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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, Dangaria  Dev.Baria 

Link for downloading the  
tender document 

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

Earnest Money Deposit As shown in Financial Bid  

Tender fee (ટેન્ડરફી) Rs 1500/- (નોન રીફંડેબલ) 
( નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી બારીઆના નામનો ડી.ડી. જોડવો.) 

Last date and Time of submission 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 
અનેસમય 

   22-10-2019, 12:00 Hrs. 
 

Date and time of opening  

ટેન્ડર ખોલવાનો સમય અને તારીખ 

   22-10-2019, 15:૦0 Hrs. 
 

 

https://forests.gujarat.gov.in/
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સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષ દરમ્યાન બારીયા વન વવભાગ માાં રામપરુા, જાદાખેરીયા અને માતવા 

ઘાસબીડમાાંથી ઘાસની ગાાંસડીઓ રામપરુા, દાહોદ, લીમખેડા અને ડાાંગરીયા ખાતે આવેલ ઘાસ 

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

1) ટેન્ડરફીની રકમ રુ.૧૫૦૦/-નો ડીમાડં ડ્રાફ્ટ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી બારીયાના નામનો કઢાવી ટેન્ ડર 

નાખતી વખતે અલગથી રજુ કરી ટેન્ ડર નાખવાન ુરહશેે. ટેન્ ડર ફી વગરન ુટેન્ ડર અમાન્ય ગણાશે. 

2) ઘાસ વાહતકુ અંગે ટેન્ ડર ભરનાર ઇસમે ખરાપણાની ડીપોઝીટ પેટે રૂ.૨૫૦૦૦/-(અંકે રુપપયા પચ્ચીસ 

હજાર પરુા)નો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી બારીયાના નામનો એકાઉન્ટપે થી ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેન્ ડર સાથે 

સામેલ કરવાનો રહશેે. આવી ખરાપણાની રકમ ઇજારદારની માગંણી સ્વીકારવામા આવેલ નહી હોય 

તો પરત કરવામા ંઆવશે. જો ઇજારદારની માગણી સ્વીકારવામા આવશે તો સદર રકમ અનામત 

તરીકે જમા રાખવામા ંઆવશે. 

3) ટેન્ડર મજુબ ઘાસ વાહતકુની માગણી સ્વીકાયાા બાદ ઇજારદારે કબલુાતનામા ઉપર સહી કરવી પડશે 

અને આવી માગંણીની તમેને બધંન કતાા રહશેે. આવી માગંણી કોઇપણ સજંોગોમા ંકોઇપણ જાતની 

ભલુચકુ અગર ગણતરીના ગફલત અગર ખોટ તોટ ના કારણે પરત અગર રદ બાતલ કરવામા ંઆવશ ે

નહી. 

4) ઇજારદારે ટેન્ ડર સાથે આપેલ શરતો ઉપર સહી કરવાની રહશેે તેમ કરવામા ંચકુશે તો જે તે ઇજારદારનુ ં

ટેન્ ડર રદ ગણવાને પાત્ર રહશેે. ટેન્ ડર મજુંર થયા પછી ઇજારદારે વકા ઓડાર મળ્યા પછી શરતો મજુબ 

કામગીરી તાત્કાલલક શરુ કરવાની રહશેે અને સમય મયાાદામા ં કામગીરી પણુા કરવાની રહશેે. આ 

કામગીરી કરવામા ંપનષ્ફળ જશો તો ભરેલ ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે. અને તમારા પછીના ભાવ 

ધરાવતી પાટી પાસેથી વાહતકુ કામગીરી કરાવતા તફાવતની રકમ થશે તે તેમની પાસેથી વસલુ 

કરવામા ંઆવશે. 

5)  કોઇપણ ટેન્ ડર ગ્રાહ્ય રાખવ ુકે ન રાખવ ુતે સવા સત્તા નીચે સહી કરનારના આખરી પનણાય મજુબ 

રહશેે. કોઇપણ કારણ આપ્યા વગર કોઇપણ માગંણી નામજુંર કરવાની બાબતે નીચે સહી કરનાર 

પોતાનો હક અનામત રાખ ેછે. 

6) ન્યાયની અદાલતમા ં પશક્ષા પામેલ નૈતીક અધઃપતન ના ગનુા સબંધંમા ં પશક્ષા પામેલ, બ્લેક લલસ્ટ 

થયેલા નાદાર થયલે, ૧૮ વર્ાની અંદરની ઉમર ના અગર વન ખાતાની લહણેી રકમ ભરવામા ંપનષ્ફળ 
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થયા હોઇ તેવા ઇસમોને આ ઇજારામા ંમાગંણી કરવા દેવામા ંઆવશે નહી. માગંણી મજુંર થયેલ હશે 

તો પણ રદ કરવામા ંઆવશે અને માગંણીદારે ભરેલ રકમ સરકારશ્રી ખાતે જમા કરવામા ંઆવશે. 

7) ઇજારા માટે માગણી કરતા ંપહલેા ંમાગણીદારે તમામ બાબતોને ધ્યાનમા ંરાખી ભાવ આપ્યા છે એમ 

માની લેવામા ંઆવશે. એકવાર ટેંન્ડર મજુંર થયા પછી. કોઇપણ દાદ-ફરીયાદ સાભંળવામા ંઆવશ ે

નહી. 

8) ટેન્ડર સ્વીકાયાા  બાદ માગંણીદારે પોતાનુ ંકાયમી સરનામુ ંઆપવાનુ ંરહશેે જેથી તે સરનામ ે

પત્રવ્યવહાર કરી શકાય. 

9) અલગ અલગ ઘાસબીડના પે્રસીંગ સ્થળથી ઘાસની ગાસંડીઓ ટ્રકમા ંભળી સલામત રીતે વાહતકુ કરી 

તે રામપરુા, દાહોદ, લીમખડેા અને ડાગંરીયા ઘાસ ગોડાઉનમા ંજરૂરીયાત પ્રમાણ ેઉતારવા માટેના 

૫૦૦ કી.ગ્રા ના તમામ ટેક્ષ સહીતના ભાવો આપવાના રહશેે.  

10) ઘાસની ઘાસંડીઓ વાહતકુ કરવા સારૂ જરૂરી પનગાત પાસ તથા રવાનગી યાદી જે તે ઘાસ બીડમાથંી 

દરેક ટ્રકના ફેરા દરમ્યાન મેળવી લેવાની તથા તે પરેુપરુી જે તે ગોડાઉનના જવાબદાર કમાચારીને 

સપુરત કરી તેની પાવતી મેળવી લવેાની જવાબદારી ઇજારો મેળવનારની રહશેે.  

11) વજન કરેલ ઘાસની ગાસંડી જેતે સ્સ્થતીમા ંજરૂરીયાત પ્રમાણે ગોડાઉન સધુી સલામત રીતે વાહતકુ 

કરી સપુરત કરવાની રહશેે. વાહતકુ દરપમયાન તેમના વાયર તટુી જાય, કુદરતી આફત કે આગ 

લાગવા બદલ વન ખાત ુજવાબદાર ગણાશે નહી અને તે માટે ઇજારો રાખનાર પોતેજ જવાબદાર 

ગણાશે આવી નકુશાનીની રકમ ઇજારદાર પાસેથી વાહતકુની રકમમાથંી અને ત્યારબાદ મકેુલ 

અનામતમાથંી વસલુ કરવામા ંઆવશે. 

12) ઘાસની ગાસંડીયો અંગેના ઇજારા અંગે કબલુતનામુ ંથયાની તારીખથી કામગીરી સતત ચાલ ુરાખવી 

પડશે. ગાસંડીઓ બીડમા ંજેમે જેમે તૈયાર થશે તેમ વાહતકુ કરવા દેવામા ંઆવશે. તેમ છતા કોઇ 

અપનવાયા સજંોગોમા ંવાહતકુની કામગીરી અટક્શે તો ઇજારદાર તે બદલ કોઇ નકુશાનીની રકમની 

માગંણી કરી શકશે નહી તમેજ ઇજારદાર તરફથી આ કામગીરી કોઇપણ કારણસર બધં કરવામા ંઆવશ ે

તો તેમણ ેઆપેલ ઇજારો આપોઆપ રદબાદલ ગણી તેમણ ેભરેલ ડીપોઝીટની રકમ સરકાર ખાત ે

જપ્ત કરવામા ંઆવશે. 

13) પનગાત પાસ અને રવાનગી યાદીમા ંબતાવેલ વજન જ ચકુવણી માટે ગણતરીમા ંલવેામા ંઆવશે. આ 

પસવાય વાહતકુ થયેલ જથ્થો ચકુવણી માટે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 

14) ઘાસ વાહતકુ દરેક કકસામા ંમા ં૧ લાખ કી.ગ્રા ઘાસ વાહતકુ થતા ચકુવણ ૂકરવામા ંઆવશે. આ માટે 

લાગ ુપકરક્ષેત્ર વન અપધકારીશ્રીઓ તરફથી જરૂરી પ્રમાણપત્ર કરપોટા સાથે મેળવવાનો રહશેે. 
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15) બીલમાથંી પનયત પ્રમાણે આવકવેરો તથા સરચાર્જ મજરે કાપી લેવામા ંઆવશે. 

16) ઘાસબીડમાથંી ઘાસ વાહતકુ કરવાની કામગીરી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ સધુીમા ંપરુી કરવાની રહશેે. તેમ 

છતા ંજો આ કામગીરી ઇજારદાર તરફથી સમયસર પરુી થઇ શકે નહી તો તે માટે અગાઉથી સમયસર 

રજુઆત કરી અને તે સમયમયાાદામા ંવધારો થવા અગાઉથી પરવાનગી મેળવવાની રહશેે. 

17) શરતો અને તેના અમલ અથે કોઇવાર પવવાદાસ્પદ બાબતો ઉપસ્સ્થત થાય તો તે અંગ ેમખુ્ય વન 

સરંક્ષકશ્રી વડોદરાનો પનણાય છેવટનો ગણાશે. 

ઉપરોક્ત તમામ શરતો મેં વાચંી છે. તમામ શરતો મને કબલુ મજુંર હોઇ, શરતો અન્ વયે ઘાસ 

વાહતકુની કામગીરી કરવા હ ુબધંાઉ છુ. તે બદલ નીચ ેમારી સહી કરુ છુ. 

 

સ્થળ:- બારીયા 

તારીખ:-   /૧૦/૨૦૧૯        ટેન્ ડર આપનારની સહી. 
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Technical Bid 
Details (વવગત): 
 
Name (નામ):______________________________ 
 
PAN Card (પાનકાડાનબંર): ______________________ 
 
 G.S.T. NO.________________________________ 
 
Mobile (મો.ન.ં):_____________________________ 
 
Bank Account no (બેંકએકાઉન્ટનબંર):_____________________ 
 
IFSC code: __________________________ 
 
Bank Name (બેંકનુનંામ):__________________________ 
 
Communication address :( સરનામુ)ં  
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
Documents to be submitted: (જરૂરીદસ્તાવેજોનુલંીસ્ટ)  

a. Signed copy of terms and condition pages(સહીકરેલપનયમોઅનેશરતોનુપંાનુ)ં 
b. BD/ DD for EMD (ડીમાન્ડડ્રાફટઅથવાબેંકડ્રાફટ)  
c. Signed copy of PAN card (સ્વસહીકરેલપાનકાડાનીકોપી)   
d. Adhaar card (આઘારરકાડાની કોપી) 
e. Address proof ((ચટુણી કાડાની કોપી) 
f. Financial Bid sealed in separate cover(નાણાકંીયબીડસીલબધંકવરમા ં
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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. 
આથીહુ ં_____________________________જાહરે કરૂ છુકેં, અમોએ બધી શરતો અન ે
પનયમો કાળજીપવૂાક વાચંેલ છે અન ેસપંણૂા પણે સમંત થાઉ છુ.ં ઉપર ઉલ્લખે કરેલ તમામ 
પવગતો મારી જાણ પ્રમાણ ેસાચી છે અને ઉપર દશાાવેલ દસ્તાવેજો સાથ ેજોડેલ છે. 
 
 
            Signature (સહી)  
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Financial bid (નાણાાંકીય બીડ) 

અલગ સ્પષ્ટ રીતે નાણાકીય બીડ લખેલ બધં કવરમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ા દરમ્યાન બારીયા વન પવભાગમા ંરામપરુા, જાદાખેરીયા અને માતવા ઘાસબીડમાથંી 
ઘાસની ગાસંકડઓ રામપરુા, દાહોદ, લીમખેડા અને ડાગંરીયા ખાતે આવેલ ગોડાઉન સધુી ભરવા તથા ખાલી 
કરવાના ભાવો નુ ંટેન્ ડર. 
અ.ન ં ઘાસબીડ સેન્ટરથી ઘાસ ગોડાઉનનુ ંનામ અંતર 

(કી.મી) 
કોલમ-૩ જે સ્થળ દશાાવેલ છે. તે 
સ્થળોએથી ૫૦૦કી.ગ્રા ગાસડી 
ભરવાના અને તેજ કોલમમા ં

દશાાવેલ સ્થળે ખાલી કરવાની મજુરી 
સાથેના વાહતકુ કરવાના ભાવ. 

૧ સીસમદેવી સીસમદેવીથી દાહોદ ૨૧  

  સીસમદેવી થી રામપરુા ૧૦  

૨ લાબંામાળ લાબંામાળથી દાહોદ ૧૮  

  લાબંામાળથી રામપરુા ૧૦  

૩ મવુાલીયા મવુાલીયા થી દાહોદ ૧૬  

  મવુાલીયા થી રામપરુા ૦૭  

૪ નીમનલીયા નીમનલીયા થી દાહોદ ૧૪  

  નીમનલીયા થી રામપરુા ૦૫  

૫ કાળીતળાઇ કાળીતળાઇ થી દાહોદ ૦૭  

  કાળીતળાઇ થી રામપરુા ૦૮  

૬ રોઝમ રોઝમ થી દાહોદ ૧૫  

  રોઝમ થી રામપરુા ૦૫  
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૭ રામપરુા રામપરુા થી દાહોદ ૧૦  

૮ બોરવાણી બોરવાણી થી દાહોદ ૦૮  

  બોરવાણી થી રામપરુા ૧૪  

૯ ખોડવા ખોડવા થી દાહોદ ૧૨  

  ખોડવા થી રામપરુા ૧૨  

૧૦ ખરોડ ખરોડ થી  દાહોદ ૧૪  

  ખરોડ થી રામપરુા ૧૮  

૧૧ રેંટીયા રેંટીયા થી દાહોદ ૧૨  

  રેંટીયા થી રામપરુા ૨૩  

૧૨ માતવા માતવા થી દાહોદ ૨૨  

  માતવા થી રામપરુા ૧૦  

૧૩ જાદાખેરીયા જાદાખેરીયા થી લીમખેડા ૨૭  

  જાદાખેરીયા થી બારીયા 

(ડાગંરીયા) 

૪૨  

 

ડીપોઝીટની રકમ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી બારીયાના નામના રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટના સ્વરૂપે 

ટેન!ડર સાથે જોડવાનો રહશેે. 

Having read all the mentioned terms and conditions carefully and having agreed to them fully and 

unconditionally my financial bid is submitted as above. 
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મે ઉલ્લેખ કરેલ પનયમો અને શરતો ધ્યાનથી વાચંી લીધેલ છે અને તેઓથી સપંણુા પણે અને સપંણુા રીતે 

સમંત થયા પછી મારા નાણાકીય બીડ સાદર કરુ છુ. 

 

Name (નામ): …………………………………………………….   Signature (સહી) 

PAN (પાન કાડા નબંર): ..................................................... 

Address (સરનામ)ુ: ........................................................... 

 

 


