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Tender Notice 

Tender to invite bids to empanel agency for  Transportation of Grass Bid from 
Rampura, Limkheda, Dahod&Dangaria grass godown.  

Rate for 500 K.G 

Tendering Agency  
 

Deputy Conservator of Forests,   
Forest Division Baria 
opp.  prant office, DangariaDev.Baria 

Link for downloading the  
tender document 

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

Earnest Money Deposit As shown in Financial Bid 
 

Tender fee (ટેન્ડરફી) Rs 600/- 
( નામફ લન વયંક્ષકશ્રી ફાયીઅના નાભનો ડી.ડી. જોડલો.) 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડરસ્વીકારવાનીછેલ્ીતારીખ 
અનેસમય 

15-10-2018, 12:00 Hrs. 

 

Date and time of opening  

ટેન્ડરખોવાનોસમયઅનેતારીખ 

15-10-2018, 15:૦0 Hrs. 

 

 

  

https://forests.gujarat.gov.in/
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સને ૨૦૧૮૧૯ ના વષષ દરમ્યાન બારીયા વન વવભાગ માાં રામપરુા , જાદાખેરીયા અને માતવા 

ઘાસબીડમાાંથી ઘાસની ગાાંસડીઓ રામપરુા , દાહોદ, ીમખેડા અને ડાાંગરીયા ખાતે આવે ઘાસ 

ગોડાઉનમાાં વાહતકુ કરવાની(ોડીંગ-અન ોડીંગ) કામગીરી ની શરતો. 
 

1) ટેન્ડયપીની યકભ રુ.૬૦૦/-નો ડીભાડં ડ્રાફ્ટ નામફ લન વયંક્ષકશ્રી ફાયીમાના નાભનો કઢાલી ટેન્ડ ય 

નાખતી  લખતે રગથી યજુ કયી ટેન્ડ૬ય નાખલાન ુયશળેે. ટેન્ડ્ર પી લગયન ુટેન્ડનય ભાન્મ ગણાળે. 

2) ઘાવ લાશતકુ અંગે ટેન્ડ ય બયનાય આવભે ખયાણાની ડીોઝીટ ેટે રૂ.૨૦૦૦૦ /-નો નામફ લન 

વયંક્ષકશ્રી ફાયીમાના નાભનો એકાઉન્ટે થી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેન્ડ્ર વાથે વાભેર કયલાનો યશળેે. અલી 

ખયાણાની યકભ આજાયદાયની ભાગંણી સ્લીકાયલાભા અલેર નશી શોમ તો યત કયલાભા ંઅલળે. 

જો આજાયદાયની ભાગણી સ્લીકાયલાભા અલળે તો વદય યકભ નાભત તયીકે જભા યાખલાભા ં

અલળે. 

3) ટેન્ડય મજુફ ઘાવ લાશતકુની ભાગણી સ્લીકામાા ફાદ આજાયદાયે કબરુાતનાભા ઉય વશી કયલી ડળે 

ને અલી ભાગંણીની તેભને ફધંન કતાા યશળેે. અલી ભાગંણી કોઆણ વજંોગોભા ંકોઆણ જાતની 

ભરુચકુ ગય ગણતયીના ગપરત ગય ખોટ તોટ ના કાયણે યત ગય યદ ફાતર કયલાભા ં

અલળે નશી. 

4) આજાયદાયે ટેન્ડાય વાથે અેર ળયતો ઉય વશી કયલાની યશળેે તેભ કયલાભા ંચકુળે તો જે તે 

આજાયદાયનુ ંટેન્ડ ય યદ ગણલાને ાત્ર યશળેે. ટેન્ડભય ભજુંય થમા છી આજાયદાયે લકા ઓડાય ભળ્મા 

છી ળયતો મજુફ કાભગીયી તાત્કાલરક ળરુ કયલાની યશળેે ને વભમ ભમાાદાભા ંકાભગીયી પણુા 

કયલાની યશળેે. અ કાભગીયી કયલાભા ંનનષ્પ જળોતો બયેર ડીોઝીટ જપ્ત કયલાભા ંઅલળે. ને 

તભાયા છીના બાલ ધયાલતી ાટી ાવેથી લાશતકુ કાભગીયી કયાલતા તપાલતની યકભ થળે તે 

તેભની ાવેથી લસરુ કયલાભા ંઅલળે. 

5) કોઆણ ટેન્ડયય ગ્રાહ્ય યાખવ ુકે ન યાખવ ુતે વલા વત્તા નીચે વશી કયનાયના અખયી નનણામ 

મજુફયશળેે. કોઆણ કાયણ અપ્મા લગય કોઆણ ભાગંણી નાભજુંય કયલાની ફાફતે નીચે વશી 

કયનાય ોતાનો શક નાભત યાખે છે. 

6) ન્મામની દારતભા ંનળક્ષા ાભેર નૈતીક ધઃતન ના ગનુા વફંધંભા ંનળક્ષા ાભેર , બ્રેક લરસ્ટ 

થમેરા નાદાય થમેર , ૧૮ લાની અંદયની ઉભય ના ગય લન ખાતાની રશણેી યકભ બયલાભા ં

નનષ્પ થમા શોઆ તેલા આવભોને અ આજાયાભા ંભાગંણી કયલા દેલાભા ંઅલળે નશી. ભાગંણી ભજુંય 
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થમેર શળે તો ણ યદ કયલાભા ંઅલળે ને ભાગંણીદાયે બયેર યકભ વયકાયશ્રી ખાતે જભા કયલાભા ં

અલળે. 

7) આજાયા ભાટે ભાગણી કયતા ંશરેા ંભાગણીદાયે તભાભ ફાફતોને ધ્માનભા ંયાખી બાલ અપ્મા છેએભ 

ભાની રેલાભા ંઅલળે. એકલાય ટેંન્ડય ભજુંય થમા છી. કોઆણ દાદ-પયીમાદ વાબંલાભા ંઅલળે 

નશી. 

8) ટેન્ડયસ્લીકામાા 

ફાદભાગંણીદાયેોતાનુકંામભીવયનામુઅંલાનુયંશળેેજેથીતેવયનાભેત્રવ્મલશાયકયીળકામ. 

9) રગ રગ ઘાવફીડના પે્રવીંગ સ્થથી ઘાવની ગાવંડીઓ ટ્રકભા ંબી વરાભત યીતે લાશતકુ 

કયી તે યાભપયુા , દાશોદ, રીભખેડા ને ડાગંયીમા ઘાવ ગોડાઉનભા ંજરૂયીમાત પ્રભાણે ઉતાયલા 

ભાટેના ૫૦૦ કી.ગ્રા ના તભાભ ટેક્ષ વશીતના બાલો અલાના યશળેે. 

10) ઘાવની ઘાવંડીઓ લાશતકુ કયલા વારૂ જરૂયી નનગાત ાવ તથા યલાનગી માદી જે તે ઘાવ ફીડભાથંી 

દયેક ટ્રકના પેયા દયમ્માન ભેલી રેલાની તથા તે પયેુપયુી જે તે ગોડાઉનના જલાફદાય કભાચાયીને 

સુયત કયી તેની ાલતી ભેલી રેલાની જલાફદાયી આજાયો ભેલનાયની યશળેે.  

11) લજન કયેર ઘાવની ગાવંડી જેતે સ્સ્થતીભા ંજરૂયીમાત પ્રભાણે ગોડાઉન સધુી વરાભત યીતે લાશતકુ 

કયી સુયત કયલાની યશળેે. લાશતકુ દયનભમાન તેભના લામય તટુી જામ , કુદયતી અપત કે અગ 

રાગલા ફદર લન ખાત ુજલાફદાય ગણાળે નશીને તે ભાટે આજાયો યાખનાય ોતેજ જલાફદાય 

ગણાળે અલી નકુળાનીની યકભ આજાયદાય ાવેથી લાશતકુની યકભભાથંી ને ત્માયફાદ મકેુર 

નાભતભાથંી લસરુ કયલાભા ંઅલળે. 

12) ઘાવની ગાવંડીમો અંગેના આજાયા અંગે કબરુતનામુ ંથમાની તાયીખથી કાભગીયી વતત ચાલ ુયાખલી 

ડળે. ગાવંડીઓ ફીડભા ંજેભે જેભે તૈમાય થળે તેભ લાશતકુ કયલા દેલાભા ંઅલળે. તેભ છતા કોઆ 

નનલામા વજંોગોભા ંલાશતકુની કાભગીયી ટક્ળે તો આજાયદાય તે ફદર કોઆ નકુળાનીની યકભની 

ભાગંણી કયી ળકળે નશી તેભજ આજાયદાય તયપથી અ કાભગીયી કોઆણ કાયણવય ફધં કયલાભા ં

અલળે તો તેભણે અેર આજાયો અોઅ યદફાદર ગણી તેભણે બયેર ડીોઝીટની યકભ વયકાય 

ખાતે જપ્ત કયલાભા ંઅલળે. 

13) નનગાત ાવ ને યલાનગી માદીભા ંફતાલેર લજન જ ચકુલણી ભાટે ગણતયીભા ંરેલાભા ંઅલળે. 

અ નવલામ લાશતકુ થમેર જથ્થો ચકુલણી ભાટે ભાન્મ યાખલાભા ંઅલળે નશી. 

14) ઘાવ લાશતકુ દયેક કકવાભા ંભા ં૧ રાખ કી.ગ્રા ઘાવ લાશતકુ થતા ચકુલણ ૂકયલાભા ંઅલળે. અ ભાટે 

રાગ ુકયક્ષેત્ર લન નધકાયીશ્રીઓ તયપથી જરૂયી પ્રભાણત્ર કયોટા વાથે ભેલલાનો યશળેે. 
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15) ફીરભાથંી નનમત પ્રભાણે અલકલેયો તથા વયચાર્જ ભજયે કાી રેલાભા ંઅલળે. 

16) ઘાવફીડભાથંી ઘાવ લાશતકુ કયલાની કાભગીયી તા.૨૮ /૦૨/૨૦૧૯ સધુીભા ંપયુી કયલાની યશળેે. તેભ 

છતા ંજો અ કાભગીયી આજાયદાય તયપથી વભમવય પયુી થઆ ળકે નશી તો તે ભાટે ગાઉથી 

વભમવય યજુઅત કયી ને તે વભમભમાાદાભા ંલધાયો થલા ગાઉથી યલાનગી ભેલલાની 

યશળેે. 

17) ળયતો ને તેના ભર થે કોઆલાય નલલાદાસ્દ ફાફતો ઉસ્સ્થત થામ તો તે અંગે મખુ્મ લન 

વયંક્ષકશ્રી લડોદયાનો નનણામ છેલટનો ગણાળે. 

ઉયોક્ત તભાભ ળયતો ભેં લાચંી છે. તભાભ ળયતો ભને કબરુ ભજુંય શોઆ , ળયતો ન્વમેુ ઘાવ 

લાશતકુની કાભગીયી કયલા હ ુફધંાઉ છુ. તે ફદર નીચે ભાયી વશી કરુ છુ. 

 

સ્થ:- ફાયીમા 

તાયીખ:-   /૦૯/૨૦૧૮       ટેન્ડચય અનાયની વશી.  
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Technical Bid 
Details (વવગત): 
 
Name (નાભ):______________________________ 
 
PAN Car d (ાનકાડાનફંય): ______________________ 
 
 G.S.T. NO.________________________________ 
 
Mobi l e (ભો.ન.ં):_____________________________ 
 
Bank Account  no (ફેંકએકાઉન્ટનફંય):_____________________ 
 
I FSC code: __________________________ 
 
Bank Name (ફેંકનુનંાભ):__________________________ 
 
Communi cat i on addr ess :( વયનામુ)ં  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Document s t o be submi t t ed: (જરૂયીદસ્તાલેજોનુરંીસ્ટ)  

a. Si gned copy of  t er ms and condi t i on pages(વશીકયેરનનમભોનેળયતોનુંાનુ)ં 
b. BD/ DD f or  EMD (ડીભાન્ડડ્રાપટથલાફેંકડ્રાપટ)  
c. Si gned copy of  PAN car d (સ્લવશીકયેરાનકાડાનીકોી)   
d. Adhaar car d (અઘાયયકાડાની કોી) 
e. Addr esspr oof ((ચટુણી કાડાની કોી) 
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f . Fi nanci al  Bi d seal ed i n separ at e cover (નાણાકંીમફીડવીરફધંકલયભા ં
I , _______________________________ her eby decl ar e t hat  I  have r ead 
al l  t he condi t i ons car ef ul l y and havi ng agr eed t o t hem f ul l y and 
uncondi t i onal l y have submi t t ed t he f i nanci al  bi d at t ached wi t h t hi s 
document . The det ai l s ment i oned above ar e t r ue t o my knowl edge and t he 
document s as l i st ed above ar e at t ached her ewi t h. 
અથીહુ ં _____________________________જાશયેકરૂછુકેં, 
ભોએફધીળયતોનેનનમભોકાજીપલૂાકલાચેંરછેનેવપંણૂાણેવભંતથાઉછુ.ં 
ઉયઉલ્રેખકયેરતભાભનલગતોભાયીજાણપ્રભાણેવાચીછેનેઉયદળાાલેરદસ્તાલેજોવાથેજો
ડેરછે. 
 
 
         Si gnat ur e (વશી)  
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Financial bid (નાણાાંકીય બીડ) 

રગ સ્ષ્ટ યીતે નાણાકીમ ફીડ રખેર ફધં કલયભા ંયજુ કયલાનુ ંયશળેે. 
વને ૨૦૧૮-૧૯ ના લા દયમ્માન ફાયીમા લન નલબાગભા ંયાભપયુા , જાદાખેયીમા ને ભાતલા ઘાવફીડભાથંી 
ઘાવની ગાવંકડઓ યાભપયુા, દાશોદ, રીભખેડા ને ડાગંયીમા ખાતે અલેર ગોડાઉન સધુી બયલા તથા ખારી 
કયલાના બાલો નુ ંટેન્ડ૯ય. 
.ન ં ઘાવફીડ વેન્ટયથી ઘાવ ગોડાઉનનુ ંનાભ અંતય 

(કી.ભી) 
કોરભ-૩ જે સ્થ દળાાલેર છે. તે 
સ્થોએથી ૫૦૦કી.ગ્રા ગાવડી 
બયલાના ને તેજ કોરભભા ં

દળાાલેર સ્થે ખારી કયલાની ભજુયી 
વાથેના લાશતકુ કયલાના બાલ. 

૧ વીવભદેલી વીવભદેલીથીદાશોદ ૨૧  

  વીવભદેલીથીયાભપયુા ૧૦  

૨ રાફંાભા રાફંાભાથી દાશોદ ૧૮  

  રાફંાભાથી યાભપયુા ૧૦  

૩ મલુારીમા મલુારીમાથીદાશોદ ૧૬  

  મલુારીમાથીયાભપયુા ૦૭  

૪ નીભનરીમા નીભનરીમાથીદાશોદ ૧૪  

  નીભનરીમાથીયાભપયુા ૦૫  

૫ કાીતાઆ કાીતાઆ થી દાશોદ ૦૭  

  કાીતાઆ થી યાભપયુા ૦૮  

૬ યોઝભ યોઝભથીદાશોદ ૧૫  
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  યોઝભથીયાભપયુા ૦૫  

૭ યાભપયુા યાભપયુાથીદાશોદ ૧૦  

૮ ફોયલાણી ફોયલાણી થી દાશોદ ૦૮  

  ફોયલાણી થી યાભપયુા ૧૪  

૯ ખોડલા ખોડલાથીદાશોદ ૧૨  

  ખોડલાથીયાભપયુા ૧૨  

૧૦ ખયોડ ખયોડથીદાશોદ ૧૪  

  ખયોડથીયાભપયુા ૦૫  

૧૧ યેંટીમા યેંટીમા થી દાશોદ ૧૨  

  યેંટીમા થી યાભપયુા ૧૨  

૧૨ ભાતલા ભાતલા થી દાશોદ ૨૨  

  ભાતલા થી યાભપયુા ૧૦  

૧૩ જાદાખેયીમા જાદાખેયીમાથીરીભખેડા ૨૭  

  જાદાખેયીમાથી ફાયીમા 

(ડાગંયીમા) 

૪૨  

 

ડીોઝીટની યકભ નામફ લન વયંક્ષકશ્રી ફાયીમાના નાભના યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકના ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટના સ્લરૂે 

ટેન!ડય વાથે જોડલાનો યશળેે. 

Havi ng r ead al l  t he ment i oned t er ms and condi t i ons car ef ul l y and havi ng agr eed t o t hem 

f ul l y and uncondi t i onal l y my f i nanci al  bi d i s submi t t ed as above. 
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ભે ઉલ્રેખ કયેર નનમભો ને ળયતો ધ્માનથી લાચંી રીધેર છે ને તેઓથી વપંણુા ણે ને વપંણુા યીતે 

વભંત થમા છી ભાયા નાણાકીમ ફીડ વાદય કરુ છુ. 

 

Name(નાભ):                    ……………………………………………………..   Si gnat ur e (વશી) 

PAN (ાન કાડા નફંય): ..................................................... 

Addr ess (વયનામ)ુ: ........................................................... 

 

 


