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Short Term Tender Notice 

ટેન્ડર અંગેની �હેરાત 

 

 

Tender to invite bids for parchasing of Material  for SF Vadodara, Division 

  

Tendering Agency and address 
for availability of the tender 
િનિવદા બહાર પાડનાર કચેરીનંુ નામ અને સરનામંુ 

Deputy Conservator of Forests 
Social Forestry Division 
Van Bhavan,1st floor, 
 B/H Raopura Police Station, 
Vadodara.  
Office phone No.0265 2431128  
Fax 0265 2427696 

Tender fee (ટેન્ડર ફી)  Rs 500/- 

Earnest Money Deposit Rs 25,000/- ( Twenty Five Thousand only) 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની છે�ી તારીખ  
અન ે સમય 

12 July 2018, 12:00 Hrs 
  

Date and time of opening  
ટેન્ડર ખોલવાનો સમય અન ેતારીખ 

12 July 2018, 15:00 Hrs 
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નાયબ વન સરંક્ષકની કચરેી, 
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ,  

વન ભવન, પહેલો માળ,રાવપરુા પોલીસસ્ટેશનની પાછળ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ 

ઇ.મેઇલ : dcfsfvadodara@gmail.com  ટેિલફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૨૮ 

        ફેક્સ ન ં      : ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૯૬ 
ટેન્ડર ફોમર્ની �કંમત રૂ. ૫૦૦/- 

ટેન્ડરની તારીખ : 12/07/૨૦૧8 

T[ºDr fi[m< n>br .................... 

 
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, વડોદરા હેઠળ િવિવધ માલ સામાન અંગેનંુ ટેન્ડર ફોમર્   

 

                                                                                                      નાયબ વન સંરક્ષક 

                                                                                                      સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, 

                                                                                                         વડોદરા 
 

Party Name/પાટ�નુ ંનામ :- ............................................ 

Address /સરનામ ુ:-  .................................................... 

GST/CST નંબર :- ........................................................ 
PAN નંબર :- ............................................................... 
Ph.No. ફોન નંબર :- ...................................................... 
Mo.No. મો.નંબર :- ....................................................... 

�િત, 
નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, 
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, 
વડોદરા. -૩૯૦૦૦૧ 
 

 

  

mailto:dcfsfvadodara@gmail.com
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Terms and condition / શરતો  

 

{1} simiJk vn)krN (vBig,વડોદરા h[qLn) વડોદરા િજ�ા તથા છોટાઉદેપુર િજ�ાની જ ેતે સ્થળે r[>ji[n[ 

(v(vF p\kirni[ mil phi[>ciDvin) mi>gN) krt)  

ti.   /07/2018 n) jih[ritni an&s>Fin[ h&>/ami[ ai kimg)r) krvi T[ºDr rj& kr)a[ C)a[. 

{2} ami[a[ Br[l T[ºDr Biv m>j&r Yiy ti[ t[ Biv[ mil જ ેત ેસ્થળે s¼liy krvi ami[ b>Fieએ C)a[. 

an[ ji[ t[m krvimi> c&k YS[ an[ t[Y) � નુકશાન થશે તો vn Kitin[ Yt&> n&kSin ami[ aipvi 

b>Fiea[ C)a[. ai miT[ amir) ki[e tkrir cilS[ nh).     

{3} T[ºDrn) KripNin) rkm p[T[ $i. 25000/- ni[ (DmiºD D^ifT n>br .................................. 

ti.    /07/2018    p[Timi> rj& kr[l C[. 

{4} h&> / ami[ jih[r kr& C&> / kr)a[ C)a[ k[ T[ºDr siY[ mL[l (vgti[ Srti[ ami[a[ vi>c) C[. smjyi 

C[. j[ bribr C[. an[ Kr) C[. j[ mn[ / ami[n[ amiri p\(t(n(Fai[ / amiri k&lm&ખત્યાર s(ht 

ami[n[ kb&l m>j&r C[. Srti[ miºy hi[e Srti[ni dr[k pini pr s(h kr) T[ºDr siY[ b)D[l C[. 

{5} ami[a[ amiri p\(t(n(Fn&> k&lm&ખત્યારnim& rj& kr[l C[. 

{6} T[ºDr Brnir[ n)c[ni p#ikmi> tmim ki[lmi[ pi[tini axri[mi> Brvini rh[S[.  

{7} ami[a[ T[ºDrn) Srti[ vi>c) an[ smJ C[. t[ ami[n[ miºy kb&l m>j&r an[ b>Fnkti< C[. 
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નાયબ વન સરંક્ષકની કચરેી, 
સામા�ક વનીકરણ િવભાગ,  

વનભવન, પહેલોમાળ,રાવપરુા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, 
વડોદરા-૩૯૦૦૦૧ 

ઇ.મેઇલ : dcfsfvadodara@gmail.com  ટેિલફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૪૩૧૧૨૮ 
        ફેક્સ ન ં      : ૦૨૬૫-૨૪૨૭૬૯૬ 
 

નાયબ વન સરંક્ષકની કચરેી, સામા�ક વનીકરણ િવભાગ, વડોદરા હેઠળની િવિવધ રેન્જ 
કચરેીઓમા ંિવિવધ �કારનો માલ-સામાન સપ્લાય કરવા માટે ટેન્ડરની શરતો : 
 

{1} ટેન્ડર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી ટેન્ડર ફોમર્ ભરવાનુ ંરહેશે. 
(૨)  કોણ અર� કરી શક ેછે : ગજુરાતમા ંરહનેાર ભારતનુ ંકોઈપણ નાગ�રક ક ેજે આ િનિવદામા ંઉલ્લિેખત િનયમો 

અન ેશરતોથી સમંત હોય અન ેકોઈપણ અનસુૂિચત બ�ક મા ંખાતુ,ં PAN કાડર્ નંબર અન ેGST/CST નબંર 
ધરાવતો હોય ત ેસુિચબધ્ધ થવા અર� કરી શક ેછે. એજન્સીના �કસ્સામા,ં એટલ ેક ેએક કરતા ંવધ ુવ્યિક્ત માણસો 
ની સસં્થાના �કસ્સા મા ં મુખ્ય કાયર્કારી વ્યિક્ત નુ ં PAN કાડર્ જ�રી છે. જેથી જે ત ે ટને્ડરર ે PAN કાડર્ ની 
નકલ,આધાર કાડ�ની નકલ,GST/CST ન.ંની નકલ., છેલ્લા �ણ વષર્ ઇન્કમ ટકે્ષ રીટનર્ની નકલ અવશ્ય 
જોડવાની રહશે.ે  

(૩)  જે ત ેટને્ડરર ેધધંા રોજગાર અગં ેસસં્થા ન�ધણીનુ ં�માણપ� દા.ત.લઘ ુઉ�ોગ , કુટીર ઉ�ોગ, ગહૃ ઉ�ોગ, ક ેવપેાર 
ધધંા અગંનેુ ંસક્ષમ ઓથોરીટી/સસં્થાનું �માણપ�ની નકલ રજુ કરવી.�માણપ� ધરાવનાર વ્યિક્ત/સસં્થા ટને્ડરમા ં
ભાગ લઇ શકશ.ે ત ેિસવાયના ટને્ડર રીજેક્ટ કરવાન ેપા� રહશે.ે 

{૪} s>p&N< (vgt Br[li T[ºDri[ s)lb>F kvrmi> rJATD< pi[AT a[.D). / k&r)yrY) Y) ti.12/07/2018 ni> 12:00 
klik s&F)mi> a#i[n[ mL[ t[ r)t[ mi[klvini rh[S[. 

{૫} esmi[ni vt)Y) kim krnir p\(t(n(Fai[a[ k&lm&ખત્યારnim&> rj& krvin&> rh[S[. 
{૬} T[ºDrદીઠ KripNin) rkm $i. 25,000/- ni[ D)miºD D^ifT અને ટેન્ડર ફી રૂ. ૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડર્ ાફટ riOT^)ykZt 

b[>kni[ �ોસ્ડ kr[l “niyb vn s>rxk~), simiJk vn)krN (vBig, વડોદરા”ના નામni[ ટેન્ડરદીઠ સાથ ે
ji[Dvini[ rh[S[. ai[Ci KripNin) rkm hS[, ti[ T[ºDr miºy gNiS[ n(h,. 

{૭} T[ºDrni dr[k pini pr s(h krvin) rh[S[. 
{૮) T[ºDrmi> Biv rkm આકંડા an[ S¾dmi> a[k y&(nTd)q aipvini rh[S[. 
{૯} T[ºDrmi> C[kCik hi[y Ryi> T&>k) s(h krvin) rh[S[. 
{૧૦} aF&r) (vgtni> T[ºDri[ ¹yinmi> l[vimi> aivS[ n(h. 
{૧૧} nkk) kr[l tir)K/smy pC) aip[l T[ºDri[ Av)kirvimi> aivS[ n(h. 
{1૨} esmi[ T[ºDr ખોલવાના (nyt smy s&F)mi> aip[l T[ºDr piC&> K[>c) SkS[. pr>t& aim krvi miT[ t[ai[a[ a#i[n) 

p*v< m>j&r) l[v) pDS[. D)pi[z)T prt krv) k[ nh) t[ni[ (nN<y pN niyb vn s>rxk~) simiJk vn)krN (vBig, 
વડોદરાનો રહેશે. 

{1૩} ki[T< ¹viri n](tk aF: ptn k[ aºy g&ºhi sb>(Ft (Sxi frmivvimi> aiv[l Äy(ktai[ aQir vP<Y) ai[C) u>mrn) 
Äy(ktai[ tYi kiL) yid)mi> m&kiy[l esmi[ni> T[ºDr rdbitl gNiS[. aivi k[smi> (Dpi[z)Tn) rkm Kilsi YS[. 

{1૪} esmi[/k>pn) a[k j T[ºDr Br) SkS[. 
{1૫} T[ºDr rj& kyi< bid esmi[ ¹viri ki[e f[rfir Ye SkS[ n(h. 
{1૬} T[ºDr ti. 12/07/2018  ni> ri[j 15:00 klik[ a#i[n) kc[r)mi> hijr rh[l piT)<ai[ smx Ki[lvimi> aivS[. 
{૧૭} (nyt smy s&F)mi> aip[l T[ºDri[ nkk) kr[l tir)K[ an[ smy[ hijr rh[l esmi[ smx niyb vn s>rxk~), 

simiJk vn)krN (vBig,વડોદરા ¹viri Ki[lvimi> aivS[. t[mj Biv vi>c) s>BLivvimi> aivS[. 

{1૮} aip[li bFi T[ºDri[ aYvi t[ p]k)ni> ki[epN T[ºDri[ kirNi[ vgr aAv)kir k[ a>St: Av)kirvini[ hkk niyb vn 

s>rxk~), simiJk vn)krN (vBig,વડોદરાn[ અબાિધત rh[S[. 
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{1૯}  j[ esmn&> T[ºDr m>j&r krvimi> aivS[ t[ai[n&> nim a#i[n) kc[r)ni> ni[T)s bi[D< pr p\(s¹F krvimi> aivS[. t[mj 
Äy(ktgt r)t[ t[ai[n[ h&kmY) jiN krvimi> aivS[. 

{૨૦} T[ºDr m>j&r Yy[Y) j[ t[ piT)<a[ nim/srnim&> (vg[r[ mi(ht) a#i[n[ bnt) Rvria[ p&r) piDvin) rh[S[. 
{૨૧} a#i[n) m>j&r) vgr m>j&r T[ºDr aºy esmn[ tbd)l Ye SkS[ n(h.  
(૨૨)      પ્રથમ તબ�ામાં સુિચબધ્ધ કરલે પાટ�ઓ તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સુધી અિધકૃત રહેશ.ે  
{૨૩} T[ºDrmi>  sh) krnir Äy(kta[ t[ p[Q)ni> Big)dir k[ m[n[jr hi[y ti[ AT[Àp p[pr pr લખાણ rj& krvin&> rh[S[. 
{૨૪} T[ºDr j[ni nim[ m>j&r Yy[l hS[. t[n[ tmim Srti[ b>Fnkti< rh[S[. ki[epN Srtni[ B>g YS[ ti[ KripNin) rkm 

Kilsi YS[. t[mj j[ n&ksin YS[ t[ t[ai[a[ Brpie krvin&> rh[S[. 
{૨૫} T[ºDr m>j&r Yy[Y) mil s¼liy drÀyin miln[ ki[e n&ksin Yiy ti[ તનેી jvibdir)  જ ેતે ટેન્ડરર ની rh[શ.ે. 
{૨૬} T[ºDr m>j&r Yyi bid mil s¼liyn) kimg)r) drÀyin ki[e mj&r/kir)grn[ n&ksin /eji Yiy ti[ mj&r kiydi k[ 

aºy kiydi m&jb a#i[n) jvibdir) rh[S[ n(h.  
{૨૭} mil sir) g&Nv_iiનો hi[vi[ ji[ea[. 
 aºy Srti[ :- 
{1}  ai T[ºDrmi> Big l[nir Äy(kta[ ph[li> kimg)r)n) (vgt,AYL,(AY(t ji[en[ Big l)F[l hS[ a[m minvimi> 

aiv[ C[. jih[ritmi> aip[l (vgti[Y) t[ai[ vik[f C[. t[m smjvimi> aivS[.  
{2} tir)Kmi> ki[e f[rfir Yiy ti[ t[ nv) tir)Kn[ ai Srti[ lig&> pDS[. 
{3} Bivi[ m>j&r krvin) s_ii Frivnir sxm a(Fkir) si]Y) ai[Ci aYvi ki[epN mi>gN) Av)kirvi b>Fiy[l nY). 

t[ miT[ni ki[e kirNi[ aipvimi> aivS[ nh).  
{4} T[ºDrni Biv k[ Srtni aY< bibt[ (vvid uBi[ Yiy ti[ niyb vn s>rxk, simiJk vn)krN (vBig, વડોદરાni[ 

(nN<y aiKr) rh[S[. 
{5} mil smy myi<dimi> પરુો પાડવાનો rh[S[. 
(૬)  સદર ટેન્ડરની સમય-મયાર્દા ચાલ ુનાણાકંીય વષર્ માહે માચર્-૨૦૧૯ સધુી અમલમા ંરહેશ.ે  
(૭)  િનયમોનસુાર ભરવાનો થતો GST/CST તથા અન્ય ટેક્સ જ ેત ેએજન્સી એ ભરવાનો રહેશ.ે   
{8} ai T[ºDr bibt[ up(AYt Ynir kin&n) diviai[ વડોદરા ºyiyilyn) hk&mtmi> rh[S[. 
{9} �હેરાતમા ંદશાર્વ્યા મજુબના ભાગ નબંર મજુબના ટેન્ડર અલગ-અલગ કવરમા ંઆપવાના રહેશ.ે અન ેજ ે

ત ેકવર ઉપર ભાગ નબંર અચકુ દશાર્વવાનો રહેશ.ે 
{10}  mil aie.a[s.aie. miki<ni[ an[ sir) g&Nv_iini[ aipvini[ rh[S[. 
(૧૧)  વકર્  ઓડર્ર મ�થેી માલ સામાનની �કંમતના ૧૦% રકમ ડીપોઝીટ પટેે ડી.ડી.થી  અત્રનેી કચરેીએ જમા ં

કરાવવાની રહેશ.ે  
{12} ટેન્ડર મંજુર થયથેી કામગીરી / માલસામાનનો જથ્થો પુરો પાડવાનો ઓડર્ર સંબંિધત પાટ�ને મળી જતો 

નથી. જરૂરીયાત મુજબ ઓડર્ર આપવામાં આવ્યથેી જરૂરી જથ્થો પુરો પાડવાનો રહેશે. 
(૧૩) માલસામાનની ડીલીવરી હુકમ મ�ાની તારીખથી વધુમા ંવધ ુ�દન-૧૫ મા ંપરુા પાડવાના રહેશે. 
(૧૪) મનરેગાનુ ંપમેેન્ટ માટે :એજન્સી / પાટ�એ વને્ડર ર�સ્ટર્ ેશન કરાવવ ુજરૂરી છે. જનેા માટે આધાર કાડર્, બને્ક 

એકાઉન્ટની પાસબકુની ઝરેોક્ષ, આઇ.ડી.�ફુ, પાન કાડર્ની ઝરેોક્ષ િવગરેે સલ� રેકડર્  રજુ કરવાનુ ંરહેશ.ે 
 ૨/- મનરેગાના માલ સામાનન ુચકુવણુ ંબજટે ઉપલબ્ધતાના આધારે કરવામા ંઆવશ.ે જ ેઇ�રદાર/પાટ�ન ે

બધંન કતાર્ રહેશ.ે  
 

AYL   :- વડોદરા 
tir)K :-    / 0૭/2018 

T[ºDr Brnirn) 
s(h 

niyb vn s>rxk 
simiJk vn)krN (vBig, 

વડોદરા 
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નાણાંકીય બીડ 

નીચ ેજણાવલે માપ/યિુનટમાં ભાવ જ ેત ેસ્થળે પરુા પાડવાના રહેશે. 
ભાગ-૧ 

અ.
નં. 

વસ્ત ુ/કામગીરીની િવગત માપ એકમ / દર એકમ/દર નો ભાવ 
આકંડા

મા ં
શબ્દોમા ં

 
૧ 
 

સીમેન્ટ થાંભલા (જુદા જુદા 
માપના) વાઇ�ેટ થયેલ થાંભલા 
અને અંદરના સળીયાના માપની 
િવગત સાથે આપવાની રહેશે. 

5’2$”2$cc ૧ નંગનો ભાવ   
&’2$”2$cc ૧ નંગનો ભાવ   

&’2 $”2#”  ૧ નંગનો ભાવ   

*’2$”2$” ૧ નંગનો ભાવ   

*’2 $”2#” ૧ નંગનો ભાવ   

૨ કાંટાળા તાર (આઇ.એસ.આઇ 
માકાર્વાળા) 

૧૨ 2 ૧૪ ગેજ ૧ કે.� નો ભાવ   

૧૪2 ૧૪ ગેજ ૧ કે.� નો ભાવ   

૩ તારપીન (૧ ફુટ લંબાઇ)  ૧૦ ગેજ ૧ નંગનો ભાવ   

૧૨ ગેજ  ૧ નંગનો ભાવ   

૪ એમ.એસ.એન્ગલ ૬૫/૬૫- ૬ ફુટ, 
 ૬ એમ. એમ  

૧ નંગનો ભાવ   

૫ ટર્ ી ગાડર્  લોંખડના નેમ પ્લેટ સાથ ે ઉંચાઇ      વ્યાસ 
૬’     ૧૮’’ 

૧ નંગનો ભાવ   

૬’     ૨૪’’    
૭’     ૧૮’’    

૬ ટર્ ી ગાડર્  પ્લાસ્ટીક પેઈન્ટીંગ 
કરેલ નેમ પ્લેટ સાથે (૨ નંગ 
રેઈકનફોસર્મેન્ટ �ફલામેન્ટ- ડુ 

ઈટ યોરસેલ્ફ) 
 કલર=�ીન 

�ઈન્ટ થીકનેસ= ૬ mm  
�ફલામેન્ટ થીકનેસ= ૪ 

ઉંચાઇ      વ્યાસ 
૬’     ૧૨’’ 

 

૧ નંગનો ભાવ 
અંદા�ત વજન 
સાથે  

  

૬’     ૧૫’’ 
 

૧ નંગનો ભાવ 
અંદા�ત વજન 
સાથે  

  

૬’     ૧૮’’ 
 

૧ નંગનો ભાવ 
અંદા�ત વજન 
સાથે 
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૭ સ્ટીલ, લોખંડ  ૪ MM �કલો દીઠ ભાવ   
૬ MM �કલો દીઠ ભાવ   

૮ MM �કલો દીઠ ભાવ   

૧૨ MM �કલો દીઠ ભાવ   

૧૬ MM �કલો દીઠ ભાવ   

૮ ચેઇનલીંક �ળી Z”2Zcc ૧૦ ગેજ ૧ ચો.ફુટનો ભાવ   
#cc2#cc ૧૦ ગજે  ૧ ચો.ફુટનો ભાવ    

   ૪”2૪cc  ૧૦ ગેજ ૧ ચો.ફુટનો ભાવ    
૯ મટીરીયલ ટર્ ોલી લોખંડની બે 

કાસ્ટ આયર  પૈડા સાથે ૧૬” 
ડબલ બોલ બેરીંગ સાથે તથા 
�ીન કલર સાથ ે 

૪’2૩’2૧.૫’ ૧ નંગનો ભાવ    

૧૦ વોટર ટેન્ક ટર્ ોલી અંડાકાર 
સેઇપમાં બે લોખંડના પૈડા ૧૬” 
સાથે ડબલ બોલ બેરીંગ સાથે 
�ીન કલર સાથે   

૩’2૨’2૧’ ૧ નંગનો ભાવ   

૧૧ પ્લાન્ટેશન હેન્ડ ડર્ેવન ટર્ ોલી બે 
લોખંડના પૈડા સાથે ૧૬”ડબલ 
બોલ બેરીંગ સાથે �ીન કલર 
સાથે  

૩’2૨’2૧’ ૧ નંગનો ભાવ   

૧૨ વન્ય�વ પકડવા લોખંડના 
પાંજરા ઓઇલ પેઇન્ટ સાથે  
(૧) વાંદરા  
(૨) મગર  
(૩) �દપડા 
* અનુભવી ઇ�રદારને 
�ાથિમકતા આપવામાં  
    આવશે. 
* આ પાંજરા વન્ય�વ 
પકડવા માટે ઉપયોગી  
   થાય તે તાત્કાિલક રીતે યોગ્ય 
હશે તે ડીઝાઇન  
   આપવી પડશે અને મંજુરી 
આપવાની સત્તા  
   ના. વ.સં.શ્રીની રહેશે. 

(૧) વાદંરા માટે:   
૬’ × ૩’× ૩‘ સાઇઝ ૧’ × 
૧’ ની વાયર�ોસની �ળી 
સાથે ચાર નંગ વ્હીલ સાથે 
(૨) મગર માટે:    
 ૮’ × ૨.૧/૨’× ૩’ સાઇઝ 
ચૈઇનલોક  �ળી સાથે નીચ ે
પ્લેન શીટ સાથે 
(૩) �દપડા માટે: 
૭’ × ૩’× ૩‘ સાઇઝ 
૧.૧/૨’ રાઉંડ બોડર્ર ફરતે 
× ૧/૨ની પાઇપ ઓટો 
મેટીક િમકેિનઝમ સાથે ૪ 
નંગ OHMW ફોક્સ વ્હીલ 
સાથે 

 ૧ નંગનો ભાવ 
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૧૩ િનધુર્મ ચુલા  ISI માકાર્ વાળો તેમજ 
મોડલ અને વજન દશાર્વવુ  

૧ નંગનો ભાવ    

 
૧.સ્ટેઇનલેસ સ્ટીલ  

    

 
૨.ગેલ્વેનાઇઝ 

    

૧૪ સોલાર સ્ટર્ ીટ લાઇટ  ૧૨ વોલ્ટ તમામ 
એસેસરીઝ સાથે.  

 ૧ નંગનો ભાવ    

ભાગ-૨ 
૧૫ ફળ�ુપ માટી (વાહતુક સાથે ) -  ૧ ઘનમીટર    
૧૬ છાણીય ુખાતર(વાહતુક સાથે )  -  ૧ ઘનમીટર    
૧૭ વમ�કમ્પોસ્ટ ખાતર (વાહતુક 

સાથે ) 
 ૧ કી.�ા.નો ભાવ   

૧૮ ઇટ (વાહતુક સાથે ) સ્ટાન્ડડર્  સાઇઝ  ૧ નંગ   
૧૯ રેતી (વાહતુક સાથે ) -  ૧ મે.ટન    
૨૦ સીમેન્ટ (વાહતુક સાથે ) ૫૩ �ેડ  ૫૦ �કલોની ૧ બેગ    
૨૧ કપચી (વાહતુક સાથે ) -  ૧ મે.ટન    
૨૨ પોલીથીન બેગ (વિજર્ન 

�ેન્યુઅલ માંથી બનાવેલ 
સાઇઝ્વાર)  

૧૦×૨૦×૧૫૦ 
૧૫×૨૫×૨૦૦ 
૨૦×૩૦×૨૫૦ 
૩૦×૪૦×૩૦૦ 
૬૦×૬૦×૬૦૦ 

૧ કે.�.નો ભાવ 
(ગેજ સાથે) દરેક 

માપનો સેમ્પલ ટેગ 
સાથે રજુ કરવાનો 

રહેશે. 

  

ભાગ-૩ 
૨૩ ટીસ્યુકલ્ચર સાગના રોપા 

(આઇએસઓ-૯૦૦૦ સટ�ફાઇડ 
લેબ હોવી જરૂરી છે.)  

- ૧ નંગનો ભાવ   

૨૪ મીલીયા ડુબીયાના રોપા - ૧ નંગનો ભાવ   
૨૫ સાગી સ્ટમ્પ  - ૧ નંગનો ભાવ   
૨૬ વાસ રાઇઝોમ  - ૧ નંગનો ભાવ   
૨૭ િવિવધ ��િતના રોપ ઉછેર 

માટેના બીજ પુરા પાડવા.  
ગુલ મહોર,પેલ્ટોફોમર્, 
મીલીયા ડુબીયા, ટર્ ીટેડ 
સગી, ગરમાળો, આમળા, 
કાિશદ, સેવન, કોઠી, 
બીલી, વાંસ, સાગી ટર્ ીડેડ, 
બોરસલી, પારી�તક, 
�મફળ, િસતાફળ, દાડમ, 
�મ્બુ, મહુડા, ચારોલી, 
લીમડા, રતન જ્યોત તથા 
વન િવભાગને લગત અન્ય 
બીજ. 
 

૧ કી.�ામના  ભાવ 
(બીજના રોપાની 

�તવાર ભાવ 
આપવા)  
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૨૮ ફળાઉ કલમ (૧) આંબા કલમ 
(દેશી,કેસર, રા�પુરી, હાફુસ) 
 (૨) ચીકુ (૩) રાયણ (૪) 
�મફળ (૫) સીતાફળ (૬) 
મલ્ટીપ્લેક્ષ સરગવા.  

- ૧ નંગનો ભાવ 
(બાગાયત 
િવભાગના 

�માણપત્ર સાથે) 

  

ભાગ-૪ 
૨૯ ડર્ીપ ઇરીગેશનની કામગીરી દરેક આઇટમ ISI માકાર્ 

સાથેની GCSR 
સ્પેસી�ફકેશન મુજબ  

લાગ ુજથ્થા 
મુજબ ભાવ 

  

૩૦ સપોટર્ વોટરીંગ માટે ટેન્કર �ારા 
પાણી પુરૂ પાડવા 

૧ ટેન્કર (૧૦૦૦૦ લીટર) ૧ ટેન્કર નો ભાવ    

ભાગ-૫ 

િનમેટા હાઇટેક નસર્રી માટે  
૩૧ રૂટ ટર્ ેનર ટર્ ે (૪૦ રોપાનંુ યુનીટ)    ૧ નંગનો ભાવ   

૩૨  રૂટ ટર્ ેનર સ્ટેન્ડ   ૧ નંગ એક યુનીટ   

૩૩ રૂટ ટર્ ેનરના સ્ટેન્ડનો રેક (સ્ટાન્ડડર્  
સાઇઝના)     

૧ એક યુનીટ   

૩૪  વમ� ક્યુલાઇટ   ૧ મે.ટનનો ભાવ   

૩૫  યુ.વી.ફીલ્મ  - ચો.મીટર   

૩૬  એકઝોસ્ટ ફેન (�ાન્ડ દશાર્વનો 
રહેશે.)   

- ૧ નંગનો ભાવ   

૩૭  કુલીંગ પેડ  - ચો.મી.   

૩૮  �ીન નેટ વિજર્ન 
મટીરીયલમાંથી બનેલ  

)_@4*_@ ૧ ચો.મી.નાભાવ   

૩૯  નેટ હાઉસ  ૪૦×૧૦ મી ૧  યુનીટ   

૪૦  ફોગર - ૧  યુનીટ   

૪૧  સ્પીન્કલર સીસ્ટમ  - ચો.મી.   

ભાગ-૬ 

૪૨ લોખંડના બોડર્  (ઉંચાઇ ૧૦, 
૧૨, ૧૬ ફુટ) એંગલ સાથે રેડ 
ઓક્સાઇડ કરીને આપવા.  

૬’×૪’, ૩’×૪’, ૮’×૪’, 
૧૦’×૮’, ૩’×૨’ ની 

સાઇઝની પ્લેટ ગેજ સાથે  
તથા તેને લગત એંગલના 

ગેજ સાથે ના ભાવ  

૧ નંગનો ભાવ   

૪૩ ફ્લેક્ષ બેનર ૧ સ્કે.ફુટ રંગીન ફ્લેક્ષના ૧ ચો.ફુટનો ભાવ   
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૪૪ �ડઝાઇનર ઇન્ફો બોડર્  િવિવધ સાઇઝના ૧ ચો.ફુટનો ભાવ   
૪૫ �ડઝાઇનર સ્લોગન બોડર્  ૩’×૩’ ૧ ચો.ફુટનો ભાવ   
૪૬ િ�ન્ટીંગ કામ, 

૧) ૩૨ નં. વાઉચર 
 ર�સ્ટર બાઇન્ડીંગ સાથ ે 
૨) વાવેતર ર�સ્ટર  
૩) ટર્ ીટમેન્ટ મેપ ર�સ્ટર 
૪) મોનીટરીંગ ર�સ્ટર  
૫) નસર્રી ર�સ્ટર  

 
 

- 

 
 

૧ નંગનો ભાવ 
 

  

૪૭ ઝેરોક્ષ સાદી તથા કલર કોપી એ-૪ 
લીગલ 
જમ્બો 

૧ કોપીનો ભાવ 
૧ કોપીનો ભાવ 
૧ કોપીનો ભાવ 

  

૪૮ ઝેરોક્ષ કાગળ (�ાન્ડ સાથે)   એ-૪ 
લીગલ 
જમ્બો 

૧ રીમનો ભાવ 
૧ રીમનો ભાવ 
૧ રીમનો ભાવ 

  

૪૯ હેન્ડબીલ  કલરફુલ  ૧ નંગનો ભાવ    

૫૦ �ોશર  કલરફુલ  ૧ નંગનો ભાવ    

૫૧  પેમ્પલેટ  કલરફુલ  ૧ નંગનો ભાવ    

૫૨ સ્ટીકર  કલરફુલ  ૧ નંગનો ભાવ    

ભાગ-૭ 
૫૩ બુક િ�ંટીંગ  250 

�.એસ.એમ. મલ્ટીકલર 
ટાઇટલ  પેજના બાઇન્ડીંગ 
સાથે,  િસંગલ કલરમાં 120 
�.એસ.એમ. પેપર પર 
મા�હતી  િ�ંટ કરી ડીટીપી વકર્  
સાથે બુક બનાવી આપવા  
સ�હતના 

૧૪ × ૨૦ સેમી ૧ નંગનો ભાવ   

A/3 ૧ નંગનો ભાવ   

A/4 ૧ નંગનો ભાવ   

૫૪ આમંત્રણ કાડર્  મલ્ટીકલર 
(આગળ/પાછળ)ની સાઇડમાં 
િ�ન્ટીંગ િસંગલ કલર કવર 
િ�ન્ટીંગ સાથે. ડી.ટી.પી. વકર્  
વકર્  સાથે બનાવી આપવા 
સ�હતના 

A/4 ૧ નંગનો ભાવ   
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૫૫ �ડઝીટલ ફ્લેક્ષ બેનર (સાદી 
િ�ન્ટ) ૪ પાસ િ�ન્ટીંગ 
ડી.ટી.પી વકર્  તથા રીવેટીંગ સાથે 
બનાવી આપવા સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૫૬ �ડઝીટલ ફ્લેક્ષ બેનર (સ્ટાર 
િ�ન્ટ) ૪ પાસ િ�ન્ટીંગ 
ડી.ટી.પી વકર્  તથા રીવેટીંગ સાથે 
બનાવી આપવા સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૫૭ �ેમ (5kg.) લોખંડ પાઇપમાં 
ફ્લેક્ષ બેનર લગાવવા માટેની 
તમામ સાધન સામ�ી સ�હત 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૫૮ પેસ્ટીંગ (ફ્લેક્ષ મટીરીયલ્સને 
બોન્ડ િલિક્વડથી લોખંડ �ેમ 
પર પેસ્ટીંગ કરી આપવા 
સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૫૯ ફ્લેક્ષ બોડર્  ઇન્સ્ટોલશેન તમામ 
ટર્ ાન્સપોટ�શન તથા ફીટીંગ ચાજર્ 
સ�હતના   

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૬૦ નાસ્તો બોક્સમા ંપેક કરી 
આપવાના 

૧ વ્યિક્ત ૧ બોક્સનો ભાવ   

૬૧ મીઠાઇ સાથે જમવાની ડીશ ૧ વ્યિક્ત ૧ ડીશનો ભાવ   
૬૨ મંડપ વોટર �ુફ (ચો.ફૂટ) 

(ભાડા પેટે) 
 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૬૩ મંડપ સાદો (ચો.ફુટ) (ભાડા 
પેટે) 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૬૪ �ીન નેટ  (ચો.ફૂટ) (ભાડા પેટે)  ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   
૬૫ પાટીશન (ચો.ફૂટ) (ભાડા પેટે)  ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   
૬૬ વી.આઇ.પી. ચેર કવર 

સાથે(ભાડા પેટે) 
 ૧ નંગનો ભાવ   

૬૭ પોડીયમ અને દીવી(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૬૮ સિવર્સ ટેબલ(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૬૯ સોફા સેટ સ્ટીલના(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૦ પંખા(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૧ માઇક સેટ (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
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૭૨ પ્લાસ્ટીક ખુરશી (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૩ કુલર(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૪ સ્ટેજ/ડાયસ  (ચો.ફૂટ) (ભાડા 

પેટે) 
 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૭૫ જનરેટર અને ડીઝલ(ભાડા પેટે)  ૧ સેટનો ભાવ    
૭૬ મેટલ લાઇટ(ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૭ લેધર સોફો (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૮ ટીપોઇ (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૭૯ રાઉન્ડ ટેબલ (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૮૦ રેડ કાપ�ટ  (ચો.ફૂટ) (ભાડા 

પેટે) 
 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૮૧ સાઉન્ડ સીસ્ટમ (ભાડા પેટે)  ૧ નંગનો ભાવ   
૮૨ ૨૦ લીટર પાણીના 

જગ(વાહતુક સાથે) (ભાડા 
પેટે) 

 ૧ નંગનો ભાવ   

૮૩ �ડઝાઇનર ઇન્ફોબોડર્   ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   
૮૪ �ડઝાઇનર સ્લોગન બોડર્   ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   
૮૫ આઇ-ડી કાડર્" દોરી કવર સાથે 

ડી.ટી.પી.વકર્  સાથે બનાવી 
આપવા સ�હતના 

રેગ્યુલર ૧ નંગનો ભાવ   

૮૬ "પેમ્પલેટ્સ" ૧૦૦ 
�.એસ.એમ.પેપર પર િસંગલ 
કલર આગળ-પાછળની 
સાઇડમા ંિ�ન્ટીંગ તથા 
ડી.ટી.પી. વકર્  સાથે બનાવી 
આપવા સ�હતના 

A/4 ૧ નંગનો ભાવ   

૮૭ "�ોશર" ૧૦૦ 
�.એસ.એમ.પેપર 
પરમલ્ટીકલર આગળ-
પાછળની સાઇડમાં િ�ન્ટીંગ 
તથા ડી.ટી.પી. વકર્  સાથે 
બનાવી આપવા સ�હતના 

A/4 ૧ નંગનો ભાવ   
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૮૮ ઇકો િવનાયલ િ�ન્ટ ડી.ટી.પી. 
વકર્  તથા પેસ્ટીંગ સાથે બનાવી 
આપવા સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૮૯ "રેડીયમ િ�ન્ટ" ડી.ટી.પી. વકર્  
તથા પેસ્ટીંગ સાથે બનાવી 
આપવા સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૯૦ "લેમીનેશન" (ગ્લોસ અને 
મેટ) ૧૦૦ �.એસ.એમ.મા ં
ઇકો િવનાયલ િ�ન્ટ તથા 
રેડીયમ િ�ન્ટ પર કરી આપવા 
સ�હતના 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૯૧ ફોમર્ શીટ (3mm અને 
5mm) 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

૯૨ એ.સી.પી. શીટ  ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   
 ફે�ીકેશન બોડર્  તમામ સાધન 

સામ�ી, મજુરી ટર્ ાન્સપોટ�શન, 
ફીટીંગ ચાજર્ સ�હત 

 ૧ ચો.ફૂટ્નો ભાવ   

 
 

 
સ્થળ :  
તા.   /૦૭/૨૦૧૮   

   
વેપારી/ઇ�રદારની સહી 
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Technical Bid  
 

Details (િવગત): 
Name (નામ) :______________________________ 
PAN Card (પાન કાડર્ નંબર): _______________________ 
GST/CST number : _______________________ 
Service Tax number: _______________________ 
Mobile (મો.નં.) :_____________________________ 
Bank Account no (બેંક એકાઉન્ટ નંબર) :_____________________ 
IFSC code: __________________________ 
Bank Name (બેંકનુ ંનામ) :__________________________ 
Communication address: (સરનામુ)ં   
__________________________ 
 
__________________________ 

__________________________ 

Documents to be submitted : (જરૂરી દસ્તાવ�ેનંુ લીસ્ટ)  
a. Signed copy of terms and condition pages (સહી કરેલ િનયમો અને શરતોનંુ 

પાનું) 
b. BD/ DD of Rs 25,000/-  as a Tender Deposit fee & EMD & BD/DD 

of Tender Fee Rs. 500/-  (ડીમાન્ડ ડર્ાફટ અથવા બેંક ડર્ાફટ)  
c. Signed copy of PAN card (સ્વસહી કરેલ પાનકાડર્ની કોપી)   
d. Copy of work order of having executed similar works in any 

government department (કોઈપણ સરકાર િવભાગમાં સમાન કામ કરેલ વકર્  ઓડર્રની નકલ) 
e. 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 હંુ _____________________________�હેર કરૂ છંુ કે, અમોએ બધી શરતો અને િનયમો 
કાળ�પૂવર્ક વાંચેલ છે અને સંપૂણર્પણ ેસંમત થાઉ છંુ. ઉપર ઉ�ેખ કરેલ તમામ િવગતો મારી �ણ �માણ ેસાચી છે 
અને ઉપર દશાર્વેલ દસ્તાવ�ે સાથ ે�ડાયેલ છે. 
 
 
Signature (સહી)  

 


