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Tender Notice No.  003/2018-19    (Third Attempt) 

TENDER DOCUMENT 

FOR 

Photographs Lamination Works 

 

Gujarat Forest Department, Gandhinagar 

 

 

Office of the 

Deputy Conservator of Forests,  

Publicity and Liaison Division   

Aranya  Bhavan, Ground Floor,   

Sector-10/A, Gandhinagar-382010  

GUJARAT 

 

 

Gujarat Forest Department 

Gandhinagar 

 

Through online e-tender only. 

September – 2018 

Price R 1500.00 (R One Thousand, Five Hundred only) 

 



2 
 

Through online e-tender only. 

September – 2018 

Price R 1500.00(R One Thousand, Five Hundred only) 

Notice Inviting On-line Tender 
Details about Tender: Tender Notice No. 003/2018-19     (Third Attempt) 

Department Name  :  Gujarat Forest Department (GFD) 

Office  :  Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, 

Aranya Bhavan ,  Sector-10/A, Gandhinagar-382010, GUJARAT 

Tender Notice No.  :  Tender Notice No. 003/2018-19  

Name of Work  :  Photographs Lamination Works 

Period of Completion  :  One year from the date of Agreement  

Tender Currency   :  Indian Rupees (INR)  

Payment Details  

Tender Fee :  R 1500/- in form of Demand Draft (Non Refundable) of any 

Nationalized Bank 

Favouring :  Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, 

Gandhinagar payable at Gandhinagar  

EMD (INR)  :  R 15,000/- (R Fifteen Thousands only). in form of Demand Draft 
of any Nationalized Bank 

Favouring :  Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, 

Gandhinagar payable at Gandhinagar 

Tender Dates  

Bid Document Downloading 
Start Date  

:  25/09/2018   

Bid Document Downloading 
End Date  

:  15/10/2018 18:10 hours 

Last Date & Time for 
Submission of physical Bids  

:  16/10/2018  12:00 hours in the Office of Deputy Conservator of 

Forests, Publicity and Liaison Division, Aranya Bhavan ,   

Sector-10/A, Gandhinagar-382010, GUJARAT 

Technical Bid  Opening  :  16/10/2018  15.00 hours 

Financial Bid opening Date : 16/10/2018  16.00 hours onwards 

Bid Validity Period  :  One Year from opening of price bid  

Remarks  :  Bidder shall submit their Financial offer in electronic format only 

on website with digital signature. ‘No Price Bid offer in physical 

form will be accepted and if any such offer is received by GFD, 

Gandhinagar, shall be treated as rejected’.  

Phone  :  (079) 232 59915 

Other Details  

Office Inviting Bids  :  Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, 

Aranya Bhavan ,  Sector-10/A, Gandhinagar-382010, GUJARAT 

Tender Authority : Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, 

Aranya Bhavan ,  Sector-10/A, Gandhinagar-382010, GUJARAT 
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General Terms and Conditions: 
 

1. Bidders can download the tender document free of cost from the n-Procure website; 

2. There shall be separate EMD (Earnest Money Deposit) and Tender fee for each bid 
submitted; 

3. Bidders shall submit Price bid in Electronic form only on n-procure website till the Last 
Date & time for submission; 

4. Financial offers in physical form shall not be accepted; 

5. Bidders who wish to participate in tenders shall have valid Digital signature as per prevalent 
rules and acts; 

 
6. All bids shall be digitally signed. 

 
 

For details regarding digital signature certificate / related training contact:  
 
(n) Code Solutions- A Division of GNFC, 

301, GNFC Info Tower, Bodakdev Ahmedabad –380 054 (India)  

Tel: +91 26857316/ 17/ 18 Fax: +91 79 26857321  

E-mail: nprocure@gnvfc.net  

Website: www.nwr.nprocure.com  

Toll Free: 1800-233-1010(Ext.321) 

 

‘Other Terms and Conditions as per detailed tender document’ 
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INVITATION OF BIDS 

Photographs Lamination Works 

Forest Department, Gujarat State. 
(To be signed and returned with the technical proposal) 

 

1 Bids are invited for Photographs Lamination Works for Gujarat Forest Department 

2 Bids shall be submitted as per instructions given on different pages of tender 

 document; 

3 All the pages of bids shall be duly signed with seal and date; 

4 Bids to be submitted so as to reach to the office of the Deputy Conservator of Forests, 

 Publicity and Liaison Division, Aranya Bhavan, Sector-10/A, Gandhinagar, Gujarat PIN-

 382010 , on or before 12.00 hours of 16th October, 2018. 

5 Bids submitted shall be complete in all respects with signature on all pages by 

 authorized signatories. Incomplete, partially signed or unsigned bids shall be treated 

 as invalid. 

6 Physical documents of technical bid not submitted in above time limit shall be treated 

 as invalid and no representations in this regard shall be entertained; 

7 Technical bids shall be opened on 16/10/2018 at 15.00 hours in the Office of the 

Additional Principal Chief Conservator of Forests, Research and Training, Near 

Akshardham, Sector-20, Gandhinagar-382020, GUJARAT in presence of bidders.  

8 The bids offered by the applicant Designing  must be valid for a minimum period of 

 one year from the date of opening of bids. 

9 The Gujarat Forest Department reserves the right to accept or reject any or all bids 

 without assigning any reason. 

10 The Gujarat Forest Department reserves the right to seek additional information from 

 the applicant, if necessary, during the course of bid’s evaluation. 

11 The payment schedule after entering in to the agreement with successful applicant 

 will be subject to submission of deliverables and progress reports. 

12 All statutory taxes will have to be borne by and paid to the relevant authorities by the 

 applicant Designing separately. In case there is any statutory requirement of tax 

 deduction at source under any Act, rules etc., such taxes will be deducted at source 

 while making payment by the Gujarat Forest Department. 

13 The information supplied by Gujarat Forest Department or the information generated/ 

collected during this assignment shall remain the sole property of the Gujarat Forest 

Department and shall not divulge the information or publish it in any form without the 

prior written permission from the Deputy Conservator of Forests, Puclicity and 

Liasion Division, Gandhinagar  
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14 After receipt of the proposal, the Gujarat Forest Department may establish official 

 communication with the prospective bidders in order to seek 

 explanation/clarification and confirmations. The bidders are being advised not to 

 establish any contact on their own or indulge in any form of canvassing- failure to 

 adhere to this shall invite disqualification of the bid. 

_____________________________________________________________ 

 

I………………………………………………….….. on behalf of the  

…………………………………………………………….. Institution have read 

and understood the above mentioned conditions and the same are acceptable to us. 

 

Date:       

Place:       

Signature of the authorized person 
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SCHEDULE FOR INVITATION OF TENDER 
 
Tender No. 003/2018-19 
 

TENDER NAME:  

Photographs Lamination Works. 
  

 

To,  

Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liaison Division, Aranya Bhavan, Ground Floor, 
Sector-10A, Gandhinagar, Gujarat-PIN-382010 
 
Bid Document Downloading Start 
Date  

25/09/2018   

Bid Document Downloading End 
Date  

15/10/2018 18:10 hours 

Last Date & Time for Submission of 
physical Bids  

16/10/2018 12:00 hours 

Physical Bid submission Address Office of the Deputy Conservator of Forests, Publicity and 
Liaison Division Aranya Bhavan, Ground Floor,  Sector-10A, 
Gandhinagar, Gujarat-PIN-382010 

Technical Bid Opening 16/10/2018  15.00 hours 

Technical Bid opening Address Office of  the Additional Principal Chief Conservator of Forests, 

Research and Training, Near Akshardham Sector-20, 

Gandhinagar, Gujarat-PIN-382020 

Financial Bid Opening  
Date & Time:  

16/10/2018  16.00 hours 

Venue:  Office of  the Additional Principal Chief Conservator of Forests, 

Research and Training, Near Akshardham Sector-20, 

Gandhinagar, Gujarat-PIN-382010 
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CHAPTER – I 
 

General Instructions 
 

1. Bidders who wish to participate in this tender process will have to register on 
www.nprocure.com Further, participating Bidders will have to procure Digital signature 
Certificate as per prevalent Acts and Rules. The Bidders who already have a Digital signature 
Certificate need not procure a new one for this tender. 

 
2. Technical Bid: Bidders shall submit physically their bids in TWO SEPARATE sealed envelopes 

super-scribed with due date, time, project, zone and nature of bid through Registered Post 
or by Hand. 

 
PART-I: One Sealed Envelope containing two DDs: of Tender Fee and EMD 

EMD of R.15,000/- Please enclose EMD in form of Demand Draft of any Nationalized 

Bank drawn in favor of “Deputy Conservator of Forests, Publicity & Liaison Division, 

Gandhinagar” payable at Gandhinagar. Tender fee for one Tender is R. 1500/- in form 

of Demand Draft of any Nationalized Bank drawn in favor of “Deputy Conservator of 

Forests, Publicity & Liaison Division, Gandhinagar” payable at Gandhinagar. 

 
PART-II: One Sealed Envelope containing technical bid with all documents: 

Original and one copy of TECHNICAL BID complete with all technical and commercial 
details EXCEPT the prices. Original printed document shall be considered as authentic.  

 
Note: Filling up of prices in Physical Farm II shall render the Bidder disqualified.  

 
The envelopes containing Part-I and Part-II of offer should be enclosed in a larger envelope duly 
sealed. The enclosed CUT-OUT Slips shall be filled and pasted on the envelopes. 

 
3. All pages of the offer must be signed. 

 
4. Financial Bid: Bidder shall submit the Financial Bid ONLINE only. 

5. Services offered should be strictly as per specifications mentioned in this Tender Document. 
Please spell out any unavoidable deviations, article-wise, in your bid under the heading 
“Deviations. 

6. Once quoted, the Bidder shall not make any subsequent price changes, whether resulting or 
arising out of any technical/commercial clarifications sought regarding the bid, even if any 
deviation or exclusion may be specifically stated in the bid. Such price changes shall render 
the bid liable for rejection. 

7. Bidder shall quote the prices of services offered as mentioned valid for minimum 365 days.  

8. The detail terms and conditions are as per attached Annexure-I.  

 
 

Yours faithfully, 
 
 

For and on behalf of 

 Principal Chief Conservator of Forests, 
& Head of Forest Force 

Gujarat State, Gandhinagar. 
  

http://www.nprocure.com/
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To be pasted on the outer envelope containing Tender Fees & EMD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tender Fee & EMD   DO NOT OPEN – THIS IS A BID  

Name of Work Photographs Lamination Works 

Due Date  16/10/2018   

Closing Time  12:00 hours 

To, 

 

Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liasion Division 

Aranya Bhavan, Ground Floor,  Sector-10A,  

Gandhinagar-382010, GUJARAT 

From 

Name of Bidder 

 

Address  

 

 

 

                    (Land Line)                             (Mobile) 

Phone no. (With Code)  

Fax no.     (With Code)  

e-Mail ID  
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To be pasted on the outer envelope containing TECHNICAL BID 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DO NOT OPEN – THIS IS A BID 

 

Technical Bid                                                                                           Original + Copy-1 

Name of Work Photographs Lamination Works 

Due Date  16/10/2018   

Closing Time  15:00 hours 

To, 

 

Deputy Conservator of Forests, Publicity and Liasion Division 

Aranya Bhavan, Ground Floor,  Sector-10A,  

Gandhinagar-382010, GUJARAT 

From 

Name of Bidder 

 

Address  

 

 

 

                            (Land Line)                             (Mobile) 

Phone no. (With Code)  

Fax no.     (With Code)  

e-Mail ID  
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Annexure - I 

ટને્ડરની શરતો 

 

૧. ટને્ડર ફી : -  કોરા ટેન્ડર ફોર્મ ઓન લાઇન www.nprocure.com વબે સાઇટ પરથી તેની 

નનયત સર્ય ર્યામદાર્ાાં ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ટેન્ડર ફીના રા.૧૫૦૦/- ડડર્ાન્ડ 

ડ્રાફ્ટથી આપવાના રહેશે. જે નોન રીફાંડેબલ છે.    

સાંપૂર્મ નવગતે ભરેલા ટેન્ડર ફોર્મ સીલબાંધ કવરર્ાાં તેની અાંનતર્ તારીખ સુધીર્ાાં કચેરી 

સર્ય દરમ્યાન રબરુર્ાાં અથવા રજીસ્ટડમ પોસ્ટ દ્વારા અતે્રની કચેરીના નીચેના 

સરનારે્ ર્ળી જાય તે રીતે પહોંચતા કરવાના રહેશે. 

નાયબ વન સાંરક્ષક્શ્રી, 

 પ્રકાશન અન ેસાંપકમ નવભાગ,  

અરણ્ય ભવન, ‘એ’વીંગ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,  

સકે્શ્ટર-૧૦, એ, ગાાંધીનગર. 

૨. ઇ.એર્.ડી. : -  (૧) સાંપૂર્મ નવગતે ભરેલા ટેન્ડર ફોર્મ સાથે ખરાપર્ાની અનાર્તની રકર્ 

(ઇ.એર્.ડી.) પેટે ર।.૧૫,૦૦૦/- (અાંકે પાંદર હજાર પૂરા)નો નાયબ વન સાંરક્ષકરી, 

પ્રકાશન અને સાંપકમ નવભાગ, ગાાંધીનગર. (Deputy Conservator of Forests, 

Publicity and Liaison Divison, Gandhinagar.)ના નાર્નો કોઇપર્ 

રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કનો ડીર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ સારે્લ રાખવાનો રહેશે. ખરાપર્ાની અનાર્તની 

રકર્ નસવાયના ટેન્ડર ફોર્મ અર્ાન્ય ગર્વાર્ાાં આવશે. 

(૨) રાજ્યના ર્ાઇક્રો અને સ્ર્ોલ એન્ટરપ્રાઇઝ (લઘુ ઉદ્યોગ) એકર્ો દ્વારા ટેન્ડર 

ફોર્મ હેઠળની આઇટર્નુાં ઉત્પાદન કરતા હોય અને ઉત્પાદન પ્રવૃનિ ર્ાટે 

એર્.એસ.એર્.ઇ. પાટમ-૨ ર્ાાં ર્ાઇક્રો/સ્ર્ોલ એન્ટરપ્રાઇઝ તરીકે રજીસ્રેશન રે્ળવેલ 

હોય અને સી.એસ.પી.ઓ./એન.એસ.આઇ.સી./ડી.જી.એસ.એન્ડ. ડી. રજીસ્રેશન 

રે્ળવેલ હોય અને તે અાંગેના રજીસ્રેશન સટીડફકેટ ડોક્શ્યુરે્ન્ટસ રજૂ કરવાર્ાાં 

આવનારને ટેન્ડર ફી તથા ઇ.એર્.ડી. ભરવાર્ાાંથી રુ્નક્શ્ત આપવાર્ાાં આવેલછે.  

૩. નસક્શ્યોરીટી ડડપોઝીટ : -  જે બીડર પેઢીના ભાવ ર્ાંજૂર કરવાર્ાાં આવશે તેવી બીડર પેઢીએ નસક્શ્યોરીટી 

ડડપોઝીટ પેટે ર।.૨૫,૦૦૦/- (અાંકે રુનપયા પચ્ચીસ હજાર પૂરા)નો Deputy 

Conservator of Forests, Publicity & Liaison Division, Gandhinagarના 

નાર્નો કોઇપર્ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્ કનો ડડર્ાન્ ડ ડ્રાફ્ટ રજુ કરવાનો રહેશે. 

        રાજ્યના ર્ાઇક્રો અને સ્ર્ોલ એન્ટરપ્રાઇઝ (લઘુ ઉદ્યોગ) એકર્ો દ્વારા 

ટેન્ડરહેઠળની આઇટર્નુાં ઉત્પાદન કરતા હોય અને ઉત્પાદન પ્રવૃનિ ર્ાટે  

એર્.એસ.એર્.ઇ. પાટમ-૨ ર્ાાં ર્ાઇક્રો અથવા સ્ર્ોલ  એન્ટરપ્રાઇઝ તરીકે રજીસ્રેશન 

રે્ળવેલહોય અને સી.એસ.પી.ઓ./એન.એસ.આઇ.સી./ડી.જી.એસ.એન્ડ. ડી. 

રજીસ્રેશન રે્ળવેલ હોય તેના એકર્ોએ ર।.૧૫,૦૦૦/-(અાંકે રુનપયા પાંદર હજાર 

પૂરા)નો Deputy Conservator of Forests, Publicity & Liaison Division, 

Gandhinagarના નાર્નો કોઇપર્ રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્ કનો ડડર્ાન્ ડ ડ્રાફ્ટ રજુ કરવાનો 

રહેશે. 
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૪. બીડ પધ્ધનત : - બીડર પેઢીએ તેર્ના બીડ અલગ-અલગ ત્રર્ સીલબાંધ કવરર્ાાં આપવાના રહેશે.  

૧. ટેન્ ડર ફી કવર 

ર. ઇ.એર્.ડી. કવર 

૩. ટેક્શ્નીકલ બીડ કવર  

કોર્શીયલ બીડ (ભાવો) ફક્શ્ત ઓન લાઇન ભરવાના છે. ટેન્ ડર ફોર્મર્ાાં કોઇ રકર્ 

ભરવી નવી. ટેન્ ડર ફોર્મર્ાાં રકર્ ભરનારનુાં ટેન્ ડર રદ ગર્વાર્ાાં આવશે. 

૫. દસ્તાવજેો : -  બીડર પેઢીએ રજૂ કરવાના થતા તર્ાર્ દસ્તાવેજો/પુરાવાઓ ર્ાટે ટેન્ડર ઇન્કવાયરીર્ાાં 

ક્રર્બધ્ધ ચેક લીસ્ટ સાથે રજૂ કરવાનુાં રહેશે. બીડર પેઢીએ રજૂ કરેલ દસ્તાવેજી 

પુરાવાઓ/પ્રર્ાર્પત્રો સક્ષર્ અનધકારી દ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ હોવા જોઇશે તેર્જ 

ટેન્ડર ઓપનીંગ તારીખે ર્ાન્ય (વેલીડ) હોવા જોઇશે. ટેન્ડર ઇન્કવાયરીર્ાાં દશામવેલ 

ફીઝીકલ ડોક્શ્યુરે્ન્ટસ રજૂ કરવા અાંગેની નનયત તારીખ બાદ બીડર પેઢીઓ દ્વારા રજૂ 

કરાયેલ કોઇપર્ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ગ્રાહ્ય રાખવાર્ાાં આવશે નહી. તેર્જ ટેક્શ્નીકલ 

બીડના ઓપનીંગ બાદ ખૂટતા દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ર્ાટે કોઇ પૂતમતા કરવા દેવાર્ાાં 

આવશે નહી.  

બીડરે તેર્ના ટેન્ડર ડોક્શ્યુરે્ન્ટ સાથે નીચે દશામવેલ નરૂ્ના રુ્જબનુાં દસ્તાવેજોનુાં 

ચેકલીસ્ટ પૂરી નવગતે ભરીને સારે્લ રાખવાનુાં રહેશે. 

ક્રર્ ટને્ડર 

ડોક્શ્યરુ્ને્ટની 

શરત નાંબર 

ટને્ડર 

ડોક્શ્યરુ્ને્ટના  

પાના નાંબર 

દસ્તાવજેની 

નવગત 

દસ્તાવજે  

ર્ાંજૂર 

કરનાર 

અનધકારી 

દસ્તાવજેની 

ર્દુ્દત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  
 

૬. સધુારો (ફરેફાર) : -  બીડરને સૂનચત કરવાનુાં કે, આ ટેન્ડરર્ાાં કોઇ ફેરફાર, સુધારો કે સ્પષ્ટતા ર્ાટે વન 

નવભાગની વેબસાઇટ www.forest.gujarat.gov.in ચકાસતા રહેવુાં. તર્ાર્ 

ફેરફાર, સુધારો કે સ્પષ્ટતા વેબસાઇટ પર જ રુ્કવાર્ાાં આવશે. કોઇ જાહેરાત પ્રનસધ્ધ 

કરવાર્ાાં આવશે નહી.  

૭. ટને્ડર ખોલવાની તારીખ   

અન ેપધ્ધનત : -  

૧. રજૂ થયેલા ટેન્ડર ફોર્મનુાં ટેક્શ્નીકલ બીડ તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ ના ૧૫:૦૦ કલાકે 

વન સાંશોધન સાંકુલ, અક્ષરધાર્ સારે્, ‘જ’રોડ, ગાાંધીનગરના કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે 

ઉપનસ્થત રહેલ ઇજારાદારરીઓના રબરુ ખોલવાર્ાાં આવશે. 

૨. એનેક્ષર-III ર્ાાં દશામવ્યા રુ્જબ આઇટર્વાર L1 પાટી નક્શ્કી કરવાર્ાાં આવશે.  

૮. બીડરની ક્ષર્તા : -  ૧. બીડરે દર વર્ષે રા.૨.૦૦ લાખની રકર્ની આ પ્રકારની કાર્ગીરી છેલ્ લા ત્રર્ વર્ષમ 

દરમ્યાન કરેલ હોવી જરરી છે. જેર્ાાં સરકારી નવભાગો, બોડમ નનગર્ો, નવગેરેર્ાાં કરેલ 

કાર્ગીરીને પ્રાધાન્ય આપવાર્ાાં આવશે. આ અાંગેના જરરી આધારો અને પ્રર્ાર્પત્રો 

સારે્લ રાખવાના રહેશે.  

૨. ઇજારાદારરીએ તેર્ના ભાવ તર્ાર્ કરવેરા સાથેના આપવાના રહેશે. કરવેરાના 

દરર્ાાં સરકારરી દ્વારા પાછળથી જે કાાંઇ ફેરફાર કરવાર્ાાં આવશે તો ઇજારદાર તેર્ના 

ર્ાંજુર થયેલા ભાવર્ાાં કોઇ ફેરફાર કરી શકશે નહીં. 

૩.ઇજારાદારરીઓ જીએસટી નાંબર અને ઇન્કર્ટેક્શ્સ પાન નાંબર ધરાવતા હોવા 

જોઇએ અને તેના આધારો ટેન્ડર ડોક્શ્યુરે્ન્ટ સાથે સારે્લ રાખવાના રહેશે.  જે તર્ાર્ 

ડોક્શ્યુરે્ન્ ટ તર્ાર્ રીતે સાચા હોવા જોઇએ. કોઇપર્ ડોક્શ્યુરે્ન્ ટ ખોટા હોવાનુાં કે તે 

પૈકીની કોઇ નવગત ખોટી હોવાનુાં જર્ાશે તો તે જવાબદારી પાટીની રહેશે અને 

પાટીનુાં ટેન્ ડર આપોઆપ રદ ગર્ાશે. 

http://www.forest.gujarat.gov.in/
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૪. કાયદાકીય જરરી હોય તેવી તર્ાર્ પરવાનગીઓ તેર્રે્ રે્ળવેલ હોવી જોઇએ 

અને કાર્ગીરીના સર્યે ર્ાન્ય હોવી જોઇએ. કોઇપર્ રીતે અર્ાન્ય ઠરેલ ન હોવા 

જોઇએ.  પાછળથી અન્ય રીતે જાર્ થશે તો કરાર રદ કરવા પાત્ર રહેશે.  

પ. ઇજારદાર પાટી બ્ લેક નલસ્ ટ થયેલ હોવી ન જોઇએ. આર્ છતાાં બ્ લેક નલસ્ ટ થયેલ 

પાટી ટેન્ ડર ભરશે તો આપોઆપ રદ ગર્ાશે. તથા તેવી પાટી સારે્ કાનુની કાયમવાહી 

કરવાર્ાાં આવશે. 

૯. કરાર : -  જે પાટીના ભાવ ર્ાંજૂર કરવાર્ાાં આવશે તે પાટીએ ર।.૧૦૦/- (ર।.એકસો પૂરા/-)ના 

સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર દશામવેલ સર્ય ર્યામદાર્ાાં એગ્રીરે્ન્ટ કરી આપવાનુાં રહેશે.  

૧૦. કાર્ કરવાની પધ્ધનત : -  ૧. વકમ ઓડમર/પરચેજ ઓડમર આપ્યેથી તેર્ાાં દશામવેલ સર્યર્ાાં કાર્ પૂર્મ કરવાનુાં રહેશે.  

૨. જ્યારે પર્ પ્રચાર-પ્રસારનો કાયમબોજ વધુ પ્રર્ાર્ર્ાાં આવે, દશામવેલ તર્ાર્ 

ર્ાધ્યર્ોની ર્ાન્ય પેનલ ઉપરની એજન્સીઓ પૈકી અરુ્ક એજન્સીઓ કાર્ગીરી કરવા 

ર્ાટે અશનક્શ્તર્ાન હોય ત્યારે ર્ાન્ય દર અનુસાર કોઇપર્ એજન્સી પાસે કાર્ગીરી 

કરવા ર્ાટેનો આ કચેરીનો અબાનધત અનધકાર રહેશે.  

૩. આ તર્ાર્ કાર્ગીરી પ્રચાર-પ્રસાર સાંબાંધી હોઇ, આ પ્રકારની કાર્ગીરી સાંબાંનધત 

બીડરે ટોચ અગ્રતા આપી સર્ય-ર્યામદાર્ાાં પૂર્મ કરી આપવાની રહેશે.  

૪. બીડર તેર્ના ભાવ તર્ાર્ કરવેરા સાથેના આપવાના રહેશે. કોઇપર્ શરતી ભાવ 

ર્ાન્ય રાખવાર્ાાં આવશે નહી. કરારના સર્ય દરમ્ યાન સરકારરી દ્વારા કરવેરાના 

દરોર્ાાં જે કાાંઇ ફેરફાર (વધારો-ઘટાડો) કરવાર્ાાં આવશે તો પર્ ર્ાંજુર થયેલ ભાવર્ાાં 

ફેરફાર કરવાર્ાાં આવશે નહીં. ર્ાંજુર થયેલ ભાવ કરારના સર્યગાળા દરમ્ યાન તેર્રે્ 

ર્ાન્ ય રાખવાના રહેશે. 

૫. બીડર દ્વારા કરવાર્ાાં આવનાર કાર્ની સી.ડી./ડી.વી.ડી. અથવા અન્ય જે કાાંઇ 

ડોક્શ્યુરે્ન્ટસ હોય તે અસલ (ઓપન ફાઇલ) ર્ાાં અતે્રની કચેરીએ જર્ા કરાવવાના 

રહેશે અને ર્ાન્ય કરવાર્ાાં આવેલ ડડઝાઇન ઉપર આ કચેરીનો અનધકાર રહેશે. 

૬. જરર જર્ાય ત્યાાં બીડર એ તેર્ના સેમ્પલ/ડડઝાઇન  રજૂ કરી શકાશે. 

૭. કોઇપર્ ભાવ ર્ાંજૂર કરવા કે ના ર્ાંજૂર કરવા તેની આખરી સિા ટેન્ડર કર્ીટી, 

ખરીદ સનર્નત હસ્તક રહેશે. તેર્ાાં વાદ-નવવાદને સ્થાન રહેશે નહી. 

૮. ટેન્ડર કાર્ની શરતોર્ાાં સર્યાાંતરે  ફેરફાર કરવાની સિા ગુજરાત વન નવભાગની 

રહેશે. 

૧૧. કરારની ર્દુ્દત : -  ર્ાંજૂર કરવાર્ાાં આવેલ ભાવો એક વર્ષમ સુધી ર્ાન્ય રહેશે. ત્યારબાદ જરર જર્ાયે 

પરસ્પર સર્જુતીથી આ રુ્દ્દતર્ાાં વધારો કરી શકાશે. પરાંતુ ઉપરોક્શ્ત દશામવેલ ર્ાધ્યર્ો 

ર્ાટેના જે દરો ર્ાન્ય કરવાર્ાાં આવશે તે કોઇપર્ સર્યે સર્ાપ્ત કરવાના સાંબાંનધત 

હક્શ્કો આ કચેરી જાળવી રાખશે.  

૧૨. કરારની સર્ાનપ્ત : -  કાર્ગીરી અસાંતોર્ષકારક જર્ાશે તો આ કરાર ૩૦ ડદવસની નોટીસ આપી સર્ાપ્ત 

કરવાર્ાાં આવશે. વન નવભાગનો નનર્મય આખરી ગર્ાશે.  

૧૩. દાંડનીય જોગવાઇ :  ૧. સર્ય-ર્યામદાર્ાાં એગ્રીરે્ન્ટ ન કરનાર કે સીક્શ્યુરીટી ડડપોઝીટ રજૂ ન કરી શકનાર 

પાટીનો વકમ/પરચેજ ઓડમર રદ કરી તેર્રે્ ભરપાઇ કરેલ ઇએર્ડીની રકર્ જપ્ત 

કરવાર્ાાં આવશે.  

૨. સર્ય-ર્યામદાર્ાાં કાર્ પૂર્મ ન કરનાર, નબળી ગુર્વિા ધરાવતી કે ક્ષનત યુક્શ્ત 

કાર્ગીરી કરનાર તેર્જ કાર્ગીરી કરવાર્ાાં નનષ્ફળ ગયેથી સરકારરી દ્વારા આ 
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કાર્ગીરી અન્ય પાટી એલ-ર પાસેથી કરાવતાાં જે સરકારરીને કોઇ વધારાનો ખચમ 

કરવાર્ાાં આવશે તે ખચમ ઇજારદાર પાસેથી વસુલ કરવાર્ાાં આવશે અથવા તો 

નસક્શ્યુરીટી ડડપોઝીટર્ાાંથી કપાત કરી વસુલ કરવાર્ાાં આવશે. જો વસુલ કરવાની રકર્ 

નસક્શ્યુરીટી ડડપોઝીટ કરતાાં વધુ હશે તેવા ડકસ્સાર્ાાં આ વધારાની રકર્ ઇજારદાર 

દ્વારા આપવાની રહેશે અને જો નસક્શ્યુરીટી ડડપોઝીટર્ાાંથી રકર્ વસુલ કયામ બાદ 

બચત રહેશે તો તે જપ્ત કરવાર્ાાં આવશે. 

૩. આ કાર્ગીરી ર્ાન્ય નપ્રન્ટીંગ એજન્સીની જરડરયાત રુ્જબ જરરી સોફ્ટકોપી 

આપવાને નનષ્ફળ જનાર તથા સર્યસર કાર્ગીરી ન કરી શકનાર બીડરને અર્ાન્ય 

કરવા પાત્ર રહેશે. અને તેની લગતી જરરી કાયમવાહી કરવાર્ાાં આવશે. 

૪. નાયબ વન સાંરક્ષક, પ્રકાશન અને સાંપકમ નવભાગ, ગાાંધીનગર તરફથી કરવાર્ાાં 

આવેલ નનર્મય અાંગે કોઇ નવવાદ થતા ટેન્ડર સ્ક્રુટીની કર્ીડટ બન્ને પક્ષોને સાાંભળી 

ચુકાદો આપશે. જે ફાઇનલ ગર્ાશે.  

૫. જે ઇજારદારરીઓ જે તે કાર્ના ભાવો ર્ાંજૂર કરવાર્ાાં આવશે તે કાર્ની નનયત 

ગુર્વિાના ધોરર્ો જળવવાના રહેશે. જેર્ાાં ઊર્પ જર્ાયે તે કાર્નુાં ચૂકવણાં 

અટકાવી ઇજારો રદ કરવા સુધીની કાયમવાહી સક્ષર્ અનધકારી દ્વારા હાથ ધરી શકાશે. 

૧૪. હાનન અન ેનકુસાન : -  કોઇપર્ કુદરતી આપનિ, અકસ્ર્ાતકે વાહતુક સર્યે થનાર નુકશાન કે વ્યનક્શ્તઓને 

હાનન બાબતેની જવાબદારી બીડરની રહેશે. તેર્રે્ જરરી તકેદારી રાખવાની રહેશે. 

વન નવભાગની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી.  

૧૫. ચકૂાદા પધ્ધનત : -  ૧. અાંનતર્ કાર્ જે ર્ાન્ય રાખવાર્ાાં આવશે તે જ કાર્નુાં ચૂકવણાં કરવાર્ાાં આવશે. 

સુધારા કાર્નુાં ચૂકવણાં કરવાર્ાાં આવશે નનહ. 

૨. સાંપૂર્મ કાર્ગીરી પૂર્મ થયે, સક્ષર્ અનધકારીનુાં પ્રર્ાર્પત્ર રે્ળવી, ઇનવોઇસ રજૂ 

કરવાથી સરકારરી દ્વારા ર્ાન્ ય પધ્ધનત અનુસાર ૩૦ ડદવસર્ાાં ચૂકવણાં કરવાર્ાાં 

આવશે.  ૩૦ ડદવસર્ાાં ચૂકવણાં કરવાર્ાાં આવશે.  
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Annexure - II 

ટકે્શ્નીકલ બીડ 

 

૧.  બીડરનુાં નાર્ : .................................................................................................. 

 

૨.  બીડરનુાં સરનાર્ુાં : .............................................................................................. 

   .............................................................................................. 

 

૩. ફોન નાંબર : -                (ઓ) ...................................(નન) ..................................... 

 

૪. સાંપકમ અનધકારીના ફોન નાં. (ઓ) .................................. (નન) ..................................... 

                                    (ર્ો). ............................................................................. 

 

પ. વેચાર્વેરા/જીએસટી/સર્વમસ ટેક્ષ નાંબર .......................................................................... 

 

૬. ઇન્ કર્ટેક્ષ પાન નાંબર .............................................................................................. 

 

૭. સરકારી નનયર્ો, બોડમ અને નનગર્ોર્ાાં ભૂતકાળર્ાાં કરેલ કાર્ગીરીની નવગતો /વકમ ઓડમરની અનધકૃત નકલો/ 

દસ્તાવેજ રજૂ કરવાના રહેશે.     

 

 

સ્થળ : -                                                         પાટીનુાં નાર્ : -  

તારીખ : -                                                        સહી : - 
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Annexure - III 
SMDXL"I, AL0 

sOST VMG ,F.G EZJ]f 

 

8[g0Z G\Po PLO/003/2018-19 

 OM8MU|FO; ,[DLG[XG SFDULZL   

  

sVf  5;\N SZ[, OM8MU|FO;G[ T[GF\ l0hL8, l5|g8L\U ;FY[ D[8 VYJF u,M;L OLGLl;\U YL S[DLS, 

,[DLG[XG SZJFGL SFDULZLP    

s!f ( V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z D[8 ,[DLG[XG        5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

sZf ( V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z u,M;L ,[DLG[XG     5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

s#f !Z V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z D[8 ,[DLG[XG         5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

s$f !Z V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z u,M;L ,[DLG[XG    5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

  

sAf OM8MU|FO HIFZ[ lJEFUqSR[ZL TZOYL 5]ZF 5F0JFDF\ VFJ[ tIFZ[ D[8 VYJF u,M;L OLGLl;\UYL 

S[DLS, ,[DLG[XG SZJFGL SFDULZL  

s!f ( V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z D[8 ,[DLG[XG          5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

sZf ( V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z u,M;L ,[DLG[XG       5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

s#f !Z V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z D[8 ,[DLG[XG        5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

s$f !Z V[DPV[DP HF0F.GF V[DP0LPV[O AM0" p5Z u,M;L ,[DLG[XG     5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

sSf 5;\N SZ[, OM8MU|FO;G[ T[GF l0hL8, OM8M l5|g8 SZL4 D[8 VYJF u,M;L ,[DLG[XG SZL# 

V[DPV[DP OMDXL8 + $ V[DPV[DP  V[DP0LPV[OP AM0" ;FY[ 5[:8L\U SZL 0[SMZ[8LJ ;LgY[8LS OM8M 

O=[D ,UFJL OM8MU|FO; T{IFZ SZL VF5JFGL SFDULZL 

s!f ! .\R 5CM/F.GL 0[SMZL8LJ ;LgY[8LS OM8M O=[D p5IMU SZLG[4        5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPPP 

sZf !P5 .\R 5CM/F.GL 0[SMZL8LJ ;LgY[8LS OM8M O=[D p5IMU SZLG[4      5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPP 

s#f Z .\R 5CM/F.GL 0[SMZL8LJ ;LgY[8LS OM8M O=[D p5IMU SZLG[4        5|lT RMP.\RGF    ~FPPPPPPPPPP 

 

UF\WLGUZ 

TFZLB o      EFJVF5GFZGL ;CLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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Annexure - III 

Financial Bid 

(To Be filled Online Only)  

 

Tender No.: PLO/003/2018-19 
 

Photographs Lamination Works 

 

(A) Digital Printing of Selected photographs with Chemical 

lamination in met or glossy finishing. 

(1) With 8 mm thick MDF Board (met finish lamination)       Rs………. per Sq. inch 

(2) With 8 mm thick MDF Board (glossy finish lamination)   Rs………. per Sq. inch 

(3) With 12 mm thick MDF Board (met finish lamination)      Rs………. per Sq. inch 

(4) With 12 mm thick MDF Board (glossy finish lamination)  Rs………. per Sq. inch 

 

(B) Digital Printing of Departmentally Provided Photographs 

with Chemical lamination in met or glossy finishing. 

(1) With 8 mm thick MDF Board (met finish lamination)       Rs………. per Sq. inch 

(2) With 8 mm thick MDF Board (glossy finish lamination)   Rs………. per Sq. inch 

(3) With 12 mm thick MDF Board (met finish lamination)      Rs………. per Sq. inch 

(4) With 12 mm thick MDF Board (glossy finish lamination)  Rs………. per Sq. inch 

(C) Digital Printing of Selected Photographs with chemical 

lamination in met or glossy finishing and pasting on 3 

mm thickness foam sheet + 4 mm thickness MDF board 

and framing with decorative synthetic photo frame.  

(1) With 1 inch broad decorative photo frame.                          Rs………. per Sq. inch 

(2) With 1.5 inch broad decorative photo frame.                       Rs………. per Sq. inch 

 (3) With 2 inch broad decorative photo frame.                          Rs………. per Sq. inch 

 

Place :s 

Date :      Sign. of Bidder …….………………………. 


