
    
 

 

 

 

 

 

 
 

       નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી,ક્ષેત્રિય,વન ત્રવભાગ,સરેુન્દ્રનગર 
                      -:: જાહરે વિજ્ઞપ્તિ ન.ં૦ર/ર૦૧૯ ::- 

        આથી  વન ત્રવભાગમા ંજુદાજુદા પ્રકારના ંત્રસવીલ વકકની કામગીરી માટે 
રસ ધરાવતા ઈજારદા /ઈસમોને જણાવવાનુ ં કે, સરેુન્દ્રનગર વન ત્રવભાગના 
કાયકક્ષેિમા ં આવતી જુદીજુદી રેંજના ં ત્રવત્રવધ રાઉન્દ્ડમા ં જુદા જુદા પ્રકારની 
સીત્રવલ કામગીરી માટે ઇજારદારો પાસેથી ભાવો મગંાવવામા ં આવે છે.તે 
અંગેના ટેન્દ્ડરફોમક, ટેન્દ્ડરની શરતો, ભરેલ ટેન્દ્ડર રજૂ કરવા અંગેની સચુનાઓ 
તથા અન્દ્ય માહિતી વન ત્રવભાગની વેબસાઈટ https:// forests. gujarat.gov.in  

ઉપર મકૂવામા ં આવેલ છે. જેનો અભ્યાસ કરી વેબસાઈટ ઉપર કોરા ટેન્દ્ડરો 
ડાઉનલોડ કરી સચુના મજુબની કાયકવાિી કરી શકો છો. 
ટેન્દ્ડર ફોમક ડાઉનલોડ  કરવાની તારીખ  
અને સમય  

તા.૬/૧૧/ર૦૧૯ સમય  ૧૪.૦૦  થી          
તા.૧૮/૧૧/ર૦૧૯ ૧૪.૦૦ કલાક સધુી  

ટેન્દ્ડર ફોમક તથા ડોકયમુેન્દ્ટ 
સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય   

તા.૧૯/૧૧/ર૦૧૯ ૧૬.૦૦  કલાક  સધુી  

ટેન્દ્ડર  ખોલવાની તારીખ તા.ર૦/૧૧/ર૦૧૯ સમય  ૧૧.૦૦ કલાક 
અથવા ત્યારબાદ  (અનકુુળતા મજુબ) 

ટેન્દ્ડર પિોંચાડવાનુ ંસરનામુ ં વેબસાઇટ પર માહિતી ઉપલબ્ધ છે. 

(એચ.વી.મકવાણા) 

નાયબ વન સરંક્ષક 

     સરેુન્દ્રનગર 
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નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt) 

 

(A) Instructions to the Bidders: 
 

 

 

સરેુન્દ્રનગર વન વવભાગમાાં જુદી જુદી રેન્દ્જ/ જુદા જુદા રાઉન્દ્ડમાાં કરવાની થતી 
વિવવલ વકકની વવવવધ કામગીરી માટે િાંસ્થાઓ / એજન્દ્િીઓ /વ્યક્તતઓ પાિેથી િીલબાંધ 
કવરમાાં ટેન્દ્ડર આમાંવિત કરવામાાં આવે છે. 

 

આ જાહરે વનવવદા માટે નીચેની બાબતોનો િમાવેશ કરવામાાં આવેલ છે. 
 

Sr. 

No. 

Tender Notice No: 02 / 2019  

For Civil works 

Page 

No. 

1 (A) Instructions to the Bidders  1 – 3 

2 (B) Abstract 4 

3 (C) Annexure – A: Range Addresses  5 

4 (D) Terms and conditions 6 - 14 

5 (E) Technical Bid 15 

6 (F) Financial Bid 16 

 

 

ટેન્દ્ડર નાંબર 02/2019 માટે સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના માગક અને મકાન વવભાગનાાં માન્દ્ય 
S.O.R. સ્વીકૃત ગણાશે. આ વનવવદાની તમામ વવગતો ટેન્દ્ડર પ્રક્રીયા દરમ્યાન વન વવભાગની 
નીચેની વેબિાઇટ પરથી મેળવી શકાશે.  

http://forests.gujarat.gov.in 
 

આ ટેન્દ્ડર ભરવા માટે રિ ધરાવતી એજન્દ્િીએ Technical Bid અને Financial Bid - 

જરૂરી તમામ ડોક્યમેુન્દ્્િ / આધારો િાથે િીલબાંધ કવરમાાં િમય મયાકદામાાં રજુ કરવાનુાં 
રહશેે.  

 

 

 

 

 

http://forests.gujarat.gov.in/
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રિ ધરાવતી એજન્દ્િીએ ટેન્દ્ડર રજૂ કરવાનાાં િીલ બાંધ કવર ઉપર નીચેની બાબતો સ્પષ્ટ 
રીતે દશકવવાની રહશેે. (નમનૂો નીચે મજુબ છે)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઊપરોતત કવરમાાં નીચે મજુબનાાં Technical Bid અને Financial Bid અલગ અલગ િીલ બાંધ કવર 
રજૂ કરવાનાાં રહશેે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To,  Surendranagar 
 

Deputy Conservator of Forests, 
Surendranagar 

Office of Dy. Conservator of Forest( 

Normal), 

Near T.V. Relay Station, 

Ta: Wadhvan, Dist: Surendranagar, 363001 

Surendranagar ટેન્દ્ડર ભરનારનુ ંનામ અને સરનામુ:ં  
___________________________________

___________________________________

_________________________________ 

Bid for _____________Range / Tender No. 02 ( Civil Works ) of Surendranagar 

Division. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Bid  

Tender No: 02 ( Civil Works )          

Range: _________________ 

(With all documents) 

 

 

Packet – 1 (Sealed) 
 

 

Financial Bid  

Tender No: 02 ( Civil Works )  

Range: _________________  

 

 

 

Packet – 2 (Sealed) 
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સરેુન્દ્રનગર વન વવભાગ કોઈ પણ કારણ આપ્યા વવના - ટેન્દ્ડરને પાછાં ખેંચવાનો, 
ટેન્દ્ડરમાાં િમાવવષ્ટ કોઈ પણ વનયમો / શરતોમાાં સધુારો કરવાનો, તેમજ કારણ-દશકક નોટટિ 
આપ્યા વગર ટેન્દ્ડરને નામાંજૂર કરવાનો અવધકાર અનામત રાખે છે. આ અંગે નાયબ વન 
િાંરક્ષકશ્રી, સરેુન્દ્રનગરનો વનણકય આખરી અને તમામ માટે બાંધનકતાક રહશેે.  

 

ટેન્દ્ડર મોકલવાનુ ંસરનામ:ુ  
રિ ધરાવતી એજન્દ્િીએ આ ટેન્દ્ડર માટેની તમામ શરતોનો અભ્યાિ કરીને જરૂરી 

ડોક્યમેુન્દ્ટ તેમજ ફી િાથે ટેન્દ્ડર સ્વીકારવાનાાં અંવતમ િમય પહલેા જે રેંન્દ્જનાાં વવવવધ રાઉન્દ્ડ 
માટે ટેન્દ્ડર ભરવુાં હોય, તે રેંન્દ્જનાાં નીચે મજુબનાાં િરનામે માિ રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. / કુટરયર 
/ સ્પીડ પોસ્ટ થી િીલ બાંધ કવરમાાં બીડ મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાના રહશેે.  

  
એક એજન્દ્િી વધારેમાાં વધારે બે રેંજ માટે અરજી કરી શકશે. જો કોઇ એજન્દ્િી બે 

રેંજથી વધારે રેંજ માટે અરજી કરશે તો તે ગેરલાયક ઠરશે. જો એજન્દ્િીને બે રેંજનાાં વવવવધ 
રાઉન્દ્ડની કામગીરી માટે અરજી કરવી હોય તો, બાંન્ને રેંજ માટે અલગ અલગ જે – તે રેંજનાાં 
િરનામે અરજી કરવાની રહશેે.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

રેન્દ્જ સરનામુ ં
ધ્ાાંગધ્ા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, આયક િમાજ િામે, ધ્ાાંગધ્ા 
થાનગઢ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, જી.ઇ.બી. ઓફીિ પાિે, થાનગઢ  

વઢવાણ રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, બહમુાળી ભવન િામે,ખેરાળી રોડ, સરેુન્દ્રનગર  

ચોટીલા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, િરકારી રેફરલ હોક્સ્પટલ પાિે,ચોટીલા 
મળુી રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, ફોરેસ્ટ કોલોની, મળુી  
પાટડી રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, તાલકુા પાંચાયત પાિે,પાટડી 
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           નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

                     Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt) 

(B) Abstract:  

Tender for empanelment of agencies / Parties interested various kind Civil 

works in Surendranagar District. 

સરેુન્દ્રનગર જીલ્લામા ંવવવવધ પ્રકારના ંવસવીલ વકકસની કામગીરી માટે  

એજસંીને / પાટીને સચુચબધ્ધ કરવા અંગેનુ ંટેન્દ્ડર 

Tendering Agency Deputy Conservator of Forests, Surendranagar 

Address of Tender Form submission 

(ટેન્દ્ડર મોતલવાનુાં િરનામુાં) As per ( C) Annexure – A : Range addresses 

Link for downloading the Tender  

(ટેન્દ્ડર download કરવાની લલિંક) 
http://forests.gujarat.gov.in 

Tender Fee 

(ટેન્દ્ડર ફી) 

1000/- Rs.  

(Demand Draft of any Nationalized bank)  

- Non Refundable  

- In Favour of .. 
              “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” 

Earnest Money Deposit (EMD) 

25,000/- Rs. 

(Demand Draft of any Nationalized bank)  

- In Favour of .. 
               “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” 

Tender Publish Date (ટેન્દ્ડર પ્રવિદ્ધ થયા તા.) 06 - 11 - 2019 

Pre bid Meeting 

(વનવીદા અંગેની પવુક બેઠક) 
11 - 11 - 2019, 12:00 PM 

Last Date & Time of Submission  

(ટેન્દ્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ, િમય) 
19 - 11 - 2019, 04:00 PM 

Date & Time of bid cover Opening: 

(ટેન્દ્ડર કવર ખોલવાની તારીખ, િમય) 
20 - 11 - 2019, 11:00 AM 

Address of cover Opening: 

(ટેન્દ્ડર કવર ખોલવાનુાં િરનામુાં ) 

Deputy Conservator of Forests, Surendranagar 

Office of Dy. Conservator of Forest( Normal), 

Near T.V. Relay Station, 

Ta: Wadhvan, Dist: Surendranagar, 363001 

Surendranagar 
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નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt) 

(C) Annexure  – A : Range Addresses: 

 

જે રેંન્દ્જનાાં વવવવધ રાઉન્દ્ડ માટે ટેન્દ્ડર ભરવુાં હોય, તે રેંન્દ્જનાાં ઉપર મજુબનાાં િરનામે રજીસ્ટર પોસ્ટ 
એ.ડી. / કુટરયર / સ્પીડ પોસ્ટથી િીલ બાંધ કવરમાાં વનયત િમયમયાકદામાાં ટેન્દ્ડર પહોચાાંડવાનુાં રહશેે.  

એક એજન્દ્િી વધારેમાાં વધારે બે રેંજ માટે અરજી કરી શકશે. જો કોઇ એજન્દ્િી બે રેંજથી વધારે રેંજ 
માટે અરજી કરશે તો તે ગેરલાયક ઠરશે. જો એજન્દ્િીને બે રેંજનાાં વવવવધ રાઉન્દ્ડની કામગીરી માટે અરજી કરવી 
હોય તો, બાંને્ન રેંજ માટે અલગ અલગ જે – તે રેંજનાાં િરનામે અરજી કરવાની રહશેે.  

 

 

ક્રમ રેન્દ્જ સરનામુ ં

1 ધ્ાાંગધ્ા 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી,  
આયક િમાજ િામે, ધ્ાાંગધ્ા 
મો. 87805 14957 

2 થાનગઢ 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી, 
 જી.ઇ.બી. ઓફીિ પાિે, થાનગઢ  

મો. 82007 32983 

3 વઢવાણ 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી,  
બહમુાળી ભવન િામે,ખેરાળી રોડ, સરેુન્દ્રનગર  

મો. 99131 03935 

4 ચોટીલા 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી,  
િરકારી રેફરલ હોક્સ્પટલ પાિે, ચોટીલા 
મો. 87807 91707 

5 મળુી 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી,  
ફોરેસ્ટ કોલોની, મળુી  
મો. 75749 50217 

6 પાટડી 
રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રી, રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીની કચેરી,  
તાલકુા પાંચાયત પાિે, પાટડી 
મો. 99131 03935 
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નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt)  

(D) Terms & Condition:  

1. Availability of the tender:  
The tender document can be downloaded from website of Forest department – 

http://forests.gujarat.gov.in 

(The tender document will not be made available from the office.) 

વનવવદા મળવાની જગ્યા: 
 આ વનવવદાની તમામ વવગતો વન વવભાગની નીચેની વેબિાઇટ પરથી મેળવી શકાશે.  

http://forests.gujarat.gov.in 

(ટેન્દ્ડર દસ્તાવેજ ઓટફિમાાંથી ઉપલ્ધ કરવામાાં આવશે નહી.) 
2. Method of application:  

Technical bid page along with mentioned attachments properly sealed and financial bid 

should be submitted in a bigger sealed envelope clearly stating “Bid for _____________ 

Range / Tender No. 02 (Civil Works) of Surendranagar Division.” and should reach 

the office through registered post / courier / Speed post before last date of submission.  

અરજી કરવાની પધ્ધવિ:-  

ટેકનીકલ બીડનાાં કાગળો તેમાાં દશાકવેલ કાગળો િાથે એક અલાયદા બાંધ કવર માાં અને ફાયનાન્દ્શીયલ બીડ 
િાથે એક અલાયદા બાંધ કવરમાાં રાખી કવર ઉપર “Bid for _____________ Range / Tender No. 

02 (Civil Works) of Surendranagar Division.” લખીને રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. / કુટરયર / સ્પીડ 
પોસ્ટ થી ટેન્દ્ડર સ્વીકારવાની િમય મયાકદામાાં મોકલવાનો રહશેે. 

3. Purpose of this tender:  
This tender is to invite bids for empanelment of interested agencies willing to carry out 

civil works related to forestry activities of departmental works and under CAMPA project 

in the listed tehsils / Range / Round of Surendranagar Division. 

ટેન્દ્ડરનો હતેુુઃ 
આ ટેન્દ્ડર સરેુન્દ્રનગર વન વવભાગનાાં વવવવધ રેંજ / રાઉન્દ્ડ / તાલકુા માાં વનીકરણને િાંલગ્ન વિવીલ વકકિની 
ખાતાકીય તેમજ કેમ્પા પ્રોજેતટ અંતગકત કરવાની થતી કામગીરી હાથ ધરવા રિ ધરાવતી એજન્દ્િીઓને 

સલુચબધ્ધ કરવાનાાં આશયથી બીડ આમાંવિત કરવા માટે છે. 

4. Who can apply: 
Any citizen of India agency residing in Gujarat having E-2 class and above Registration 

Certificate for doing construction works, valid PAN card number, GST no. and valid 

account in any nationalized bank agreeing to the mentioned terms and conditions can apply. 

In case of agency i.e. body of more than one person the PAN card of main exclusive person 

is needed. Interested agency / person must not have been blacklisted by the Departments / 

Ministries of the Central or any state Govt. / PSUs. For the purpose of this tender agency 

could be an individual also. Incase JFMC is the lowest bidder (L1) then it will be 

empanelled only if it provided valid PAN and GST number within 45 days. 

http://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm
http://forests.gujarat.gov.in/
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કોણ અરજી કરી શકે : ગજુરાતમાાં રહનેાર ભારતનો કોઇપણ નાગરીક / એજન્દ્િી / પાટી કે જે આ 
વનવવદામાાં ઉલ્લેલખત વનયમો અને શરતોથી િાંમત હોય અને વિવીલ વકકિની કામગીરી માટે ઇ-૨ તલાિ અને 
તેનાથી ઉપરન ુરજીસ્રેશન િટીફીકેટ ધરાવતી, કોઇ પણ રાષ્રીયકૃત બેંકમાાં ખાત,ુ પાન કાડક નાંબર અને જીએિટી 
રજીસ્રેશન નાંબર ધરાવતો હોય તે સલુચબધ્ધ થવા અરજી કરી શકે છે. એજન્દ્િીનાાં ટકસ્િામાાં એટલે કે એક કરતાાં 
વધ ુવ્યટકત માણિોની િાંસ્થાના ટકસ્િામાાં મખુ્ય કાયકવાહી કરનાર વ્યટકતનુાં પાનકાડક જરૂરી છે. આ ટેન્દ્ડરનાાં 
િાંદભકમાાં કોઇ વ્યટકતને પણ િાંસ્થા તરીકે ગણવામાાં આવશે. રિ ધરાવતી એજન્દ્િી કે વ્યક્તત ભારત કે ગજુરાત 
િરકારના કોઈપણ ટડપાટક મેન્દ્ટ / જાહરેે ક્ષેિનાાં કોઇ પણ એકમ દ્વારા ્લેક લલસ્ટ થયેલી ના હોવી જોઈએ. JMFC 

નાાં ટકસ્િામાાં જો JMFC િ ાથી ઓછા દર (L1) ધરાવી સલુચબધ્ધ થાય તો સલુચબધ્ધ થવા માટે JMFC એ માન્દ્ય 
જરૂરી પાનનાંબર તથા જીએિટી રજીસ્રેશન નાંબર ટદન - 45 માાં રજુ કરવાના રહશેે. 

5. Tender Fee: Rs. 1000/-  

In the form of Demand Draft / Bankers check drawn from Nationalized bank in favour 

of  

“Dy. Conservator of Forest, Surendranagar”. ( Non Refundable ) 

ટેન્દ્ડર ફી: રૂ.1000/-  

રાષ્રીયકૃત બેંકનો ટડમાન્દ્ડ ડ્રાફટ/ બેંકિક ચેક “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” નાાં નામનો રજુ 
કરવાનો રહશેે. ( પરત મળવાપાિ નથી ) 

6. EMD: Rs. 25,000/-  

Refundable Earnest Money Deposit of Rs. 25,000/- Will have to be deposited along with 

the application in form of Demand Draft / Bankers check issued by a nationalized bank 

in favour of  

“Dy. Conservator of Forest, Surendranagar”. The EMD will be retained till the 

empanelment process is over. 

EMD: રૂ. 25,000/-  

ટરફાંડપાિ બાનાની ટડપોઝીટ રાષ્રીયકૃત બેંકની “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” નાાં નામનો 
ટડમાન્દ્ડ ડ્રાફટ/ બેંકિક ચેક રિીદ અરજી િાથે જમા કરાવવાનો રહશેે. EMD જયાાં સધુી પ્રટક્રયા ચાલ ુરહ ેતયાાં 
સધુી જાળવી રાખવામાાં આવશે. 

7. Security Money / Caution Money: Rs. 1,00,000/- (Refundable) 

The agencies finally offered the empanelment will have to deposit amount of Rs. 1,00,000/-

. (Fix Deposit issued by a nationalized bank in favour of  

“Dy. Conservator of Forest, Surendranagar”). The total amount of Rs. 1,00,000/- will be 

retained till the agency remains empaneled.  

અનામિ રાશી:- રૂા. 1,00,000/- ( રીફાંડ પાિ )  
જે એજન્દ્િીઓને સલુચબધ્ધ કરવામાાં આવશે તેને વધારાની ટડપોઝીટ તરીકે રૂા. 1,00,000/- (રાષ્રીયકૃત બેંકની 
“Dy. Conservator of Forest Surendranagar” નાાં નામની ટફતિ ટડપોલઝટ) જમા કરાવવાનાાં રહશેે. એજન્દ્િી 
સલુચબધ્ધ રહ ેતયાાં સધુી કુલ રૂા.1,00,000/- અનામત તરીકે જાળવી રાખવામાાં આવશે. 

8. Duration of Empanelment: Initial will be up to 31/03/2020 but can be extended up to 

31/03/2021 if both parties i.e. the agency and the concerned division are willing. 

પ્રથમ તબકકામાાં સલુચબધ્ધ કરેલ પાટીઓ તા.31/03/2020 સધુી અવધકૃત્ત રહશેે પરાંત ુિાંબાંવધત વવભાગ અને 
સલુચબધ્ધ પાટી બાંનેની િાંમવત હશે તો તેને તા.31/03/2021 સધુી લાંબાવી શકાશે. 
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9. Method of selection of agency: 
a) The agencies will have to specify in Financial Bid at what percentage of SOR (Standard 

Operating Rates) they are willing to carry out works. 

eg. If the agency is willing to work at 95% of the rates specified in the SOR then he has to 

write just 95% in the column “the percentage of SOR at which I am / we are willing to 

work” of the financial bid. (GST is excluded in Financial Bid’s percentage, the selected 

agency, can claim GST as per the rules which is in force at the time.) 

િાંબાંવધત એજન્દ્િીએ સ્ટાન્દ્ડકડ ઓપરેટીંગ દરો (SOR) નાાં કેટલા ટકાવારીનાાં દર મજુબ તેઓ કામો હાથ ધરવા 
માટે િાંમત છે. તે નાણાકીય લબડમાાં સ્પષ્ટ દશાકવવાનુાં રહશેે. દા.ત. જે િાંબ ાંવધત એજન્દ્િી SOR નાાં વનટદષ્ટક  કરેલ 
દરોનાાં 95% મજુબ કામ કરવા માટે ત યાર હોય તો તેને નાણાાંકીય બીડનાાં જે ટકાવારી દર હુાં/અમે કામ કરવા 
માટે ત યાર છાં / છીએ. કોલમમાાં માિ “ 95% ” દશાકવવાનુાં રહશેે. (નાણાકીય લબડની ટકાવારીમાાં GST બાકાત 
ગણવાનો રહશેે. પિાંદગી પામેલ એજન્દ્િી જે તે િમયનાાં અમલમાાં હોય તે વનયમો અનિુાર GST નો દાવો 
કરી શકે છે.) 

b) S.O.R. approved by Road and Building Department of Surendranagar District Will be 

considered as acceptable. 

સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના માગક અને મકાન વવભાગનાાં માન્દ્ય S.O.R. સ્વીકૃત ગણાશે. 
c) Financial bid has to be mentioned as percent up to two decimal figure only. If mentioned 

in more than two decimals it will be rounded to two decimal value. 

નાણાકીય લબડમાાં માન્દ્ય ટકા ફતત બે દશાાંશ આંકડા સધુી દશાકવવાનાાં રહશેે. જો બે દશાાંશથી વધનુો ઉલ્લેખ 
કરવામાાં આવશે તો તેને નજીકનાાં બે દશાાંશ મલૂ્યમાાં રૂપાાંતરીત કરવામાાં આવશે. 

d) The rates quoted should include all kinds of cost like preparation of design, estimates, 

material, labour, transportation etc.  

દશાકવેલ દરમાાં તમામ પ્રકારના ખચક જેવી કે, ટડઝાઇન એસ્ટીમેંટ, િામગ્રી, મજુરી, પટરવહન વવગેરેનો િમાવેશ 

કરવાનો રહશેે.  
e) The party quoting least percentage will be declared as L1 and will be empaneled for civil 

work for that range provided it fulfills all other conditions. 

જે પાટી િ ાથી ઓછી ટકાવારીમાાં કામ કરવા ત યાર હોય અને ટેન્દ્ડરની અન્દ્ય શરતો પરીપણુક કરે તેને (L1) 

તરીકે જાહરે કરી તે રેંજનાાં વિવવલ વકક માટે સલુચબદ્ધ કરવામાાં આવશે.  
f) If L1 party is not willing to work for a particular work, L2 or subsequent agency or agency 

empaneled in material & labour work will be given preference at L1 rate or percentage. 

Range Forest Officer ( RFO ) will have discretion power to select the preferred agency at 

L1 rate. 
જો, L1 પાટી કામગીરી કરવા ત યારી નટહ બતાવે તો L2 પાટી અથવા પછીની પાટીઓ અથવા માલિામાન 
અને મજુરીના ભાવ માંજુર થયેલ પાટીને L1 પાટીની ટકાવારી અથવા ભાવે કામગીરી ફાળવણી કરવાનો 
પટરક્ષેિ વન અવધકારીનો અબાવધત હક રહશેે. 

g) In case of tie in lowest rates and both agency fulfills all other conditions then in such case 

negotiation will be made and in this case, the decision of deputy conservator of forest will 

be final.  
નીચા દરોમાાં ટાઈના ટકસ્િામાાં અને બાંને એજન્દ્િી અન્દ્ય તમામ શરતોને પણૂક કરે છે, તો આવી ક્સ્થવતમાાં 
વાટાઘાટો કરવામાાં આવશે અને આ ટકસ્િામાાં, નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રી નો વનણકય અંવતમ ગણાશે. 
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h) Because the works will be spread over entire districts it may be difficult for a single agency 

to execute the works with desired quality and pace at all the places, one agency is allowed 

to bid at most for Two Ranges. If the agency still bids for more than Two Range its tender 

will be rejected without providing any further chance. If any agency applies for more than 

two ranges then it will be disqualified. 

આ કામ આખા જજલ્લામાાં જુદી-જુદી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે તેથી એક એજન્દ્િી ગણુવત્તાિભર અને િમયિર 
કામગીરી કરી શકે એમાાં શ ાંકા છે. તેથી એક એજન્દ્િી વધમુાાં વધ ુબે રેંજમાાં બીડ ભરી શકશે. જો એજન્દ્િી બે 
રેંજથી વધારે રેંજ માટે અરજી કરશે તો ગેરલાયક ઠરશે અને આ એજ ાંિીને આ બાબતે સધુારો કરવાની બીજી 
કોઇ તક આપવામાાં આવશે નહી. 
 

10. Scope 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 range will be informed by the concerned RFO from time to time. 

આ ટેન્દ્ડર માિ િાંબ ાંવધત એજન્દ્િીઓને સલુચબધ્ધ કરવા માટે છે અને કામગીરી કરવા માટેનો કરાર નથી અને 
કામ આપવાની બાાંહધેરી પણ નથી. જેથી તે અંગેની કોઇ બાાંહધેરી મળતી નથી. કામગીરીનો ખરેખર જથ્થો, 
કામગીરનો પ્રકાર અને સ્થળની વવગત બાબતે રેંજનાાં પટરક્ષેિ વન અવધકારી દવારા િમયાાંતરે જાણ કરવામાાં 
આવશે. 

b) The rates quoted should include all kinds of cost like preparation of design, estimates, 

material, Labour charge, transportation etc. The exact type of work and quantity of work 

is still undecided but the typical indicative kind of works below 5.00 lakh such as quarter 

repairing, building repairing, Van kutir, Small check Dam, Small Causeway, CC or RCC 

road, all type of fencing, boundary pillars, pointed rubble wall, protection wall, vermi 

compost bed and any other small construction work. The exact type, quantity of various 

items, place etc. will be decided by the Concern Range Forest Officer based on the 

technical inputs from the selected agency, site requirement, fund availability etc. The 

Deputy Conservator of Forest will have full rights to reject of modify or add any works in 

the indicative list even after finalization of tender and will be binding for the agency. 

દશાકવેલ દરમાાં તમામ પ્રકારના ખચક જેવી કે ડીઝાઇન, એસ્ટીમેન્દ્ટ, િામગ્રી, મજુરી, પટરવહન વગેરેનો િમાવેશ 
કરવાનો રહશેે. હાલમાાં કામગીરીનુાં ચોકકિ પ્રકાર અને જથ્થો વનવિત નથી પણ િામાન્દ્ય રીતે 5.00 લાખથી 
નીચેના મકાન રીપેરીંગ, વનકુટીર, નાના ચેકડેમ, નાના કોઝવે, િી.િી.રોડ, આર.િી.િી. રોડ, બધા પ્રકારની 
ફેન્દ્િીંગ, હદબાણ, પથ્થરની પોઇન્દ્ટીંગ ટદવાલ, રક્ષણ ટદવાલ, વમી કાંમ્પોસ્ટ બેડ તથા અન્દ્ય નાના બાાંધકામો 
જેવી કામગીરી કરવાની હોય છે. કામગીરીનો ચોકકિ પ્રકાર, જથ્થો, જગ્યા વગેરે એજન્દ્િી પાિેથી મળેલ 
તાાંવિક અલભપ્રાય, સ્થળની જરૂરીયાત, ફાંડની ઉપલ્ધતા વવગેરેના આધારે રેન્દ્જ ફોરેસ્ટ ઓફીિર દ્વારા પછીથી 
જાણ કરવામાાં આવશે. નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રીને કોઇને કોઇ કારણ આપ્યા વગર ટેન્દ્ડર આખરીકરણ પછી આ 
ટેન્દ્ડરમાાં દશાકવેલ વવવવધ કામો પ કી કોઇ પણ કામને પડતુાં મકુવાનુાં કે આઇટમ બદલવા કે ઉમેરવાનો િાંપુકણ 
અને અબાવધત અવધકાર રહશેે. 

c) The exact quantity and type of work is still undecided for this tender so approximate overall 

amount of work in one Range cannot be declare. 

આ ટેન્દ્ડરની કામગીરી માટે ચોક્કિ જથ્થા અને કાયકનો પ્રકાર હજી પણ નક્કી ન હોવાથી એક રેન્દ્જમાાં કામ 
કરવાની આશરે એકાંદર રકમ જાહરે કરી શકાતી નથી. 
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d) The indicated percentage would be applicable to all the works to be carried out under this 

contract. 

આ ટેન્દ્ડરમાાં નક્કી થયેલ ટકાવારી બધા કામો માટે લાગ ુમાનવામાાં આવશે. 
11. Execution of Work: 

A. The agency will have to get the design prepared as per instruction of the Deputy 

Conservator Forest or Range Forest Officer within 7 days of issuance of work order latter 

asking for the same. Based on the design the agency will have to get the estimates prepared 

as per the prevalent Surendranagar District SOR of the district for civil works and obtain 

technical sanction from an appropriate authority. Necessary authorization letter, if needed, 

will be provided by the department / Range. 

એજન્દ્િી દવારા ટડઝાઇન વકક ઓડકર અથવા તે હતેનુા પિ મળવાના ૭ ટદવિની અંદર નાયબ વન િાંરક્ષક 
અથવા રેંજ ફોરેસ્ટ ઓટફિરશ્રીની સચુના મજુબ એસ્ટીમેન્દ્ટ ત યાર કરવાનુાં રહશેે. ટડઝાઇન પ્રવકતમાન 
સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના એિ.ઓ.આર. મજુબ ત યાર કરવાની રહશેે અને યોગ્ય િત્તા પાિેથી તાાંવિક માંજુરી 
મેળવવાની રહશેે. જરૂર પડયે અવધકૃત પિ વવભાગ / રેંજ દ્વારા આપવામાાં આવશે.  

B. The agency will have to get the technical sanction for the work from appropriate authority 

before starting the work. If needed necessary authorization letter will be provided from this 

office. 

એજન્દ્િીએ કામ શરૂ કરતા પહલેા યોગ્ય િત્તા પાિેથી કામ માટે તાાંવિક માંજુરી મેળવવાની રહશેે. જરૂર પડય ે
અિેની કચેરીમાાંથી અવધકૃત પિ પાઠવવામાાં આવશે. 

C. The agency will have to maintain the measurement books and material quality certificate 

from the certified agency which must be maintained properly by agency and also get the 

signatures of the concerned officers as per instructions.  

એજન્દ્િીએ આ કામગીરીની માપ પોથી ( Measurement book ) અને માલ ગણુવત્તા પ્રમાણપિ માન્દ્ય િાંસ્થાનુાં 
મેળવી યોગ્ય રીતે વનભાવવાની રહશેે. અને સચુના પ્રમાણે િાંબવધત અવધકારીશ્રીની િહીઓ પણ મેળવવાની 
રહશેે.  

D. Since the works are technical, the agency will be asked to execute the work as directly by 

the RFO under his supervision and direction. The agency will have to execute the work 

within the specified time limit and produce the bill within 7 days of completion of work 

clearly specifying the items sanctioned SOR with agreed percentage, quantity, Completion 

certificate, Measurement Book with GPS Stamped Photograph etc. to the concerned RFO. 

RFO may also instruct to get the signatures of concerned Forester and Guard after proper 

field inspection / Supervision. 

કામો તાાંવિક પ્રકાનાાં છે તેથી િાંબ ાંવધત રેંજનાાં પરીક્ષેિ વન અવધકારીનાાં સપુરવવઝન અને ટદશાવનદેશ મજુબ 

સલુચબધ્ધ એજન્દ્િીએ કામગીરી કરવાની રહશેે. એજન્દ્િીએ કામનાાં નકકી કરેલ ધારાધોરણ અને વનયકુત કરેલ 
િમયે કામગીરી પણુક કરી કામગીરી પણુક થયાનાાં િાત ટદવિમાાં ચકુવણી માટે બીલ રજુ કરવાના રહશેે. જેમાાં 
િાંમત કરેલ ટકાવારી, જથ્થો, કામગીરી પણૂક કયાક અંગેનુાં પ્રમાણપિ, મેઝરમેન્દ્ટબકુ, GPS દશાકવતા ફોટોગ્રાફ 
વગેરે િાંબ ાંવધત રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીિરશ્રીને રજુ કરવાના રહશેે. જરૂરી સ્થળ વનરીક્ષણ / સપુર વવઝન બાદ હદના 
ગાડક તથા ફોરેસ્ટરની િહીઓ મેળવવા િાંબ ાંવધત રેંજ ફોરેસ્ટ ઓટફિરશ્રી સચુના આપી શકે છે. 

E. The agency must start the work within three days of issue of work order. If the agency fails 

to execute the work within 30 days of execution of work order then a penalty at the rate or 

1 % per day of delay ( subject to maximum of 10% ) to be calculated on the total work 

order amount, may be imposed. It may be waived off by the Deputy conservator of forests 
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if the delay is not because of the reasons attributable to the agency. The decision of the 

Deputy conservator of forests will be final in this respect.  

એજન્દ્િીને વકક ઓડકર મળ્યેથી િણ ટદવિની અંદર કામ શરૂ કરવાનુાં આવશ્યક છે. જો એજન્દ્િી વકક ઓડકર 
મળ્યાનાાં ૩૦ ટદવિની અંદર વકક ઓડકર મજુબ કામગીરીનો અમલ કરવામાાં વનષ્ફળ જશે તો વકક ઓડકરની કુલ 
રકમના ૧% પ્રવત ટદવિ પ્રમાણે ( મહત્તમ ૧૦% ની મયાકદામાાં ) તેમના પાિેથી દાંડ વસલુ કરી શકાશે. જો 
એજન્દ્િીનાાં કારણે વવલાંબ ન થયો હોય તો તે નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રી આ દાંડ માફ કરી શકે છે. આ િાંદભકમાાં 
નાયબ વન િાંરક્ષકનો વનણકય અંવતમ રહશેે. 

F. If the agency fails to execute the work with the required quality or the delay is already more 

than 10 days or is likely to be more than 10 days than the contract can be cancelled and any 

other agency willing to work at that rate can be awarded the work. In such cases the agency 

will be paid on the basis of the actual work done on the spot. The decision of the Deputy 

conservator of forests will be final in this respect.  

જો િાંબવધત એજન્દ્િી તેને િોપેલ કામગીરી ગણુવત્તા િભર ના કરે અથવા વવલાંબ ૧૦ ટદવિથી વધારે થઈ 
ગયા હોય અથવા ૧૦ ટદવિથી વધારે વવલાંબ થવાની શક્યતા હોય તો તેને તાતકાલલક અિરથી કામગીરી 
પરથી દુર કરીને વનયમોનુાંિાર તેનો કરાર રદ કરવામાાં આવશે. અને તયાર પછી જો અન્દ્ય એજન્દ્િી આ દરથી 
કામગીરી કરવા િાંમત હશે તો તેને કામગીરી િોંપવામાાં આવશે. આવા િાંજોગોમાાં નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રીનો 
વનણકય આખરી રહશેે.  
 

12. Payment method:  
A. The payment will be released as soon as possible but since it is dependent on the The exact 

type of work from higher offices no firm commitment can be given for the same. ચકુવણા માટે 
રજુ થયેલ બીલ / વાઉચર ચકુવણા ફાંડની ઉપલ્ધતાને આવધન શકય તવરાએ કરવામાાં આવશે. ચકુવણુાં 
ફાંડની ઉપલ્ધતા પર આધાટરત હોવાથી આ માટે કોઇ બાાંહધેરી આપવામાાં આવતી નથી. 

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 Guard if they have been allotted the work of the supervision.  

િાંબવધત રેંજના પટરક્ષેિ વન અવધકારી દ્વારા સલુચબધ્ધ એજન્દ્િીને કામગીરી માટે હકુમ આપવામાાં આવશે. 
એજન્દ્િીએ કામના નક્કી કરેલ ધારા-ધોરણ અને વનયત કરેલ િમયે કામગીરી પણુક કરી કામગીરી પણુક થયાનાાં 
૭ ટદવિમાાં ચકુવણી માટેના બીલ રજુ કરવાના રહશેે. માંજુર થયેલ જીલ્લાના SOR એજન્દ્િી દ્વારા ક્સ્વકૃત 
ટકાવારી દર, કામનો જથ્થો વવગેરે વવગતો િાથેના બીલ હદના બીટગાડક / ફોરેસ્ટરની િટહ મેળવી પટરક્ષેિ 
વન અવધકારીશ્રીની કચેરીમાાં રજુ કરવાના રહશેે.  

C. The payment will be calculated based on the actual work executed and the percentage 

indicated. Example if the percentage of the successful bidder is 110 % and the estimated 

amount of the work as per the technically sanctioned estimates is 30,000/- then the 

admissible payment for that work would be Rs. 30,000/-. (i.e. the maximum admissible 

payment of work is 100 % of Technically sanctioned estimates.) 

ચકુવણાની રકમ ખરેખર કામનો જથ્થો, SOR અને નક્કી થયેલ ટકાવારી પ્રમાણે નક્કી કરવામાાં આવશે. દા.ત. 
જો િફળ એજન્દ્િીનુાં નક્કી થયેલ દર 110% છે અને કામગીરીનુાં તાાંવિક માંજુરી મળેલ એસ્ટીમેટની રકમ રૂ. 
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30,000/- હોય તો એજન્દ્િીને તે કામ માટે રૂ. 30,000/- મળવા પાિ રહશેે. ( એટલેકે કામગીરીની મહત્તમ 
સ્વીકાયક ચકુવણી તાાંવિક માંજુરી મળેલ એસ્ટીમેટની રકમનાાં 100 % રહશેે.)  
 

D. Agency will have to pay all type of taxes. If the agency comes under the jurisdiction of the 

above taxation of the Government, then the bill will be issued along with the letter signed 

with Letter pad. 

એજ ાંિીએ તમામ પ્રકારના ટેક્ષ ભરવાના રહશેે. તેમજ િરકારશ્રીના જે કર કાયકક્ષેિમાાં આવતા હોય તો તે િાથેનુાં 
લેટરપેડ પર િહી િીકકા િાથેનુાં બીલ રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

E. TDS / Service Tax and other applicable taxes as per prevailing rates, will be deducted 

before making payment.  

ચકુવણુાં કરતા પહલેા વખતો વખતનાાં દર મજુબ TDS / Service Tax અને અન્દ્ય લાગ ુપડતા ટેક્ષની 
કપાત કરવામાાં આવશે.  

 

13. Penal clauses and other conditions: 
A. If the agency fails to execute the work timely or qualitatively it can be de empaneled after 

issuing notice by RFO and any other agency willing to work at that same rates can be 

empaneled. Time and quality in execution of the works is very important in forestry work 

and no compromise under any circumstances 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.  

િાંબ ાંવધત એજન્દ્િી તેને િોંપેલ કામગીરી વનયત ગણુવત્તા િભર અને િમય મયાકદામાાં કરવામાાં વનષ્ફળ જશે 
તો, જે તે એજન્દ્િીને RFO દ્વારા નોટીિ આપ્યા બાદ તાતકાલલક અિરથી કામગીરી પરથી દુર કરીને તે એજન્દ્િીની 
સલુચબધ્ધતા રદ કરવામાાં આવશે અને વનયમોનિુાર જે એજન્દ્િી આ દરથી કામગીરી કરવા િમાંત હશે તો તેને 
સલુચબધ્ધ કરી કામગીરી િોંપવામાાં આવશે. િમય અને ગણુવત્તાનો અમલ વનીકરણનાાં કામો માટે ખબુ જ 
મહતવપણુક હોય તેમાાં કોઇપણ િાંજોગોમાાં બાાંધછોડ ચલાવી લેવામાાં આવશે નહી. ગણુવત્તા અંગેનો આખરી 
વનણકય જે તે િાંબ ાંવધત પટરક્ષેિ વન અવધકારી દવારા િબાંવધત નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રીની પષુ્ષ્ટની શરતે કરી  
શકશે. 

B. Even after payment if any deficiency is found in quality or quantity in work then also the 

agency will be penalized and may even be de-empaneled. 

થયેલ કામગીરીની ચકુવણી થયા પછી તેની ગણુવત્તા અથવા જથ્થામાાં કોઇ ક્ષવત જોવા મળશે તો એજન્દ્િીને 
દાંડ કરવામાાં આવશે અને જરૂર જણાય તો તેને અસલુચબધ્ધ કરવામાાં આવશે. 

C. In case of failure by the successful bidder to execute the contract as per the terms and 

conditions and to the full satisfaction of the competent authority of this office, the security 

deposited by the firm shall be forfeited and action for blacklisting shall be initiated. 

િફળ લબડર દ્વારા વનયમો અને શરતો અનિુાર કચેરીના િક્ષમ અવધકારીને િાંપણૂક િ ાંતોષ થાય તે મજુબ કરાર 
ચલાવવામાાં વનષ્ફળતાનાાં ટકસ્િામાાં બોલી ભરનાર એજન્દ્િી દ્વારા જમા કરાયેલ security deposit ની રકમ 
જપ્ત કરવામાાં આવશે અને ્લેકલલષ્સ્ટિંગ માટેની કાયકવાહી શરૂ કરવામાાં આવશે. 
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14. General Conditions: 

A. Bidder will have to sign all the pages of terms & conditions and submit it in cover no.1. 

ટમક એન્દ્ડ કાંડીશનનાાં તમામ પેઇજ પર બીડ ભરનારે િહી કરીને કવર નાં. 1 માાં રજુ કરવાની રહશેે. 
B. The successful agencies will be required to furnish an affidavit on stamp paper of 300 

Rs. duly notarized in the format provided by the Deputy conservator of forests. 

કામગીરી માટે સલુચબધ્ધ થયેલ એજન્દ્િીએ નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રીની કચેરીમાાં વનયત કરેલ નમનુામાાં કરાર 
અંગેનો રૂા. 300 /- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર એટફડેવવટ કરી તેને નોટરી પાિેથી પ્રમાલણત કરાવી રજુ કરવાનો 
રહશેે. 

C. 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 be binding on the agency. 

કામગીરી વધ ુિારી રીતે થઇ શકે તે માટે શરતો અને વનયમોનાાં અથકઘટન અંગેનો અબાવધત હકક નાયબ 
વન િાંરક્ષકશ્રીનો રહશેે અને જે તે એજન્દ્િીને તે બાંધનકતાક રહશેે. 

D. The empaneled agency will be solely responsible legally and financially to ensure 

compliance of any act like minimum wages Industrial Dispute act insurance 

transportation, medical, workman compensation, safety etc. If any judicial procedure will 

arise there is no any liability of Forest Department the agency will have to provide all the 

necessary medical and safety devices on the work spot. 

સલુચબધ્ધ થયેલ એજન્દ્િી દવારા કામગીરી પર રોકવામાાં આવેલ મજુરોને લગત તમામ કાયદાકીય બાબતો 
જેવી કે ઓ ધોલગક વવવાદ અવધવનયમ હઠેળની બાબતો, મજુરોનો વીમો, મજુર કાયદાનો અમલ, ન્દ્યનુત્તમ 
દૈવનક વેતન દર, સરુક્ષા વગેરે કાયદાઓનુાં પાલન અને તેમાાંથી ઉપક્સ્થત થતી તમામ કાયદાકીય અને 
નાણાાંકીય જવાબદારીનુાં વહન કરવાનુાં રહશેે. કામ ઉપર આવતા મજુરોની સરુક્ષા િાંબ ાંવધત તમામ િાધન - 
િામગ્રી એજન્દ્િીએ પરુી પાડવાની રહશેે અને તેઓની ન્દ્યાયીક અને ફોજદારીની તમામ બાબતોની  
જવાબદારી રહશેે. આ માટે કોઇ કાયદાકીય બાબત ઉપક્સ્થત થશે તેની વન વવભાગની કોઇ જવાબદારી રહશેે 
નહી. 

E. Inadequate or incomplete tenders, conditional tenders or tenders without the prescribed 

conditions are liable to be rejected.  

નક્કી કરવામાાં આવેલી શરતો વિવાયનાાં, અપરૂતા અથવા અપણૂક ટેન્દ્ડર, શરતી ટેન્દ્ડર રદ કરવામાાં આવશે.  
F. Applications are liable to be summarily rejected due to incomplete, incorrect information 

or non-fulfillment of eligibility criteria. 

અપણુક, ખોટી માટહતી આપનાર અથવા યોગ્યતા માપદાંડ ન ધરાવતા હોય તેવા બીડને ક્સ્વકારમાાં આવશે 
નટહ.  

G. Tenders received late on account of any reason what so ever will not be entertained.  

કોઇ પણ કારણિરથી વવલાંલબત ટેન્દ્ડરને ક્સ્વકારવામાાં આવશે નટહ.  
H. This tender is nontransferable. 

આ ટેન્દ્ડર બીજાને તબદીલ કરી શકાશે નહી.  
I. The Deputy conservator of forests will have full rights to suspend or even terminate this 

empanelment process at any stage through a speaking order. 
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નાયબ વન િાંરક્ષકશ્રીને સલુચબધ્ધ કરવાની પ્રટક્રયાને કોઇપણ તબકકે સ્થલગત અથવા િમાપ્ત કરવા માટે 
િાંપણૂક અવધકાર છે. 

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

of the provisions the English version would prevail as final. 

જો જોગવાઇનુાં અંગે્રજી આવવૃત અને ગજુરાતી આવવૃત વચ્ચે અથકઘટનનો કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય તો 
અંગે્રજી આવવૃતને અંવતમ ગણવામાાં આવશે.  

15. The Range / Round / Talukas details of Surendranagar Division is as below.  

સરેુન્દ્રનગર વન વવભાગનાાં રેંજ / રાઉન્દ્ડ / તાલકુાની વવગતો નીચે મજુબ છે.  

Sr No.(ક્રમ) Range (રેન્દ્જ) Round (રાઉન્દ્ડ) Taluka (િાલકુા) 

1 
Dhrangdhra 

(ધ્ાાંગધ્ા) 
(૧) Dhrangdhra (ધ્ાાંગધ્ા) Dhrangdhra (ધ્ાાંગધ્ા) 
(૨) Rajsitapur (રાજિીપરુ) Dhrangdhra (ધ્ાાંગધ્ા) 

2 
Thangadh 

(થાનગઢ) 

(૧) Thangadh (થાનગઢ) Thangadh (થાનગઢ) 

(૨) Sara (િરા) Muli (મળુી) 

(૩) Vagadiya (વગડીયા) Muli (મળુી), Sayla (િાયલા) 

3 
Wadhwan 

(વઢવાણ) 

(૧) Wadhwan (વઢવાણ) Wadhwan (વઢવાણ) 

(૨) Limbdi (લીંબડી) Limbdi (લીંબડી), Chuda (ચડુા), Sayla (િાયલા) 
(૩) Lakhtar (લખતર) Lakhtar (લખતર) 

4 
Chotila 

(ચોટીલા) 

(૧) Chotila (ચોટીલા) Chotila (ચોટીલા) 
(૨) Dakvadla (ડાકવડલા) Chotila (ચોટીલા) 
(૩) Shekhaliya (શેખલીયા) Chotila (ચોટીલા) 
(૪) Nava (નાવા) Chotila (ચોટીલા), Thangadh (થાનગઢ) 

5 Muli (મળુી) 

(૧) Gadhda (ગઢડા) Muli (મળુી) 

(૨) Dhandhalpur (ધાાંધલપરુ) Sayla (િાયલા) 
(૩) Dhajala (ધજાળા) Sayla (િાયલા) 
(૪) Sayla (િાયલા) Sayla (િાયલા) 

6 Patdi(પાટડી) (૧) Majethi (મજેઠી) Patdi (પાટડી) 

 

અગત્યનુ:ં 
Address of Tender Form submission 

(ટેન્દ્ડર મોતલવાનુાં િરનામુાં) As per ( C) Annexure – A : Range addresses 

Address of bid cover Opening: 

(ટેન્દ્ડર કવર ખોલવાનુાં િરનામુાં )  

Deputy Conservator of Forests, Surendranagar 

Office of Dy. Conservator of Forest, 

Near T.V. Relay Station, 

Surendranagar, 

Ta: Wadhvan, Dist: Surendranagar, 363001 

Telephone No : 02752-283401 
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નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

 Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt)  

( E) Technical Bid: 
 

 Name (નામ): ............................................................................................................ 

 Mobile Number (મોબાઇલ નાંબર): ................................................................................. 

 PAN Card (પાન કાડક નાંબર): ........................................................................................ 

 GST Number (જીએિટી નાંબર): ..................................................................................... 

 Bank Account No. (બેંક એકાઉન્દ્ટ નાંબર): ......................................................................... 

 IFSC Code: .............................................................................................................. 

 Bank Name (બેંકનુાં નામ): ............................................................................................. 

 Communication Address (િરનામુાં): ............................................................................ 
................................................................................................................................ 

Document to be submitted: (જરૂરી દસ્તાવેજોનુાં લીસ્ટ): 

1) ☐ Fully Signed copy of the Terms and Condition for Tender Notice No: 02 / 2019  

(દરેક પાના પર િહી કરેલ Terms and Condition for Tender Notice No: 02 / 2019)  
2) ☐ Self-attested copy of Pan Card (સ્વપ્રમાલણત કરેલ પાનકાડકની નકલ) 

3) ☐ Self-attested copy of GST registration Number (સ્વપ્રમાલણત કરેલ GST રજીસ્રેશનની નકલ) 

4) ☐ Tender Fee: Rs. 1,000/- (Demand Draft / Bankers check of any Nationalized bank). 

In Favour of:  “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” 

(“Dy. Conservator of Forest Surendranagar” નામનો રૂા. 1000/- નો રાષ્રીયકૃત બેંકનો DD/બેંકિક ચેક) 
5) ☐ EMD: Rs. 25,000/- (Demand Draft / Bankers check of any Nationalized bank)  

In Favour of: “Dy. Conservator of Forest Surendranagar” 

(“Dy. Conservator of Forest Surendranagar” નામનો રૂા. 25,000/- નો રાષ્રીયકૃત બેંકનો DD/બેંકિક ચેક)  
6) ☐ Financial Bid Sealed in Separate Cover (નાણાાંકીય બીડ અલગ િીલબાંધ કવરમાાં) 
7) Self-attested copy of registration certificate (E-2 class or above) as approved contractor of 

GoG.(સ્વપ્રમાલણત કરેલ ગજુરાતનાાં માન્દ્ય કોંરાતટર તરીકેનુાં ઇ.-૨ તલાિ કે તેથી ઉપરનાાં રજીસ્રેશનની નકલ) 

 

 ……………………....................................………… (Name) hereby declare that I have read all 

the terms & 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 હુાં......................................................................................... (નામ) જાહરે કરૂ છ કે, અમોએ ટેન્દ્ડરના તમામ 
શરતો અને વનયમો કાળજીપવૂકક વાાંચીને તે અંગે િાંપણૂક લબનશરતી રીતે િહમત થાાંઉ છાં અને આ િાથે નાણાાંકીય બીડ 
તમામ જરૂરી ડોકયમેુન્દ્ટ િાથે રજુ કરૂ છ. ઉપરોકત તમામ બાબતો મારી જાણકારી મજુબ િાચા છે અને જરૂરી દસ્તાવેજો 
આ િાથે જોડવામાાં આવેલા છે.  
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              નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી, સરેુન્દ્રનગર 

  Open Tender Notice No: 02 / 2019 (1st Attempt)  

         (F) Financial Bid: 
 

(To be submitted in a Separate Sealed Cover Clearly Mentioning FINANCIAL - BID) 

(અલગ સ્પષ્ટ રીતે નાણાાંકીય બીડ લખેલ બાંધ કવરમાાં રજુ કરવાનુાં રહશેે.) 

 Name (નામ): …........................................................................................................   

 Mobile Number (મોબાઇલ નાંબર): ................................................................................ 
 PAN Card (પાનકાડક નાંબર): .........................................................................................   
 GST Number (જીએિટી નાંબર): .................................................................................... 
 Validation Date of E2 (or above) – certificate: (ઇ.-૨ તલાિ કે તેથી ઉપરનાાં પ્રમાણપિની 

માન્દ્યતાની અંવતમ તારીખ: ............................................................................................ 

જે રેંજના ંજુદા જુદા રાઉન્દ્ડની કામગીરી 
કરવા માગંિા હોય, િે રેંજનુ ંનામ 

( Range Name As per (C) Annexure –A)  

The % of SOR at which I am / We are Willing to Work. 

જે % થી હુાં / અમે કામ કરવા માટે ત યાર છાં / છીએ.  

In Figure (અંકોમાાં) In Words ( શ્દોમાાં) 

   

Note: 

1. One Agency / Individual can apply for at the most for two Ranges. If any agency / Individual 

apply for more than two ranges then it will be disqualified. 

એક એજન્દ્િી વધારેમાાં વધારે બે રેંજ માટે અરજી કરી શકશે. જો કોઇ એજન્દ્િી બે રેંજથી વધારે રેંજ માટે અરજી 
કરશે તો તે ગેરલાયક ઠરશે. 

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

and unconditionally my financial bid is submitted as above. 

મેં ઉલ્લેખ કરેલ વનયમો અને શરતો ધ્યાનથી વાાંચી લીધેલ છે અને તેથી િાંપણૂક રીતે િાંમત થયા પછી જ મારી 
નાણાાંકીય બીડ વવગેરે લબનશરતી િાદર કરૂ છ. 

3. Approved SOR of Road and building department of Surendranagar District is admissible for 

tender no. 02/2019. 

ટેન્દ્ડર નાંબર 02/2019 માટે સરેુન્દ્રનગર જીલ્લાના માગક અને મકાન વવભાગનાાં માન્દ્ય S.O.R સ્વીકૃત ગણાશે. 
4. Financial bid has to be mentioned as percent up to two decimal figure only. If mentioned in 

more than two decimals it will be rounded to two decimal value. 

નાણાકીય લબડમાાં માન્દ્ય ટકા ફતત બે દશાાંશ આંકડા સધુી દશાકવવાનાાં રહશેે. જો બે દશાાંશથી વધનુો ઉલ્લેખ કરવામાાં 
આવશે તો તેને નજીતનાાં બે દશાાંશ મલૂ્યમાાં રૂપાાંતરીત કરવામાાં આવશે. 




