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Tender Notice 

ગોધરા વન િવભાગ હઠળની તમામ ર જના કાયિવ તારમા ંબાધંકામને લગતી 

કામગીર મા ંક સ ટ સી વક કર  આપવા ગે ુ ંટ ડર 

Tendering Agency  
 

Deputy Conservator of Forests,   
Godhra Division 
Civil lines Road, Godhra 

Link for downloading the  
tender document 

https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 

Tender fee (ટે ડર ફી)  Rs 1500/- (નાયબ વન સંર ક ી ગોઘરાના નામ ેડી.ડી જોડવો) 

Earnest Money Deposit Rs 10000/- (નાયબ વન સંર ક ી ગોઘરાના નામ ેડી.ડી જોડવો) 

Last date and Time of submission 

ટે ડર વીકારવાની છે લી તારીખ  
અને  સમય 

05 Dec. 2019,  12:00 Hrs 
  

Date and time of opening  

ટે ડર ખોલવાનો સમય અને તારીખ 

05 Dec. 2019,  16:00 Hrs  

 



Technical Bid 
 

Details (િવગત): 

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

PAN CARD (પાન કાડ) :........................................................................ 

Mobile (મોબાઈલ ન.ં) :-......................................................................... 

Bank Account No. :-.............................................................................. 

IFSC Code:-………………………………………………………………………… 

Communication address (સરના ુ)ં:- 

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

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

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

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

Documents to be submitted: (જ ર  દ તાવેજો ુ ંલી ટ)  

a. Signed copy of terms and condition pages (સહ  કરલ િનયમો અને શરતો ુ ંપા ુ)ં  

b. BD / DD of Rs 10,000/-  as EMD (ડ મા ડ ાફટ)  

c. Signed copy of PAN card ( વસહ  કરલ પાનકાડની કોપી)   

d. Financial Bid sealed in separate cover (નાણાકં ય બીડ સીલબધં કવરમા)ં 

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 ુ ં_____________________________ હર ક   ંક, અમોએ બધી શરતો અને િનયમો 

કાળ વૂક વાચેંલ છે અન ેસં ણૂપણે સમંત થાઉ .ં ઉપર ઉ લેખ કરલ તમામ િવગતો માર  

ણ માણે સાચી છે અને ઉપર દશાવેલ દ તાવેજો સાથે જોડાયેલ છે. 

 

 

Signature (સહ ) 



Financial Bid 
 

ગોધરા વન િવભાગ હઠળની તમામ ર જના કાયિવ તારમા ંબાધંકામને લગતી કામગીર મા ંક સ ટ સી 

વક કર  આપવા ગે ુ ંટ ડર ફોમ 

ટ ડર ફોમ કમત ુ.૧૫૦૦/- 

ટ ડર ફોમ નબંર (     ) 

ટ ડર ી...........................................................................................................ન ેઆપવામા ંઆ ુ.ં 

ટ ડર આ યાની તાર ખ:    -      -૨૦૧૯. 

ટ ડર પહોચતા કરવાની છે લી તાર ખ: ૦૫-૧૨-૨૦૧૯, સમય :૧૨:૦૦ કલાક ધુી. 

ટ ડર ખોલવાની તાર ખ: ૦૫-૧૨-૨૦૧૯, સમય :૧૬:૦૦ કલાક. 

 

િત, 

નાયબ વન સરં ક ી, 

ગોધરા વન િવભાગ, 

ગોધરા. 

 

ુ ંટ ડર ભરનાર ી......................................................................................................................... 

ૂ ું સરના ુ.ં................................................................................................................................... 

ગામ:.................................................................પીન કોડ ન.ં........................................................... 

ટ લફોન ન ં........................................... ટ ડર આ  ુ  ંક, ".................................................." દિનક 

વતમાન પ મા ં િસ  થયલે હર િનિવદા અ વયે ક સ ટ સી વક કરવા માટ ૩ વષના માટના ટ ડર 

નીચેની િવગત ેભ ું .ંટ ડરની શરતો જુબ એન ટમની ડ પોઝીટ પેટ ભરપાઈ કરલ ુ.૧૦,૦૦૦/-( ક 

િપયા દસ હ ર રૂા)નો ડમા ડ ા ટ ન.ં................ તા.    -    -૨૦૧૯ નો આ સાથે અસલમા ંસામેલ 

રાખી ર ૂ કરવામા ંઆવે છે. 

અ.ન.ં ક સ ટ સી વકની િવગત અમારા ભાવો 

દાજપ કની ુલ 

રકમના (%) માણે 

૧ દાજ પ કની ુલ રકમના % ના ભાવ 

( દાજપ કો તૈયાર કરવા, ચર ડ ઝાઇન, દાજપ કો તૈયાર કર  

તેની તાિં ક મં ૂર  મેળવવાની, થળ પર કામગીર ુ ં મોનીટર ગ, 

કામગીર  ણૂ થયે માપ સાઇઝ જુબ એમ.બી. લખવી, બાધંકામની 

કામગીર  ણૂ થયે કામગીર ુ ંક લીશન સ ટ ફકટ આ યા ધુીના) 

 

 
 

ટ ડર ભયાની તાર ખ    /    /૨૦૧૯     ટ ડર ભરનારની સહ  

ટ ડર પહોચતા ંકરવા ુ ં થળ :- નાયબ વન સરં ક ીની કચેર ,િસિવલ લાઇ સ રોડ, ગોધરા વન િવભાગ, 

ગોધરા. 



ગોધરા વન િવભાગ હઠળની તમામ ર જના કાયિવ તારમા ંબાધંકામને લગતી કામગીર મા ંક સ ટ સી 

વક કરવા ગેની શરતો. 

1. ટ ડર ભરનાર બન શરતી ટ ડર ભરવાના રહશે. કોઈપણ તના શરતી ટ ડરો વીકાવરામા ં

આવશે નહ . 

2. ભાવો મં ૂર થયેથી ૩ ( ણ) વષ ધુીના ંસમય માટનો એટલેક, ૩૬ માસ માટ આપવાનો રહશે. 

3. ણ વષ માટના આવલે સૌથી ઓછા આવેલ ભાવો ુ ંટ ડર વીકારવામા ંઆવશ.ે 

4. ક સ ટ સી વકની કામગીર મા ં એ ટ મેટ ( દાજપ કો તૈયાર કરવા, ચર ડ ઝાઇન, 

દાજપ કો તૈયાર કર  તેની તાિં ક મં ૂર  મેળવવાની, થળ પર કામગીર ુ ં મોનીટર ગ, 

કામગીર  ણૂ થય ે માપ સાઇઝ જુબ એમ.બી. લખવી, બાધંકામની કામગીર  ણૂ થય ે

કામગીર ુ ંક લીશન સ ટ ફકટ આપ ુ)ં. 

5. સોપવામા ંઆવેલ તમામ કામગીર  (એસટ મેટ બનવાવવા, દાજ પ કો તયૈાર કર  તેની 

તાિં ક મં ૂર  મેળવી, એમ.બી. કૂ લખવી, માપ-સાઇઝ લેવા, િવગેર...) અિધકાર ીની ચૂના 

જુબ સમય મયાદામા ંકર  આપવાની રહશે. 

6. ટ ડર ફોમ સગીરવયના ઇસમોને ક કોટમા ંિશ ા થયલેને ક લેક લ ટ થયેલન ેક નાદાર તેમજ 

સરકાર  લે ુ ં ભરલ નહ  હોય તેઓન ેઆપવામા ંઆવશે નહ . તમેજ ટ ડર ધારક ઉપરના 

જણા યા જુબનો ઈસમ જણાશે તો તે ુ ં ટ ડર ર  કર  તેના જોખમ ેફર કો ા ટ આપવામા ં

આવશે. અને તેન ેભરલ ડ પોઝીટ રકમ ખાલસા કરવામા ંઆવશે. તેમજ ફર ટ ડર આપતા 

કુસાની થશે તો તેની પાસથેી રવે ુ ંરાહ વ લૂ કરવામા ંઆવશે. પરં  ુજો નફો થશે તો તેના 

ઉપર તેનો કોઈ પણ તનો હ  રહશે નહ . 

7. ટ ડર ભરનાર ટ ડર ફોમ સાથે અન ટ મની ડ પો ઝટની રકમ . 10,000/- ક િપયા દસ 

હ ર રૂા નાયબ વનસરં ક ી, ગોધરા વન િવભાગ, ગોધરા ના નામનો ડ મા ડ ા ટ કઢાવી 

ટ ડર ફોમ સાથે ર ૂ કરવાનો રહશ.ે ડ પો ઝટની રકમ ડ મા ડ ા ટ વારા જમા કરા યા વગરના 

ટ ડર ફોમ વીકારવામા ંઆવશ ેનહ .  ટ ડર આવેલા હોય ત ેપકૈ  મના ભાવો નામં ૂર 

કરવામા ંઆવશે તેમણે આસામીને પરત આપવામા ંઆવશે. તેમજ  આસામીના ભાવો મં ૂર 

કરવામા ંઆવશ ેતેમની અન ટમ  ડ પોઝીટની રકમ રાખી લેવામા ંઆવશે. અને કો ા ટની 

ુ ત રૂ  થયા બાદ જો તનેી પાસે કોઈ પણ ત ુ ંલે ુ ંબાક  નહ  હોય તો તેમજ શરત જુબ 

સતંોષકારક કામ કરલ હશે તો જ પાછ  આપવા તજવીજ કરવામા ંઆવશે. 

8. કોઈપણ સજંોગોમા ં લુાકાતીઓ તથા કમચાર / મયોગીઓ સાથ ે અસ યતા ભ  ુ વતન 

દાખવવામા ંઆવશે તો  તે વખત ેતેમનો કો ા ટ/ઇ રો ર  કરવામા ંઆવશે. 

9. ક સ ટ સી વક માટના ટ ડર ન  કરવામા ંઆવેલ સમય અને તાર ખે નાયબ વન સરં ક ી 

ખોલશે અન ેત ેઆવેલા ભાવો પૈક  મના ભાવો ઓછા હશે તે ભાવો નાયબ વન સરં ક ી ારા 

મં ૂર કરવામા ંઆવશે. અન ેઆવેલ ભાવો પૈક  મં ૂર યા નામં ૂર કરવાની સં ણૂ સ ા નાયબ 

વન સરં ક ીને અબાિધત રહશે. 

10. કોઈપણ ટ ડર વીકાર ુ ંક નહ  તે ગેનો સં ણૂ હકક ખર દ સિમિતને અબાિધત રહશે. 

11. સરકાર ીના વખતોવખતના િનયમો સુાર ટ .ડ .એસ./ .એસ.ટ . કપાત કરવામા ં

આવશે.ઇ રદાર ટ ડર ફોમ સાથે પાનકાડની ઝેરો  નકલ સામેલ કરવાની રહશે. 



12. ક સ ટ સી ફમ અથવા ય તગત પાસે બી.ઈ.સીવીલ/બી.ટક. સીવીલ, િનય રગની મા યતા 

ા ત કોલેજ/ િુનવસ ટ ુ ં માણપ  હો ુ ંજ ર  છે. 

13.    ક સ ટ સી ફમ અથવા ય કતગત પાસે ચર ડ ઝાઇન માટ મા ટર ઓફ એમ.ટક. મા યતા 

ા ત કોલેજ/ િુનવસ ટ ુ ં માણપ  હો ુ ંજ ર  છે. 

14. પાનકાડ/ .એસ.ટ . નબંર ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

15. ક સ ટ સી ફમ અથવા ય તગત િસિવલ જનીય રગ ે ે ઓછામા ંઓ  ં૩ વષનો અ ભુવ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

16. ગવનમટ તથા ાઈવેટ એ ટ મેટ ઓછામા ંઓછા ૨ કરોડ ઉપરના બનાવેલા હોવા જોઈએ. 

17. ઇ કમટ  ર ટન ભરતા હોય તો તેની િવગત દશાવવી. 

18. અ ય કોઇ એ ા લાયકાત હોય તો બતાવવી. 

19. જ ર જણાયે ઇ રો ણૂ થયે પર પર સહમિતથી ઇ રો વધારાના સમય માટ લબંાવી શકાશે. 

 ઇ રદારને બધંનકતા રહશે. 

 

ઉપરો ત તમામ શરતો મે સં ણૂપણે વાચી છે. અને સમ  છે. તે શરતો મને ક લૂ મં ૂર મા ય 

છે. તેની ખાતર  બદલ આ નીચે મે સહ  કર  આપલે છે. તથા બ ે ા હત ય તની શાખ કરાવી 

આપેલ છે. માર કોઈ શરતોનો ભગં કરવો નથી.ત ેશરતોને યાન ેરાખી આ ભાવ ભરલા છે. 

 

બે સા ીઓની સહ       ટ ડર ભરનારની સહ  

       

(૧)....................................................        ...........................................

    

(૨).................................................... 


