી શકાશે. 

9. Execution of work:  

a. This tender is just for empanelment of the agencies and not a work contract hence 

mere empanelment does not guarantee any work. The actual quantity, type and 

place in the concerned ranges will be informed by the concerned RFO from time to 

time. 

આ ટેન્ડર માિ સંબજધત એજન્સીઓને સુજચબધ્ધ કરવા માટે છે અને તેનાથી કામગીરી કરવા માટેના કરાર અંગેની 

કોઇ બાહેધરી મળતી નથી. કામગીરીનો ખરેખર જથ્થો, કામગીરીનો પ્રકાર અને સ્થળની જવગત બાબતે રેજોના 

પરીક્ષેિ વન અજધકારી દ્વારા સમયાંતરે જાણ કરવામાં આવશે. 

b. 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 
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signatures of concerned Forester or Guard if they have been allotted the work of the 

supervision. 

સંબજધત રેન્જના પરીક્ષેિ વન અજધકારી દ્વારા સુજચબધ્ધ એજન્સીને કામગીરી માટે હુકમ આપવામાં આવશે. 

એજન્સીએ કામના નતકી કરેલ ધારા-ધોરણ અને જનયત કરેલ સમયે કામગીરી પુણમ કરી, કામગીરી પુણમ થયાના ૭ 

કદવસમાં ચુકવણી માટેના બીલ રજુ કરવાના રહેશ.ે મંજુર થયેલ SOR એજન્સી દ્વારા સ્વીકૃત ટકાવારી દર, કામનો  

જથ્થો વગેર ેજવગતો સાથેના બીલ હદના બીટગાડમ/ ફોરેસ્ટરોની પ્રજત સહી મેળવી પકરક્ષેિ વન અજધકારીશ્રીની કચેરીમા ં

રજુ કરવાના રહેશે.   

10. Payment method: 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. 

ચુકવણાં માટે રજુ થયેલ બીલ/વાઉચર, ચુકવણાં ફંડની ઉપલબ્ધતાને આધીન  શતય તવરાએ કરવામાં આવશે, ચુકવણ ંફંડની 

ઉપલબ્ધતા પર આધાકરત હોવાથી આ માટે કોઇ બાહેધરી આપવામાં આવતી નથી. 

11. Penal clauses and other conditions: 

a. If the agency fails to execute the work timely or qualitatively it can be de-empaneled 

and any other agency willing to work at that rates can be empaneled. Time and 

quality in execution of the works is very important in forestry works and no 

compromise under any circumstance will be tolerated. The decision of the 

concerned Range Forest Officer regarding quality will be final provided it is 

confirmed by the concerned Deputy Conservator of Forests. 

સંબજધત એજન્સી તેને સોપેલ કામગીરી જનયત ગુણવિાસભર અને સમય મયામદામાં કરવામાં જનષ્ફળ જશે તો, તેન ે

તાતકાજલક અસર કામગીરી પરથી દુર કરીને જનયમનુંસાર  અસુજચબધ્ધ કરવામાં આવશે, અને તયાર પછી જે એજન્સી 

આ દરથી કામગીરી કરવા સંમિ હશે તો તેને સુજચબધ્ધ કરી કામગીરી સોપવામાં આવશે. સમય અને ગુણવિાનો 

અમલ વનીકરણના કામો માટે ખુબજ મહતવપુણમ હોય,  તેમાં કોઇપણ સંજોગોમાં બાંધ છોડ ચલાવી લેવામાં આવશે 

નહી. ગુણવતા અંગેનો આખરી જનણમય જે તે સંબજધત પરીક્ષેિ વન અજધકારી દ્વારા સંબજધત નાયબ વન સંરક્ષતશ્રી 

દ્વારા પુજષ્ટના શરતે કરી શકશ.ે 

b. The agency may be asked to maintain the measurement books, line-wari register 

etc which must be maintained properly by the agency and also get the signatures 

of the concerned officers as per instructions. 

એજન્સીને  માપપોથી(Measurement book), લાઇન વારી રજીસ્ટર વગેર ેજનભાવવાના  જાણવા માટે સૂચનાઓ 

આપી શકાશે જે એજન્સી દ્વારા યોગ્ય રીતે જનભાવવાની રહેશે અને સૂચના પ્રમાણે સંબંજધત અજધકારીઓની સહીઓ 

પણ મેળવાની રહેશે. 

c. Even after payment if any deficiency is found in quality or quantity in the works then 

also the agency will be penalised and may even be de-empaneled. 

થયેલ કામગીરીની ચુકવણી થયા પછી તેની ગુણવિા અથવા જથ્થામાં કોઈ ક્ષજત  જોવા  મળશે તો,  એજન્સીને દંડ 

કરવામાં આવશે અને જરર જણાયતો તેને અસુજચબધ્ધ કરવામાં આવશે. 

d. The rates sanctioned will be inclusive of all the tax etc but the TDS may be deducted 

if needed as per the relevant rules. 

મંજૂર કરેલ દરો તમામ કર સજહતના રહેશે. પરંતુ સંબંજધત જનયમો મુજબ જરરી હશે તો  ટીડીએસની કપાત કરી 

શકાશે.  

e. 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 વધુ સારી રીતે થઇ શકે તે માટે શરતો અને જનયમોના અથમઘટન અંગેનો અબાજધત હતક નાયબ સંરક્ષકશ્રીનો 

રહેશે. અને જે તે એજન્સીને તે બંધનકતામ રહેશ.ે 

f. The empaneled 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. 



સૂચીબદ્ધ થયેલ અજેન્સી દ્વારા કામગીરી પર રોકવામાં આવેલ મજુરોને લગત તમામ કાયદાકીય બાબતો, જેવી કે 

મજુર જવમો, મજુર કાયદાનો અમલ, ન્યુનતમ દૈજનક વેતનદર, સુરક્ષા વગેર ેકાયદાઓનુ પાલન અન ેતેમાંથી ઉપજસ્થત 

થતી તમામ કાયદાકીય અને નાણાકીય જવાબદારીનંુ વહન કરવાના રહેશ.ે કામ પર આવતા મજુરોની સુરક્ષા સંબંજધત 

તમામ સાધન-સામગ્રી એજન્સીએ પૂરી પાડવાની રહેશે. જેના અભાવે કોઇ અકસ્માત/દુધમટના બનશ ે તેની સમગ્ર 

જવાબદારી સોંપેલ એજન્સીને રહેશે અને તેઓને ન્યાજયક અને ફોજદારીની તમામ બાબતોની જવાબદારી રહેશે. આ 

માટે કોઇ કાયદાકીય બાબત ઉપજસ્થત થશે  તેની વન જવભાગની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી. 

g. The successful agencies will be required to furnish an affidavit duly notarised in the 

format provided by the Deputy conservator of forests. 

કામગીરી માટે સુજચબધ્ધ થયેલ એજન્સીઓ નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીની કચેરીમાં જનયત  કરેલ નમુનામાં કરાર અંગેનું 

એફીડેવીટ કરી તેને નોટરી પાસેથી પ્રમાજણત કરાવી રજુ  કરવાનુ ંરહેશે. 

h. The Deputy conservator of forests will have full rights to suspend or even terminate 

this empanelment process at any stage through a speaking order. 

નાયબ સંરક્ષકશ્રી સૂચીબદ્ધ કરવાની પ્રકક્રયાના  કોઈપણ તબતકે સ્થજગત અથવા સમાપ્ત કરવા માટે સંપૂણમ અજધકારો 

છે. 

i. If there is any question of interpretation between the English version or Gujarati 

version of the provisions the English version would prevail 

j. જો જોગવાઈનુ ંઅંગ્રેજી આવૃજિ અને ગુજરાતી આવૃજિ વચ્ચે અથમઘટન નુ ંકોઈ પ્રશ્ન ઉપજસ્થત થાય તો અંગ્રેજી 

આવૃજિ ને સાચું ગણવામાં આવશે. 

 

મુકામ     : ગોધરા                                              ટેન્ડર ભરનારની સહી  

તારીખ   :      /     /ર૦૧૮                                                             -----------------------    
 


