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Tender Notice 
Tender for empanelment of agencies interested in carrying out forestry related works in North DangForest Division. 

ડાગં લાના ઉ ર ડાગં વન િવભાગમાવંનીકરણ લગતની કામગીર  માટ ુચબ  કરવા ગે ુ ંટ ડર 

 
Availability of the tender 
િનિવદામળવાની જ યા 

https://forests.gujarat.gov.in 
Last date and time of submission 
ટ ડર વીકારવાનીછે લી તાર ખ અને સમય 

09/12/2019,14:00 Hrs 
૦૯/૧૨/૨૦૧૯, ૧૪:૦૦ કલાક 

Date of opening 
ટ ડરખોલવાની તાર ખ 

10/12/2019,11:00 Hrs 
૧૦/૧૨/૨૦૧૯, ૧૧:૦૦ કલાક 

Tendering Agency and address 
ટ ડરબહારપાડનારએજ સી અને સરના ુ ં

Office of TheDeputy Conservator of Forests, 
North Dang Division,  Opposite Petrol pump, Ta.- Ahwa, Dist.-Dang Phone No. 02631-220203 
નાયબ વન સરં ક ીની કચેર , 
ઉ ર ડાગં વન િવભાગ, 
પે ોલ પપંની સામ,ે 
તા-આહવા, જ લો-ડાગં 
ફોન ન.ં- ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૦૩ 
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Terms and condition 

1. Availability of the tender: The tender document can be downloaded freely from website of 
department at https://forests.gujarat.gov.in 
િનિવદા મેળવવાની જ યા : આ િનિવદા https://forests.gujarat.gov.in થી િવના ુ ય ેમેળવી શકાશે [P 

2. Method of application : Technical bid page along with mentioned attachments and properly 
sealed financial bid should be submitted in a bigger sealed envelope clearly stating " Bid 
forEmpanelment of Agency for Forestry related Activities " and should be reach of the 
officer personally orthroughregisteredpost/courier. 
અર  કરવાની પ ઘિત : ટકનીકલ બીડના ંકાગળો તેમા ંદશાવેલ કાગળો સાથે એક અલાયદા બઘં 
કવરમા ં ફાયના શીયલ બીડ સાથે એક બી  મોટા બઘં કવરમા ં રાખી કવર ઉપર "Bid for 
Empanelment of Agency for Forestry Activities "લખીને બ  અથવા ર ટર પો ટ/ ુર યરથી 
મોકલવાનો રહશ.ે 

3. Purpose of this tender : This tender is to invite bids for empanelment of interested agencies 
willing to carry out forestry activities in the All Range of North Dang Forest Division. 
ટ ડર હ  ુ :આ ટ ડર એવી રસ ઘરાવતી એજ સેઓ પાસેથી ક  ઉ ર-ડાગં વન િવભાગમા ંઆવેલ 
રજોમા ં વનીકરણને સલં ન િૃતઓ હાથ ઘરવા માટ ુચબ ઘ થવા ઇ છા ઘરાવતી હોય તે 
આશયથી બીડ આમં ીત કરવા માટ છે. 

4. Who can apply : Any citizen of India residing in Gujarat having valid PAN card number, GST 
no. and valid account in any scheduled bank agreeing to the mentioned terms and 
conditions canapply. In case of agency i.e.,body of more than one person the pan card of 
main executive person isneeded.Forthe purpose of this tender agency could be an 
individual also. 
કોણ અર  કર  શક : જુરાતમા ંરહનાર ભારતનો કોઇપણ નાગર ક ક  આ િનિવદામા ંઉ લે ખત 
િનયમો અને શરતોથી સમંત હોય અને કોઇ પણ અ ુ ુચત બકમા ંખા ,ુપાનકાડ નબંર અને એસટ  
ર શન નબંર ઘરાવતો હોય તે ુચબ ઘ થવા અર  કર  શક છે. એજ સીના ં ક સામા ંએટલે ક 
એક કરતા ંવ  ુ ય કત માણસોની સં થાના ં ક સામા ં ુ ય કાયવાહ  કરનાર ય કત ુ ંપાનકાડ જ ર  
છે. આ ટ ડરના ંસદંભમા ંકોઇ ય કતને પણ સં થા તર ક ગણવામા ંઆવશે. 

5. Method of selection of agency : 
a. For the Range minimum 3 agencies are planned to be empanelled. 
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 રજમા ંઓછ  ણ એજ સીઓ ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે. 
b. The agencies will have to specify at what percentage of SOR (Standard Operating 

Rates)they are willing to carry out works. Ex. if the agency is willing to work at 105 % of 
the rates specified in the SOR then he has to write just 105 % in the column. "the 
percentage of SOR at which I am/we are willing to work" of the financial bid. 
સબંિંઘત એજ સીએ ટા ડડ ઓપરટ ગ દરોના ંકટલા ટકાવાર ના ંદર જુબ તેઓ કામો હાથ ઘરવા 
માટ સમંતં છે તે પ ટ દશાવવા ુ ંરહશે.દા.ત.  સબંિંઘત એજ સી SOR ના ંિન દ ટ કરલ દરોના ં
૧૦૫% જુબ કામ કરવા માટ તૈયાર હોય તો તેને નાણાકં ય બીડના ં"  ટકાવાર જુબ  ુ/ અમ ે
કામ કરવા માટ સમંત /ંછ એ".કોલમમા ં૧૦૫% દશાવવા ુ ંરહશ.ે 

c. To ensure that there is no excessive pressure on budget and no exploitation of the 
labourers, the  minimum wages is strictly followed and that at the same time there is no 
compromise with quality or quantity of the works, the maximum and minimum 
percentage permissible are 120 % and 100 % respectively. The figure can have maximum 
one place of decimal. 
બ ટ પર અિતશય દબાણ ન થાય, સાથે કામગીર પર આવતા ંમ ુરો ુ ંઆિથક શોષણ પણ ન 
થાય તેમજ લ તુમ વેતન ઘારા નો અમલ થાય અને કામગીર ના ંજ થામા ંકોઇ િત ન રહ તેની 
ખા ી કરવા માટ મહતમ અને લ તુમ વીકાય ટકાવાર  મશ : ૧૨૦% અને ૧૦૦% છે અને 
સં યામા ંવ મુા ંવ  ુએક દશાશં ક વીકાય રહશ.ે 

d. The presently applicable SOR is attached with this tender document. There are many 
items in SOR and it is possible that the agency may be willing to work at different 
percentage fordifferent items but for this empanelment purpose quoting item-wise 
percentage is not permissible. The agency is requested to assess the work composition 
and indicate only one percentage figure which will be applied to all items listed in the 
SOR list. 
વનીકરણની ુદ  ુદ  કામગીર  માટના ં વતમાન SOR આ સાથે સામેલ છે મા ંએકથી વઘાર 
આઇટમો દશાવેલ હોય અને એ શકય છે ક સબંિંઘત એજ સી ુદ  ુદ  આઇટમના ં ુદા ુદા દર 
આપવા ઇ છતી હોય પણ એજ સીઓને િવનતંી ક કામોનો અ યાસ કર  ફકત સકં લત ટકાવાર  
દશાવવાની રહશે એટલે ક દરક આઇટમ માટના ં દર સમાન ર તે લા  ુ ગણાશે તે દર જ 
દશાવવાના રહશ.ે 
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e. The party quoting least percentage will be declared as L1 and will be empanelled 
provided it fulfills all other conditions. 
 પાટ  સૌથી ઓછ  ટકાવાર મા ંકામ કરવા તૈયાર હોય અને ટ ડરની અ ય શરતો પર ણૂ કર 

તેન ે(L 1) તર ક હર કરવામા ંઆવશ.ે 
f. If L2 party is willing to work at the L1 rated it will also be empanelled. If it is not willing 

to work at L1 rate then it will be passed over and chance will be given to next higher 
bidder. The process will be repeated till minimum three agencies are selected under 
every range. (Empanelled agencies) 
જો (L 2) પાટ  L 1 પાટ ના ંદર કામ કરવા માટ તયૈાર હશે તો તને ે ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે પરં  ુ
જો L2 પાટ  L 1 પાટ ના ંદરથી કામ કરવા ન માગંતી હોય તેવી પાટ ને બાદ કર ને તનેા પછ  
મશ: ઉચો દર વાળ  પાટ ને તેજ ર તે ુચબ ઘ કરવા માટ તક આપવામા ંઆવશે આ પ ઘિતથી 

રજમા ંઓછામા ંઓછ  ણ પાટ  ન  થાય યા ં ઘુી ચાલશે અને આખર દરક રજ માટ ઓછામા ં
ઓછ  ણ પાટ ઓને ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે. 

g. In case of tie if a situation arises where there is no way to choose between the 
competing agencies then the number of empanelled agencies would be increased to 
accommodate all of  such tied agencies into empanelment. 
જો એકથી વઘાર પાટ ઓના ંદર સરખા હોય અને પઘા મક એજ સીમાથંી પસદં કરવા માટ અ ય 
કોઇ પ ઘિત ઉપલ ઘ ન હોય તો તેવી પ ર થિતમા ં આવા સરખા ભાવ ભરનાર તમામ 
એજ સીઓને ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે. 
Example 1 :  If at L1 there is tie of 5 agencies, all of them will be empanelled and no offer 
would  bemade to L2 or L3 agencies. 
ઉદારણ: ૧ જો L 1 માટ પાચં એજ સીઓના ંભાવ સરખા હોય તો તેવી તમામે તમામ એજ સીઓન ે

ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે અને L 2 અથવા L 3 ને કોઇ ઓફર કરવામા ંઆવશે નહ . 
Example 2 : If there is a no tie at L1 rates but there is tie of 4 agencies at L2 rates and all 
of them are willing to work at L2 rates, then L1 and all 4 agencies at L2 rates would be 
empanelled and nooffer would be made to L3 agency. 
ઉદારણ: ૨ જો L 1 દર કોઇ ટાય થઇ નથી પરં  ુL 2 ના ંદર ચાર એજ સીઓના ંસમાન દર હોય તો 
તેવી અિનણ ત પ ર થિતમા ંL 1 ઉપરાતં તમામ L 2 એજ સીઓને ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશ ેઅન ે
L 3 ને કોઇ ઓફર આપવામા ંઆવશે નહ . 

h. It may be noted that though minimum 3 agencies are to be empanelled but the rates 
will be  same as the L1 rates. Ex. if the SOR of any item is Rs. 10 and the L1 percentage is 
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105 % then the rate for payment for that item for the all agencies empanelled in that 
taluka/range will be Rs. 10.50 unit. 
રજ માટ ુચબ ઘ કરલ તમામ પાટ ઓ માટ L 1 પાટ  વારા દશા વેલ ટકાવાર  જ મા ય ગણાશે 
ની ખાસ ન ઘ લવેી. 

ઉદાહરણ : જો કોઇ વ નુા ંSOR  ૧૦ િપયા છે અને L 1 ટકાવાર  દર ૧૦૫% છે. તો પછ   તે 
રજમા ં ુચબ ઘ થયેલ બઘી એજ સીઓના ં૧૦.૫૦ િપયા િત િુનટ હશ.ે 

i. One agency can apply at the most for 2 ranges of the Division. If any agency applies for 
morethan two rangesthen it will be disqualified. 
એજ સી વઘારમા ંવઘાર બ ેરજ માટ ુચબ ઘ થવા માટ અર  કર  શકશે જો એજ સી બે રજથી 
વઘાર રજ માટ અર  કરશે િત તે ગેરલાયક ઠરશે. 

j. Revisions of SOR:Standard operating rates are decided by senior officers of the 
department. The list and the rates are revised periodically as and when needed. The 
revised SOR as and when revised will get applicable automatically from the date it is 
communicated by the concerned D.C.F. (Deputy Conservator of Forest) 

SOR મા ં ઘુારા બાબત : વનીકરણ માટની કામગીર ના ંદર (SOR) વન ખાતાના ંસ મ અિઘકાર ઓ 
વારા (SOR) નકક  કરવામા ંઆવે છે. મા ં વતમાન દિનક વેતન દરને યાને લઇ સમયાતંર 
ઘુારો કરવામા ંઆવે છે. જયાર જયાર SOR ની ુચ અથવા દર ઘુારવામા ંઆવે યાર  ત ે

તાર ખથી નાયબ વન સરં ક ી ણ કર તે તાર ખથી લા  ુપડશ.ે 
6. Tender Fee : There is Rs. 500=00 tender fee in form of DD/Bankar check in favour of 

“Deputy Conservator of forest , North Dang forest Division” 
ટ ડર ફ  : l.૫૦૦/- નો રા ય ૃત બકનો ડમા ડ ાફટ/બકર ચેક નાયબ વન સરં ક ી ઉ ર ડાગં 
આહવાના ંનામનો ર ુ કરવાનો રહશ,ે ટ ડર દ તાવેજ ઓ ફસમાથંી ઉપલ ઘ કરવામા ંઆવશે નહ . 

7. EMD : Refundable earnest money deposit Rs. 20,000=00 will have to be deposited along 
with the application in form of Demand Draft or Bank Draft issued by a scheduled bank in 
favour of  “Deputy Conservator of forest , North Dang forest Division”. The EMD will be 
retained till the empanelment process is over or one month whichever is early. 
ઇમેડ : l.૨૦,૦૦૦/- ર ફંડપા  બાનાની ડપોઝીટ ડમા ડ ાફટ અથવા અ ુ ુચત બક વારા ર  
ડમા ડ ાફટ અથવા બક ાફટ વ પે નાયબ વન સરં ક ી ઉ ર ડાગં આહવાનો અર  સાથે જમા 
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કરવા ુ ંરહશ.ે ઇએમડ  એક મહ નો અને જયા ં ઘુી કયા ચા  ુરહ બનંેમાથંી  ઓ  હોય યા ં ઘુી 
ળવી રાખવામા ંઆવશ.ે 

8. Security Deposit/Caution Money :  The refundable caution money is Rs. 1,50,000=00 .in 
form of FDR in favour of  “Deputy Conservator of forest , North Dang forest Division” With 
Maturite Date Not Earler Then 31/03/2021 
અનામત રાશી : l.૧,૫૦,૦૦૦/-નો રા ય ૃત બકનો ડમા ડ એફ.ડ .આર. નાયબ વન સરં ક ી 
ઉ ર ડાગં આહવાના ં નામનો ર ુ  કરવાનો રહશ,ે ની પાકતી દૂતની તાર ખ:૩૧/૦૩/૨૦૨૧ 
પહલાની હોવી જોઇશે નહ અનામત રાશી તર ક જમા લવેામા ંઆવશે 

9. Duration of Empanelment: Initial will be up to 31/03/2020 but can be extended up to 
31/03/2021 . If both the parties i.e; the agency and the concerned division are willing. 
થમ તબકકામા ં ુચબ ઘ કરલ પાટ ઓ તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ ઘુી અિઘ ૃત રહશે પરં  ુ સબંિંઘત 

િવભાગ અને ુચબ ઘ પાટ  બનંેની સમંિત રહ તો તેનેતા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ ઘુી લબંાવી શકાશે. 
10. Execution of Work :  

a. This tender is just for empanelment of the agencies and not a contract; hence mere 
empanelment does not guarantee any work. The actual quantity, type and place in the 
concerned range will be concerned by RFO from time to time.  
આ ટ ડર મા  સબંિંઘત એજ સીઓને ુચબ ઘ કરવા માટ છે અને કામગીર  કરવા માટનો કરાર 
નથી અને કામ આપવાની બાહંઘર  પણ નથી. થી તે ગનેી કોઇ બાહંઘર  મળવી નથી. 
કામગીર નો ખરખર જ થો, કામગીર નો કાર અને થળની િવગત બાબતે રજના ંપ ર ે  વન 
અિઘકાર  વારા સમયાતંર ણ કરવામા ંઆવશ.ે 

b. Since the works are technical. The agency will be asked to execute the work as directed 
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 photographs etc to the concerned RFO. 
RFO may also instruct to get the signatures of concerned Forester and Guard after 
proper field inspection/Supervision. 



Page 9 of 13  

કામો તાં ીક કારના ં છે તેથી સબંિંઘત રજના ં પ ર ે  વન અિઘકાર ના ં પુરિવઝન અને 
દશાિનદશ જુબ ુચબ ઘ એજ સીએ કામગીર  કરવાની રહશે. એજ સીએ કામના ંનકક  કરલ 
ઘારા ઘોરણ અને િન કુત કરલ સમયે કામગીર  ણૂ કર  કામગીર  ણૂ થયાના ંસાત દવસમા ં

કુવણીમાટ બીલ ર ુ કરવાના રહશ.ે મા ં સમંત કરલ ટકાવાર , જ થો, કામગીર  ણૂ કયા 
ગે ુ ં માણપ , મેઝરમે ટ કુ, ફોટો ાફસ વગેર સબંિંઘત રજ ફોર ટ ઓ ફસર ીને ર ુ 

કરવાના રહશ.ે જ ર  થળ િનર ણ / પુર િવઝન બાદ જ હદના ંગાડ તથા ફોર ટરની સહ ઓ 
મેળવવા સબંિંઘત રજ ફોર ટ ઓ ફસર ી ચુના આપી શક છે. 

11. Payment method : The payment will be released as soon as possible but since it is 
dependent on availability of grant from higher offices no firm commitment can be given for 
the same. 

કુવણા ંમાટ ર ુ થયેલ બીલ/વાઉચર કુવણા ંફડંની ઉપલ ઘતાને આઘીન શકય વરાએ કરવામા ં
આવશ.ે કુવ ુ ં ફડંની ઉપલ ઘતા પર આઘાર ત હોવાથી આ માટ કોઇ બાહંઘર  આપવામા ંઆવતી 
નથી. 

12. Penal clauses and other conditions. 
a. If the agency fail to execute the work timely or qualitatively it can be de empanelled 

after  issuing notice by RFO and any other agency willing to work at that same rates 
can be  empanelled. Time and quality in execution of the works is very important in 
forestry work and  no compromise underany circumstances will be tolerated. The 
decision of the concerned  Range Forest Officer regarding quality will be final 
provided it is confirmed by Concerned DCF. 
સબંિંઘત એજ સી તેને સ પેલ કામગીર  િનયત ણુવતાસભર અને સમયમયાદામા ં કરવામા ં
િન ફળ જશે તો  તે એજ સીને નોટ શ આ યા બાદ તા કાલીક અસરથી કામગીર  પરથી ુ ર 
કર ને િનયમો સુાર  એજ સી આ દરથી કામગીર  કરવા સમંત હશે તો તેને ુચબ ઘ કર  
કામગીર  સ પવામા ં આવશે. સમય અને ણુવતાનો અમલ વનીકરણના ં કામો માટ બુ જ 
મહ વ ણૂ હોય તેમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંબાઘંછોડ ચલાવી લવેામા આવશ ેનહ . ણુવતા ગનેો 
આખર  િનણય  તે સબંિંઘત પ ર ે  વારા સબંિંઘત નાયબ વન સરં ક ીની ુ ટની શરતે કર  
શકશ.ે 

b. The agency may be asked to maintain the measurement book, linewari register etc. 
which must be maintained properly by the agency and also get the signatures of the 
concerned officers as per instruction. 
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એજ સીને માપપોથી, લાઇનવાર  ર ટર વગેર િનભાવવા માટ ચુનાઓ આપી શકાશે.  
એજ સી વારા યો ય ર તે િનભાવવાની રહશે અને ચુના માણ ેસબંિંઘત અિઘકાર ઓની સહ ઓ 
પણ મેળવવાની રહશ.ે 

c. Even after payment if any deficiency is found in quality or quantity in work then also the 
agency will be penalized and may be de-empanelled. 
થયલે કામગીર ની કુવણી થયા પછ  તેની ણુવ ા અથવા જ થામા ંકોઇ િત જોવા મળશે તો 
એજ સીને દંડ કરવામા ંઆવશે અને જ ર  જણાય તો તેને અ ુચબ ઘ કરવામા ંઆવશે. 

d. Deputy conservator of forest(DCF) 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 
the work and the same will binding on the agency. 
કામગીર  વ  ુસાર  ર તે થઇ શક તે માટ શરતો અન ેિનયમોના ંઅથઘટન ગનેો અબાિઘત હકક 
નાયબ વન સરં ક ીનો રહશેઅને  તે એજ સીને તે બઘંનકતા રહશે. 

e. If in any range, quantum of work is more and need to be accomplished withina given 
time limit or if the empanelled agency is found to be incompetent to carry out assigned 
work; then work can be get done from any agency empanelled by the division office and 
no other agency of respective range can take objection for the same. 
 તે પ ર ે મા ંકામગીર નો જ થો વ  ુહોય અને સમયમયાદામા ંકામગીર  ણૂ કરવાની હોય 

અથવા તે પ ર ે મા ં ુચબ ઘ થયેલ એજ સીઓ કામગીર  કરવા સ મન હોય તો 
ડિવઝન ારા અ ય પ ર ે ો માટ ુચબ ઘ થયલે કોઇપણ એજ સી પાસેથી કામગીર  કરાવવામા ં
આવશઅેને આ બાબતે અ ય કોઈપણ એજ સી વાધંો લઈ શકશે ન હ. 

f. The empanelled 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. The agency will have to 
provide all the necessary medical and safety devices on the work spot. 

ુ ચબ ઘ થયેલ એજ સી વારા કામગીર  પર રોકવામા ંઆવેલ મ ુરોને લગત તમામ કાયદાક ય 
બાબતો વી ક ઔઘોગીત િવવાદ અિઘિનયમ હઠળની બાબતો વી ક મ ુરોનો વીમો,મ ુર 
કાયદાનો અમલ, નુતમ દિનક વેતન દર, રુ ા વગેર કાયદાઓ ુ ં પાલન અને તેમાથંી 
ઉપ થત થતી તમામ કાયદાક ય અને ણાકં ય જવાબદાર ુ ં વહન કરવા ુ ં રહશે કામ ઉપર 
આવતા ંમ ુરોની રુ ા સબંિંઘત તમામ સાઘન-સામ ી એજ સીએ રુ  પાડવાની રહશ.ે 

g. The successful agencies will be required to furnish an affidavit duly notarized in the 
format provided by the DCF. 
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કામગીર  માટ ુચબ ઘ થયેલ એજ સીએ નાયબ વન સરં ક ીની કચેર મા ં િનયત કરલ 
ન નુામા ંકરાર ગનેો એ ફડવીટ કર  તેન ેનોટર  પાસેથી માણીત કરાવી ર ુ કરવાનો રહશ.ે 

h. The DCF will have full rights to suspend or even terminate this empanelment process at 
any stage through a speaking order. 
નાયબ વન સરં ક ીને ુચબ ઘ કરવાની કયાને કોઇ પણ તબકક થ ગત અથવા સમા ત 
કરવા માટ સં ણૂ અિઘકારો છે. 

i. If there is any question of interpretation between the English version and Gujarati 
version of the  provisions the English version shall remain as final. 
જો જોગવાઇ ુ ં ે  આ િૃત અને જુરાતી આ િૃત વ ચે અથઘટનનો કોઇ પ  ઉઅપ થત 
થાય તો ે  આ િૃતને િતમ ગણવામા ંઆવશે. 
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Technical Bid 
Details(િવગત) 
Name(નામ)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

Range for which applying (  પ ર ે  માટ ભાગ લવેા ઇ છો છો ત)ે - select from the list; Ahwa (west), 
Lavchali, Subir, Piplaidevi,Singana,kalibel,Bardipada,Bheskatari  (યાદ માથંી પસદ કરો)- આહવા (પિ મ), 
લવચાલી, બુીર,પીપલાઇદવી,િશગાણા,કાલીબલે,બરડ પાડા,ભસકાતર , ટ બર ડપો )આહવા( ). 
૧. 
૨. 
Pancard(પાનકાડનબંર")PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
GSTno.( એસટ નબંર)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Mobileno.(મોબાઈલનબંર)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Bank account No. (બક એકાઉ ટ નબંર)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
IFSCodePPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
BankName(બક ુનંામ)PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Address.(સરના ું]) 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
Document to be submitted.(જ ર  દ તાવેજો ુ ંલી ટ) 

a. Signed copy of terms and condition page 
b. Rs. 500 tender fee in form of Demand draft/Bankar check( .૫૦૦/-ટ ડર ફ ) 

c. Nationalize Bank DD/Bankar check of Rs. 20000/- as  EMD in favour of  “Deputy 
conservator of forest, North Dang Forest Division”     

d. Signed Pan card copy 
e. Signed GST no. copy 
f. Financial bid sealed in seprate cover 
g. ………………. Hereby declare that I have read all the Terms and conditions of Tender 

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. 

          (Sign of Bidder) 
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Financial Bid 
(To be submitted in a separate sealed cover clearly mentioning financial bid) 

 Range 
રજ 

The percentage of SOR at which I am /we are willing to work(  
ટકાવાર જુબ  ુ/ અમે કામ કરવા માટ સમંત /ંછ એ) 
In Figures( કોમાં) In words(શ દોમા)ં 

૧.   
૨.   

 
 

Note:  
1. One Agency /Individual can apply for at the most for 2 ranges of North Dang Forest Division. If 

any agency/Individual applies for more than two ranges then it will be disqualified.કોઈપણ 
એજ સી/ ય તી ઉ ર ડાગં વન િવભાગ ની વ મુા વ  ુબે પર ે  માટ અર  કર  શકશ.ે બે થી વ  ુ
પર ે  માટ અર  કરનાર એજ સી/ ય તી ની અર  ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે. 
 

2. The maximum and minimumpercentages permissible are 120 % and 100 % the figures can have 
maximum one place of decimal.મહ મઅનેલ ુ મ વીકાયટકાવાર  ૧૨૦% અન ે૧૦૦% છેઅનેસં યામા ં
વ મુા ંવ એુક દશાશં ક વીકાયરહશ.ે 

Having read all the mentioned terms and conditions carefully and having agreed to them fully and 
unconditionally my financial bid is submitted as above. 
મ ઉ લેખ કરલ િનયમો અન ે શરતો યાનથી વાચંી લીઘેલ છે અને તેઓથી સં ણૂ ર તે સમંત થયા પછ જ 
નીમારાનાણાક ય બડવગર કોઈ શરતે સાદર ક  ં ં. 
 
Signature: …………………………………. 
Name:……………………………………….. 
PAN Card:…………………………………. 
 
 



No Item Rate

1 JCB 1120/hour

2 Tractor for cultivation 560/hour

3 Tractor for Disc plough 840/hour

4 Tractor for plough 1000/hour

5 Raising of clonel seedling (with materials) 4.15/per clone

Rates are as per PCCF office letter no . સાવયો/ ટે.૬/બ/એસ ઓ આર/૪૩૦૧-૪૩૨૨/૨૦૧૯-૨૦, 

dated 31/08/2019

Annexure - III

Schedule of Rates For Use of machinery



1 Nursery

1.1 Bed preparation 

a sunken bed in soft soil 10mx1mx0.15 per bed 153.15 Nil

b sunken bed in hard soil 10mx1mx0.15 per bed 307.30 Nil

c Raised bed 10mx1mx0.30m per bed 615.60 Nil

d Plain bed 10mX1m* per bed 50.00

1.2 Supply of good quality soil* per brass 1200.00

1.3 Supply of manure* per brass 2200.00

1.4 Supply of vermicompost* 25 kg. 125.00

1.5 Preparation of mixture and filling of polythene bags

a 10 cm x 20 cm 1000 bags 512.15 actual

b 15 cm x 25 cm 1000 bags 768.75 actual

c 20 cm x 20 cm 1000 bags 768.75 actual

d 20 cm x 30 cm 1000 bags 1024.30 actual

e 30 cm x 40 cm 1000 bags 2050.65 actual

1.6 Seed sawing in polybag* 2000 no. 250.00

1.7 Supply of ketki bulbil* 1000 no. 100.00

1.8 sawing of ketki bubil in bed (10mX1 m)* per bed 50.00

1.9 Sawing of teak/bamboo seed (10mX1m X0.30m)* per bed 25.00

1.10 Nurturing

a Polypot bed per bed 461.45 Nil

b Mother bed per bed 230.75 Nil

c Grading, Shifting and Sorting Work Nursery* per bed 150.00

d Watering in Nursery bed* 20 bed 280.00

e Weeding Work in teak bed* per bed 75.00

f Weeding Work in bamboo bed* per bed 50.00

g Watering in teak/bamboo bed* per bed 20.00

1.11 Supplying

a preparation of teak stump* 1 Stumps 1.00 Nil

b Digging of ryzome 1000 rhizome 307.30 Nil

2 Site Preparation

2.1 Site cleaning

a cut back of coppice SP(<23 cm) 1 piece 3.15

b Pruning 1 piece 3.15

c Uprooting of unwanted shrubby growth 1 piece 3.15

d Cleaning/burning of unwanted undergrowth/grasses 1 ha 1537.50

e Stump(<1.37 m height) cutting/dressing 1 piece 16.05

2.2 Alignment and Stacking per pc 1.00

2.3 Digging of pits

a Soft soil-30cmx30cmx30cm per pit 5.15

b hard soil-30cmx30cmx30cm per pit 7.70

c Soft soil-45cmx45cmx45cm per pit 10.40

d hard soil-45cmx45cmx45cm per pit 15.35

e

Saucer pit-1m dia and 10cm deep saucer with 1ft deep central pit 

(only in stony areas) per pit 20.55

f 1 cmt soft soil per cmt 153.15

g 1 cmt hard soil per cmt 307.30

2.4 Soil and moisture conservation works

Annexure - I 

Schedule of Rates For Afforestration Works (Daily wage Rate @304.20/day)

S.N Item of Work Unit
Rates(Rs)

Labour

Material (% 

of labour)



a Contour trench soft soil-  2mx0.45x0.30m per contour 25.65 Nil

b Contour trench Hard soil-  2mx0.45x0.30m per contour 51.35 Nil

c Contour stone dykes-45cm hight and 1m inward sloped width per rmt 51.35 Nil

d Loose stone bunds cmt 170.00 Nil

e Percolation Tank-soft soil per rmt 153.15 Nil



f Percolation Tank-hard soil per rmt 307.30 Nil

g Live fence planting per rmt 12.35 10

h Brushwood checkwall* per cmt 50.00

2.5 Protection Trench

a Protection trench soft soil- 1.20mx0.60mx1.00m per rmt 77.45 Nil

b Protection trench hard soil- 1.20mx0.60mx1.00m 154.15 Nil

c Trench fencing- 1.20m x 0.60m X 0.60m* per rmt 55.00

d Trench fencing-1.20m x 1.00m X 0.60m* per rmt 92.00

e Stone wall - 0.90mx0.60mx1.00m 154.15 40

f Zeta fence- wooden poles and thorny buses per rmt 30.90 40

g Thore fence - 25cm apart 4'ht per rmt 61.60 50

h Putting thorny bushes- 2.00m dia and 1.5 m ht per plant 61.60 40

i repair of fence per rmt 15.35 20

j barberd tar fence (3 tar)* per rmt 7.50

3 Planting and Post planting Care

3.1 Teak plant transport* per stump 0.20

3.2

Loading of sapling with polybag on vehicle from nursery following 

transportation upto plantation plot and unloading*

a From 0 to 10 km-10X20X150* per plant 0.85

b From 0 to 10 km-15X25X200* per plant 1.50

c From 0 to 10 km-20X20X250* per plant 1.65

d From 11 to 30 km-10X20X150* per plant 1.40

e From 11 to 30 km-15X25X200* per plant 2.75

f From 11 to 30 km-20X20X250* per plant 2.90

3.3 Unloading and head load transportation

a 10cm x 20cm 1000 bags 615.60 Nil

b 15cm x 25cm 1000 bags 1236.35 Nil

c 20cm x 20cm 1000 bags 1537.50 Nil

d 20cm x 30cm 1000 bags 2565.85 Nil

e 30cm x 40cm 1000 bags 5119.50 Nil

3.4 Planting with polypot per plant 3.85 Nil

3.5 planting with rhizome per plant 2.00 Nil

3.6 planting with teak stump* per stump 2.00 Nil

3.7 Digging of pit and then Planting with polypot per plant 7.70

3.8 Planting of ketki bulbil in three line on protection trench in 

staggered manner
per rmt 2.00

3.9 Seed sawing on contour and protection trench in plantation area
per rmt 0.50

3.10 Fertilizer/Insecticide application per 1000plant 299.05 actual

3.11 First soil working- 1.20 m dia with bhar per plant 5.15 Nil

3.12 Subsequent Weeding cum soil working - 1.20 m dia with bhar per plant 3.85

Nil

3.13 Weeding without soil working 1.20m dia per plant 1.60 Nil

3.14 Weeding and soil work near seedling  (Half meter)* per plant 1.60

3.15 Weeding and mulching of natural sapling* per plant 3.50

3.16 Tapa weeding of teak plant* per plant 2.00

3.17 Weeding of seedling raised on contour and protection trench * per rmt 1.00

3.18 Fire line

a Fireline clearence 2m width (Not burning) per rmt 1.60 Nil

b Fireline burning 5m width per rmt 3.15 Nil

S.N Item of Work Unit
Rates(Rs)

Labour

Material (% 

of labour)



c Fireline burning 8m width per rmt 5.15 Nil

d Fireline burning 20m width per rmt 10.30 Nil



3.19 Support watering per plant 1.60 actual

3.20 Bamboo (Cleaning and soil work)*+ per culm 22.00

3.21 Raising of clonal seedilngs (with materlals)* per clone 4.15

3.22 Raising of Graft mango seedilngs (with materlals)* per plant 10.25

4 Grass Management 

4.1 Preparation of Pot Mixure and filling of cup/polipot per 1000 tusucks 308.30

4.2 Grass maintanance per bed 230.75

4.3 Tusucks unloading and headload transport per 1000 tusucks 308.30

4.4 Planting of tusucks per 1000 tusucks 615.60

Unit
Rates(Rs)

Labour

Material (% 

of labour)

નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી ઉત્તર ડાંગ આહવાના પત્ર ક્રમાંક:બ/પવય/૧૨/૬૮૪૧-૫૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ તા.૦૪/૦૯/૨૦૧૯

Rates are as per PCCF office letter no . સાવયો/ ટે.૬/બ/એસ ઓ આર/1045-70/૨૦૧૮-૧૯, dated 12/06/2018

* Rates are as per CCF, Valsad circle letter no.બ/પવય/૧૨/૧૨૨૮૭-૯૯/સને ૨૦૧૫-૧૬, dated 22/01/2016
´બામ્બુ સફાઇq કલીનીગના તાંત્રત્રક ત્રનયમો મુજબ વાંસના થુબડાની સાફ સફાઇ કરી ૧P૫૦ મીટર ફરતે ગોળકામ કરીને દાળ પ્રમાણે ભતુ્રમ 

અને ભેંજ સંરક્ષણની કામગીરી નાPવPસંP શ્રી એ સ્થળ પરની ત્રસ્થતી અને સંખ્યા મુજબ આ મયાાદામાં પ્રમાણ માં પ્રત્રત હેક્ટર ની રકમ ની પવુા 

મંજુરી નક્કી કરવાની રહેશે

S.N Item of Work



S.N. Item Detali slJUTf SOR
Feling of Tress and 

Trimming of stools

Girth of tree sW[ZF.f

TF[0 VG[ B\]8 BR" 25 cm and below s5 ;[PDLPVG[ T[YL VF[KFf 283 per 100 trees

25 to 30 cm girth sZ5 YL #_ ;[PDLP 3[ZF.f 425 per 100 trees

35 to 45 cm girth s#5 YL $5 ;[PDLP 3[ZF.f 703 per 100 trees

45 to 60 cm girth s$5 YL &_  ;[PDLP 3[ZF.f 1612 per 100 trees

60 to 75 cm girth s&_ YL *5  ;[PDLP 3[ZF.f 2915 per 100 trees

75 to 90 cm girth s*5 YL )_  ;[PDLP 3[ZF.f 4684 per 100 trees

90 to 105 cm girth s)_ YL !_5  ;[PDLP 3[ZF.f 5529 per 100 trees

105 to 120 cm girth s!_5 YL !Z_  ;[PDLP 3[ZF.f 7165 per 100 trees

120 to 150 cm girth s!Z_ YL !5_  ;[PDLP 3[ZF.f 10144 per 100 trees

150 to 200 cm girth s!5_ YL Z__  ;[PDLP 3[ZF.f 10868 per 100 trees

200 to 250 cm girth sZ__ YL Z5_  ;[PDLP 3[ZF.f 13671 per 100 trees

250 to 300 cm girth sZ5_ YL #__  ;[PDLP 3[ZF.f 16035 per 100 trees

300  cm girth and more s #__  ;[PDLP 3[ZF. VG[ T[YL JW] W[ZF.f 181 per 1 trees

2.0x1.50 mt. Stack

size of free wppd in stack must be 1 mtr.

Dragging of wood and Stacking
s,FS0F VG[ :8[SL\UGL B\[RF6f

Dragging of fire wood form one place to other place or depo

sVFU ,FS0FG[ B\[RLG[ VgI :Y/[ VYJF 0[5F[DF\ V[S :Y/ AGFJJ\]f

5 Fire Line sOFIZ ,F.Gf 16 mtr width s!& DLP5CF[/F.f 3705 per k.m

6 +6 JBT SRZF[ E[UF[ SZL 

AF/JFGL VG[ NJZ[BFG[ ;FO 

;OF. SZJFGF[ BR"P

8 mtr width width s( DLP5CF[/F.f 1903 per k.m

267/Rs.per Stack

Rates are as per CCF, Valsad circle letter no.ક/વમસ/૧૦/૧૨૨-૪૭/૨૦૧૭-૧૮, dated 14/03/2018

4 Dragging of fire Wood 
sVFU ,FS0] B[RLG[f

Annexure - IV(A)

1

2

3

Schedule of Rates For Timber Works

Wages for billeting and 

stacking of firewood 

481 Per stack

Dragging of Timber s,FS0] 

B[RLG[f

700 per Cu.m



S.N. Distance Timber (per Cu.M) Fire wood (per Qtl)

1 Up to 8.00 k.m. 1159 92

2 Up to 9.50 k.m. 1485 118

3 Up to 10.50 k.m. 1485 118

4 Up to 13.50 k.m. 1620 138

5 Up to 14.50 k.m. 1750 138

6 Up to 16.00 k.m. 1815 152

7 Up to 17.50 k.m. 1828 152

8 Up to 19.00 k.m. 1943 152

9 Up to 21.00 k.m. 2014 165

10 Up to 22.50 k.m. 2046 165

11 Up to 24.00 k.m. 2180 167

12 Up to 25.50 k.m. 2302 167

13 Up to 27.00 k.m. 2386 167

14 Up to 29.00 k.m. 2473 197

15 Up to 30.50 k.m. 2478 197

16 Up to 32.00 k.m. 2554 197

17 Up to 33.50 k.m. 2555 198

18 Up to 35.00 k.m. 2627 198

19 Up to 37.00 k.m. 2627 199

20 Up to 38.50 k.m. 2685 199

21 Up to 40.00 k.m. 2776 211

22 Up to 42.00 k.m. 2823 212

23 Up to 43.50 k.m. 2945 212

24 Up to 45.00 k.m. 2945 212

25 Up to 46.50 k.m. 3062 212

26 Up to 48.00 k.m. 3178 220

27 Up to 49.50 k.m. 3241 220

28 Up to 51.50 k.m. 3417 230

29 Up to 53.50 k.m. 3462 245

30 Up to 55.00 k.m. 3516 256

31 Up to 56.50 k.m. 3601 256

32 Up to 58.00 k.m. 3662 320

33 Up to 60.00 k.m. 3767 320

34 60 k.m.& More 64.00 Per k.m Rs.52/- Per difference in distance above 60 k.m Rs.3.00/- per k.m + 

Rs.105/- Per difference 

in distance above 60 

k.m

Transportation Rate sUF0F YL JFCT]S SZJF BR"f

Annexure - IV(B)

Rates are as per CCF, Valsad circle letter no.ક/વમસ/૧૦/૧૨૨-૪૭/૨૦૧૭-૧૮, dated 14/03/2018



S.N. SOR
૧ ૨.૬

૨ ૫૬

૩ ૫૯

૪ ૫૨

મપાઇ ખર્ચના કામે

જલાઉ માઈ ૧ ઘ.મી. ઢગલા બનાવવા રૂl.૭.૦૦ લબંર્ોબસ ઢગલા બનાવવા માટે આપવા.

Rates are as per CCF, Valsad circle letter no.ક/વમસ/૧૦/૧૨૨-૪૭/૨૦૧૭-૧૮, dated 14/03/2018

Detali slJUTf

Annexure - IV(C)
વચેાણ ડેપો ખચચ અને મપાઈ વગરેનેો ખચચ 

ઈમારતી માલની કલાસવાર પ્રમાણે ખોડાઇ તથા ગોઠવણી કરવાના કામે

નંબર પાડવાના કામે 



૧
ઘાસ વાઢકામ કરી પળુા બાાંઘી પે્રસી ાંગ સ્થળ સુઘી લઇ 

જવાના
૪.૦૦

૨
ઘાસની ગાાંસડીઓ પ્રસીાંગ કરવી 16 ગજના કાળા 

વાયર/તારથી પાાંચ બાંઘ બાાંઘવા
૧.૪૩

૩
ઘાસની ગાાંસડીઓ વ્યવસ્સ્થત ગોઠવણ કરી ગાંજી બનાવવી.

૦.૬૮

૪ ઘાસની ગાાંસડીઓ ગોદામમાાં વ્યવસ્સ્થત ગોઠવવી. ૦.૬૮

૫
ઘાસની ગાાંસડીઓના વજન કરી લબેર લગાડી આપવા.

૦.૩૨

૬ સ્વડી સ્વસ્તારમાાંથી ઝાડી ઝાાંખરા દુર કરવાના ૦.૩૨

૭
એક ખાડેથી બીજા ખાડે પે્રસ વાહતકુ કરવાની કામગીરી

૦.૦૫

૮ સાંગ્રહ કરલે ઘાસનો સ્વમો ઉતારવાના. ૦.૦૬

૯
મજુરો માટે હાંગામી રહેઠાણ છાાંયડાની વ્યવસ્થા તથા 

પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા.
૦.૨

૧૦
વાઢેલ ઘાસના કુદવા - થપ્પા ફરતે ફાયર લાઇન કરવાની 

કામગીરી
૦.૦૫

Rates are as per PCCF office, D & M, letter no . ધસચ/ ૩૪/૩૦૭૫II/બ/4928-35/૨૦૧૮-૧૯, dated, 20/10/2018

Annexure - II(A)

Schedule of Rates For Grass collection Works

અ.નં. કામગીરી ની વિગત

િQF" ૨૦૧૮-૧૯ માટે પ્રવત 

વકલોગ્રામ વિઠ િર 

(રૂવિયામાં)



૧ ૦ થી ૫ કી.મી. સુઘી ૦.૭૫

૨ ૫ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૧૦ કી.મી થી ઓછુાં ૦.૮૮

૩ ૧૦ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૧૫ કી.મી થી ઓછુાં ૦.૯૪

૪ ૧૫ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૨૦ કી.મી થી ઓછુાં ૧.૦૦

૫ ૨૦ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૩૦ કી.મી થી ઓછુાં ૧.૦૭

૬ ૩૦ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૪૦ કી.મી થી ઓછુાં ૧.૨૫

૭ ૪૦ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૫૦ કી.મી થી ઓછુાં ૧.૩૮

૮ ૫૦ કી.મી થી વઘાર ેઅને ૬૦ કી.મી થી ઓછુાં ૧.૬૩

Rates are as per PCCF office, D & M, letter no . ધસચ/ ૩૪/૩૦૭૫II/બ/4928-35/૨૦૧૮-૧૯, dated, 20/10/2018

કામગીરી ની વિગત

િQF" ૨૦૧૮-૧૯ માટે પ્રવત 

વકલોગ્રામ વિઠ િર 

(રૂવિયામાં)

ઘાસ ની ગાાંસડીઓ લોડી ાંગ/ અનલોડી ાંગ સાથે વાહતકુ તથા ખાલી કરવાના દર 

અ.નં.

Annexure - II(B)












