
 

 

 
 
 
 

 

ઈ-ટેન્ડર જાહરે નિનિદા 
િર્ષ -૨૦૨૦-૨૧ 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા 
બહુમાળી ભિિ,બી બ્િોક, પ્રથમ માળ, સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

ઈ-ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટ િાં-૫૩-૨૦૨૦-૨૧  

 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાિીકા નિસ્તારમાાં િીચે દર્ાષવ્યા મજુબિા કામ માટે તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૦થી તા.૩૧-૦3-૨૦૨૧િા સમય િાનર્િક 
કરારિા ધોરણે અનભુિી અિે પ્રનતષ્ઠિત એજન્સીઓ પાસેથી િરાિેિ  ઈ-ટેન્ડરમાાં ભાિો માંગાિિામાાં આિે છે. 

    

કામની વિગત  મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતે મતૃદેહોને અક્નનસસં્કાર કરિા માટે જલાઉ લાકડા 
પરુા પાડિાનુ ંકામ.  

અંદાજીત રકમ લાખમા ં રૂ.૧૩,૦૦,૦૦૦/- ( તેર લાખ ) અંદાજીત  

ટેન્ડર ફી રકમ રૂ. રૂ.૧૦૦૦/- 

ઈ.એમ.ડીની રકમ રૂ. રૂ.૩૯,૦૦૦/- 

વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ ટેન્ડરની રકમના ૫% 
ઈ-ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરિાની તારીખ  તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૦-૩૦ કલાકથી 

તા.૧૬-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૮-૦૦ કલાક સધુી 
વિ.બીડ મીટીંગ  તા. ૧૧-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૬-૦૦ કલાક 

ઈ-ટેન્ડર ઓનલાઈન સબમીટની છેલ્લી તારીખ  તા.૨૧-૦૩-૨૦૨૦ સમય-૧૮-૦૦ કલાક સધુી 
ડોકયમેુન્ટ સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ  ટેન્ડર ફી ઇએમડી ફીની રકમના ડી.ડી તથા જરૂરી ડોકયમેુન્ટ ઓનલાઈન 

ઈલેતરીક ફોરમેટમા ં સ્કેન કરી ફકત આરપીએડીથી તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૦  
સમય ૧૭:૦૦ કલાક સધુીમા ંમોકલી આપિાના રહશેે.   

ઓનલાઈન ટેકનીકલ બીડ ખોલિાની તારીખ  તા.૨૪-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કલાક  
ઓનલાઈન િાઈઝબીડ ખોલિાની સભંવિત તારીખ  તા.૨૬-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કલાક  
બીડ િેલીડીટી  બે િર્ષ  
ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટની વિગત આ િેબસાઈટ ઉપરથી 
ડાઉનલોડ કરી ભરી શકાશે  

www.nprocure.com ઉપરાતં ગાધંીનગર મહાનગર પાલલકા િેબસાઈટ 
www.gmc-egove.org.in ઉપરથી જોઈ શકશે. 

સ્થળ :- ગાધંીનગર                                                                                                                               સહી -/ 

તા.૨૯.૦૨.૨૦૨૦                                                                                  મ્યવુનવસપલ કવમશનર  

                                                                                                 ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા  
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ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા સેિાસદિ  

ઈ-ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટ િાં. :-૫૩-૨૦૨૦-૨૧  
 

  

 

 

 

 

મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતે મતૃદેહોિે અક્નિસાંસ્કાર કરિા માટે જિાઉ િાકડા 
સપ્િાય કરિાિા કામિો િાનર્િક રેઈટ કોન્રતટ આપિાનુાં કામ. 

કામની વિગત  મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતે મતૃદેહોને અક્નનસસં્કાર કરિા માટે જલાઉ 
લાકડા પરુા પાડિાનુ ંકામ.  

અંદાજીત રકમ લાખમા ં રૂ.૧૩,૦૦,૦૦૦/- ( તેર લાખ ) અંદાજીત  

ટેન્ડર ફી રકમ રૂ. રૂ.૧૦૦૦/- 

ઈ.એમ.ડીની રકમ રૂ. રૂ.૩૯,૦૦૦/- 

વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ ટેન્ડરની રકમના ૫% 
ઈ-ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરિાની તારીખ  તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૦-૩૦ કલાકથી 

તા.૧૬-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૮-૦૦ કલાક સધુી 
વિ.બીડ મીટીંગ  તા.૧૧-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૬-૦૦ કલાક 

ઈ-ટેન્ડર ઓનલાઈન સબમીટની છેલ્લી તારીખ  તા.૨૧-૦૩-૨૦૨૦ સમય-૧૮-૦૦ કલાક સધુી 
ડોકયમેુન્ટ સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ  ટેન્ડર ફી ઇએમડી ફીની રકમના ડી.ડી તથા જરૂરી ડોકયમેુન્ટ 

ઓનલાઈન ઈલેતરીક ફોરમેટમા ં સ્કેન કરી ફકત આરપીએડીથી 
તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૦  સમય ૧૭:૦૦ કલાક સધુીમા ંમોકલી આપિાના 
રહશેે.   

ઓનલાઈન ટેકનીકલ બીડ ખોલિાની તારીખ  તા.૨૪-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કલાક  

ઓનલાઈન િાઈઝબીડ ખોલિાની સભંવિત 
તારીખ  

તા.૨૬-૦૩-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કલાક  

બીડ િેલીડીટી  બે િર્ષ  

 
 

 

 
 

 



 

 

મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતે મતૃદેહોિે અક્નિ સાંસ્કાર કરિા માટે જિાઉ િાકડા 
સપ્િાય કરિાિા કામ અંગેિી ર્રતો સામાન્ય ર્રતો. 

1) બીડરે ટેન્ડર ફી પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા એક હજાર  પરુા)નો નેશનલાઈઝડ/શેડયલુ્ડ 
બેંકનો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા” (Gandhinagar Municipal 

Corporation) Payable at Gandhinagar ના નામનો ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખિાનો 
રહશેે. 

2) બીડરે ઈ.એમ.ડીની પેટે રૂ. ૩૯,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા ઓગણ ચાલીસ હજાર પરુા) નો 
નેશનલાઈઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકનો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા” 
(Gandhinagar  Municipal Corporation) Payable at Gandhinagar ના નામનો ટેન્ડર 
સાથે સામેલ રાખિાનો રહશેે. 

3) ટેન્ડર ફી તથા ઈ.એમ.ડીની ડીપોઝીટ ભયાષ િગરના ટેન્ડર ધ્યાન પર લેિામા ંઆિશે 
નહી તથા ટેન્ડર રદ ગણિામા ંઆિશે. 

4) બીડરનુ ંટેન્ડર મજુંર થશે, તેમના ઈ.એમ.ડીની ડીપોઝીટ નાણા અનામત પેટે રાખી બાકી 
બીડરના ટેન્ડર સાથે ભરેલ ઈ.એમ.ડીની ડીપોઝીટની માગંણી કયાષ બાદ પરત કરિા 
કાયષિાહી કરિામા ંઆિશ.ે 

5) ટેન્ડર પણૂષ થયેથી કામગીરીનુ ંમલૂ્યાકંન કરીને કરાર એક િર્ષ સધુી લબંાિિાની સત્તા 
મ્યવુનવસપલ કવમશનરની રહશેે. 

6) ભાગીદારીમા ંભરિામા ંઆિેલ ટેન્ડર માન્ય રહશેે નહહ. 
7) સગીરિયની વ્યહકતનુ ં ટેન્ડર ક્સ્િકારિામા ંઆિશે નહહ. શકંાસ્પદ હકસ્સામા ં વ્યહકતનુ ં

ઉમરનુ ંિમાણપત્ર માગંિામા ંઆિશે. જે રજુ કરિાનુ ંરહશેે. 
8) િકષ ઓડર આપ્યાના ૦૭ (સાત હદિસ)મા ંલાકડા પરુા પડિાના રહશેે. 
9) ભાિ મજુંર કરિા મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રી ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાને મોકલિામા ં

આિશે. તેમનો વનણષય આખરી અને બધંનકતાષ રહશેે. 
10) િાઈઝબીડ ખોલ્યા બાદ ટેન્ડર ૧૨૦ હદિસ સધુી માન્ય રહશેે. 
11) ભાિ મજુંર થયે બીડરે ૫ % વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ ભરિાની રહશેે. વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની 

રકમ રોકડા/ચેક/ડી.ડી./એફ.ડી.આર. થી ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાની હહસાબી 
શાખામા ંરકમ ભયાષ બદલની અસલ પહોંચ રજુ કરી વસક્યોહરટી ડીપોઝીટના ૪.૯૦ %ના 
સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારનામુ ંકરિાનુ ંરહશેે. લબડરે ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાની ફેિરમા ં
વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ભરી કરારનામુ ં હદન-૭ મા ંકરી આપિાનુ ંરહશેે. ૩ િર્ષ 
દરમ્યાન પરુા પાડિાના જથ્થાની હકમતના ૫ % લેખે વસક્યોહરટી ડીપોઝીટ સતંોર્કારક 
કામ પણૂષ કયાષના સક્ષમ અવધકારીના િમાણપત્ર મળ્યા બાદ કરાર પણૂષ થયા બાદ ૩ માસ 
પછી પરત કરી શકાશે.   

         



 

 

 

12) લબડરે દ્વારા વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ એફ.ડી.આર.ના ંસ્િરૂપમા ંઅપાિિામા ંઆિે તો 
ગાધંીનગર ખાતેની નેશનલાઇઝ/શેડયલુ્ડ બેંકની ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા તથા 
બીડરના સયંકુત નામની એફ.ડી.આર. કઢાિી પાછળ રેિન્ય ુ સ્ટેમ્પ લગાડી તેના પર 
કોન્રકટરશ્રીએ સહી કરી મકુ્તતધામ શાખામા ં વનયત સમયમા ં રજુ કરિાની રહશેે. 
વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ હફતસ ડીપોઝીટ રીસીપ્ટના ંમાધ્યમથી ભરિાના હકસ્સામા ં
વસક્યોરીટી ડીપોઝીટના લુલ રકમના ૪.૯૦% િમાણેના સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારનામુ ં
કરિાનુ ંરહશેે. સ્ટેમ્પ અને નોધણી વિભાગ દ્વારા સ્ટેમ્પ ડયટુીમા ંફેરફાર થશે તો તે આપો 
આપ લબડરને લાગ ુપડશે.  

13) લબડર વનયમ સમયમા ં કરારનામુ ં વનષ્ફળ જશે તો લબડરની ઈ.એમ.ડીની રકમ જપ્ત 
કરિામા ં આિશે. તેમજ મ્યવુનવસપલ કવમશનર દ્વારા આ કોન્રાતટ રદ કરી એલ.-૨ 
નબંરની એજન્સીને આપી શકશે.  આ બાબતે મ્યવુનવસપલ કવમશનરનો વનણષય આખરી 
ગણાશે. 

14) લબડરનુ ંકામ કોન્રાતટના ંસમયગાળા દરવમયાન સતંોર્કારક જણાશે તો કોન્રાકની મદુત 
પરૂી થયે બીડર દ્વારા વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરિા માટેની માગંણી રજુ કયાષ બાદ 
વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ પરત આપિાની કાયષિાહી કરિામા ંઆિશે. 

15) સરકારશ્રી તરફથી વનયમ કરિામા ં આિેલ ઇન્કમટેક્ષ તેમજ અન્ય ટેક્ષની રકમ 
વનયમાનસુાર બીડરના ંલબલમાથંી કાપિામા ંઆિશે. લબડરે ટેન્ડરમા ંસરકારશ્રીના ંતમામ 
ટેક્ષ સાથે ભાિ આપિાના રહશેે. 

16) મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રી કોઈ પણ જાતનુ ંકારણ દશષવ્યા સીિાય ટેન્ડર રદ કરી શકશે. 
17) આ કરાર અંગે કોઈ િાદવિિાદ ઉપસ્થીત થશે તો, તે ફતત ગાધંીનગર જ્યરુીશડીકશનમા ં

જ ચાલી શકશે. 
18) દર માસના અંતે બીલ રજુ કયાષ બાદ ચકુિણુ ંકરિા માટેની કાયષિાહી કરિામા ંઆિશે. 

લબલની રકમ સીધી કોન્રાતટરશ્રીના ખાતામા ંECS/RTGS થી જમા કરિામા ંઆિશે.  

19) આ કોન્રાતટ દરમ્યાન કોન્રાતટરશ્રી દ્વારા કોઈપણ િકારની ગેરરીતી, આચરતા હોિાનુ ં
માલમુ પડશે અને ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાને કોઈ પણ િકારનુ ંઆવથિક નકુશાન થત ુ ં
હોિાનુ ંમાલમુ પડશે તો આ કોન્રાતટ કોઈપણ જાતની નોટીસ િગર રદ કરિામા ંઆિશે, 
કોન્રાતટરની સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરિામા ંઆિશે, તથા કોન્રાતટરને ગાધંીનગર 
મહાનગરપાલલકાના ંઆ કામ માટે બ્લેક લીસ્ટ કરિા સધુીની કાયષિાહી થઇ શકશે. 

20) ટેન્ડર સબંધી કોઈ િાધંો હોઈ તો, બીડર મ્યવુનવસપલ કવમશ્નરશ્રી, ગાધંીનગર 
મહાનગરપાલલકાને લેલખતમા ં અરજી કરિાની રહશેે. આ બાબત ે કવમશ્નરશ્રીનો વનણષય 
આખરી અને બીડરને બધંનકતાષ રહશેે.              

       
 



 

 

21) આ કામ સબંધંે કોઈ શરતોમા ંસમાિશે થતો ન હોઈ અથિા સમયાનસુાર કે ચાલ ુકામે 
કોઈ આિી શરતો બાબતે િશ્ન ઉપસ્થીત થાય તો કવમશ્નરશ્રી, ગા.ંમ.ન.પા.નો વનણષય 
અંવતમ રહશેે. તે કોન્રાતટરશ્રીને બધંનકતાષ રહશેે. સજંોગોિશાત ઉપસ્થીત થાય તો 
કવમશ્નરશ્રી, ગા.ંમ.ન.પા. આ કોન્રાતટ રદ કરી શકશે. 

22) ટેકનીકલ બીડ (ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ)મા ં જરૂરી લાયકાતના ં ડોક્યમેુન્ટસ, ટેન્ડર ફી અન ે
અનેસ્ટમની ડીપોઝીટની ફી રજુ કરેલ હશે અને લાયકાત ધરાિતા હશે એ જ પાટીઓના 
િાઈઝ બીડ ખોલિામા ંઆિશે. 

23) ટેકિીકિ બીડ (ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ) સીિબાંધ કિરમાાં ફતત પોસ્ટથી િાયબ મ્યનુિનસપિશ્રી 
ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા, એમ.એસ.લબષ્્ડિંગ, સેકટર-૧૧, ગાાંધીિગર, ગાાંધીિગર 
મહાિગરપાલિકાિે નિયત સમય મયાષદામાાં પહોંચ કરિાનુાં રહરેે્. કિર ઉપર  "જિાઉ 
િાકડા સપ્િાય ટેકિીકિ બીડ" એ પ્રમાણે સ્પઠટ િખિાનુાં રહરેે્. નિયત સમય મયાષદા 
બાદ મળેિ ટેકિીકિ બીડ માન્ય રહરેે્ િહીં. 

24) બીડર ટેન્ડરની વિગત ભરી ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખિાની રહશેે. 
25) ટેન્ડર ભરનારે ટેકનીકલ બીડમા ં રજુ કરેલ તમામ દસ્તાિેજોની નકલો 

નોટરાઈઝડ/િમાલણત કરી મોકલિાની રહશેે. 
 

િોંધ:-  ઉપરોતત ર્રતોિી સામે કોન્રાકટર પોતાિી ર્રતો નિરૂધ્ધિી અન્ય ર્રતો રજુ કરરે્ તો 
 તેનુાં ટેન્ડર રદ થિાિે પાત્ર છે.  

સહહ/- 
િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્નર  
ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા. 

 
 

ઉપરોતત તમામ ર્રતો મે િાાંચી, સમજી, નિચારીિે જાણમાાં િીધી છે. તે સિે ર્રતો 
મિે બાંધિકતાષ રહરેે્.  
 

ટેન્ડર ભરિારિી સહહ  :- 
ટેન્ડર ભરિારનુાં િામ અિે સરિામુાં :- 

                                  સહહ/- 
                                િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્નર  

                                   ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા. 
 

  



 

 

ખાસ ર્રતો :- 
1) આ કામગીરી ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાના ં મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતે મતૃદેહોિે 

અક્નિસાંસ્કાર કરિા માટે જિાઉ િાકડા સપ્િાય કરિાની કામગીરી છે. વિગત નીચે મજુબ 
છે. 
ક્રમ મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ સરિામુાં 
૧ મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ જી.ઈ.બી.થમષલ સ્ટેશન રોડ, ઢોર ડબ્બાની પાસે 

મકુ્તતધામ,સેકટર-૩૦, ગાધંીનગર.  
 

મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતેના મેનેજરશ્રી/ અન્ય જિાબદાર અવધકારીશ્રી,કમષચારી દ્વારા 
જણાિિામા ંઆિે તે મજુબ  લાકડા સપ્લાય કરિાના રહશે. લબડરે લાકડા મકુ્તતધામ 
સેતટર-૩૦ ખાતેના મેનેજરશ્રી જણાિે તે સમય અનસુાર પહોચતો કરિાનો રહશેે. લાકડા 
સપ્લાય કરિામા ંલબડર વનષ્ફળ જશે તો  લાકડાનો જરૂહરયાત મજુબનો જથ્થો બીડરના 
ખચષ અને જોખમે બજારમાથંી ખરીદ કરી શકાશે. તે માટે થયેલ ખચષ તેના બીલ કે 
ડીપોઝીટમાથંી કાપી લેિામા ંઆિશે. પરંત ુફાયદો થયે ઇજારદારે તેમા ંહક્કદાર રહશેે 
નહી. 

2) લાકડા સકુા, દળદાળ વમતસ,4 s લીલા કે ભીંજાયેલ કે સડેલા ન હોિા જોઈએP f વિગેરે 
સારી ગણુિતા િાળા માગંણી મજુબ  પરુા પાડિાના રહશેે.                      

       

3) ઇજારાદારશ્રી દ્વારા પરુા પડેલ લાકડાનુ ંસ્ટોક રજીસ્ટર મકુ્તતધામ ખાતે વનભાિિાનુ ંરહશેે 
જેમા ંસપ્લાય કરેલ લાકડાની નોધ કરિાની રહશેે તે બીલ સાથે મકુ્તતધામ શાખાના 
મેનેજર દ્વારા િમાલણત કરાિિાનુ ંરહશેે તેમજ સ્ટોક રજીસ્ટર લબલની સાથે ફરજીયાતપણે 
રજુ કરિાનુ ંરહશેે અન્યથા લબલનુ ંચકુિણુ ંકરિામા ંઆિશે નહીં. 

4) આ કામગીરીમા ંજરૂરીયાત મજુબ લાકડા પરુા પાડિાના હોિાથી જેટલા લાકડાની માગંણી 
આિે તે મજુબ મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ ખાતેના મેનેજરશ્રી/ અન્ય જિાબદાર અવધકારીશ્રી, 
કમષચારી દ્વારા જણાિિામા ંઆિે તે સચૂિે તે મજુબ ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાના 
કોમ્પ્યરુરાઈઝ િે બ્રીજ ખાતે અથિા સચૂિિામા ંઆિે તે િે બ્રીજ ખાતે િજન કરાિી 
પહોંચતો કરિાનો રહશેે તથા િજનની પહોંચ ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાના ંસબધંકતાષ 
કમષચારીને આપિાની રહશેે. િજન કરાવ્યા અંગનેો ખચષ કોન્રાતટરશ્રીએ ભોગિિાનો 
રહશેે. 

5) રોજબરોજના સદેંશાવ્યિહાર માટે કોન્રાતટરશ્રીએ મોબાઈલ ફોન િસાિિો જરૂરી છે. 
સમક્ષ અવધકારી કે કમષચારી દ્વારા કોન્રાતટરશ્રીને મોબાઈલ પર મેસેજ આપિામા ંઆિ ે
અને કોન્રાતટરશ્રી દ્વારા તેનો અમલ કરિામા ં ન આિે અને કમષચારી દ્વારા લેખીતમા ં
ફહરયાદ કરિામા ંઆિે તો કોન્રાતટરશ્રીને નાયબ કવમશ્નરશ્રી દ્વારા રૂ.૧૦૦૦/- સધુીની 
પેનલ્ટી કરિામા ંઆિશે. જે કોન્રાતટરશ્રીએ માન્ય રાખિાનુ ંરહશેે. 



 

 

6) ભાિો તમામ િેરા, ખચષ, મજુરી વિગેરે સાથેના ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા સચૂિે તે 
મકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ના સ્થળે પહોંચતા કરિા સહહતના ંભરિાના રહશેે. 

7) ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા હસ્તકના ંમકુ્તતધામ સેતટર-૩૦ના સ્થળે જલાઉ લાકડા સકુા, 
દળદાળ વમતસ,4 s લીલા કે ભીંજાયેલ કે સડેલા ન હોિા જોઈએP f વિગેરે સારી ગણુિતા 
િાળા માગંણી મજુબ પરુા પાડિાના ૨૦ હક.ગ્રા. ભાિ આપિાના રહશેે. 

8) બીડર લાકડા સપ્લાયની શરતોનુ ંચસુ્તપણે પાલન કરિાનુ ંરહશેે. કોઈ પણ કારણોસર 
બીડર લાકડા  સપ્લાય કરશે નહી તો બીડર ભરેલ વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત 
કરી કોન્રાતટર રદ કરિામા ંઆિશે અને લબડરને ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકાના આ 
કામ માટે બ્લેક લીસ્ટ કરિામા ંઆિશે. 

9) સપ્લાય ઓડષર મળ્યાથી હદિસ-૧૦ મા ંકામગીરી ચાલ ુકરિાની રહશેે. 
10) બીડર આ કોન્રાતટર અન્ય કોઈ કોન્રાતટર/લબડરને પેટામા ંઆપી શકશે નહી. અને જો 

પેટામા ંકોન્રાતટ આપી દીધેલ માલમુ પડશે તો જરૂર જણાયે કોન્રાતટ રદ કરિામા ંઆિશે 
અને વસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરિામા ંઆિશે. 
 

ઉપરોતત તમામ ર્રતો મે િાાંચી, સમજી, નિચારીિે જાણમાાં િીધી છે. તે સિે ર્રતો 
મિે બાંધિકતાષ રહરેે્.  
 

ટેન્ડર ભરિારિી સહહ  :- 
ટેન્ડર ભરિારનુાં િામ અિે સરિામુાં :- 

                                  સહહ/- 
                                િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્નર  

                                 ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા. 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

િાયકાતિી નિગત: 

1) બીડર ટેન્ડર ફી પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે એક હજાર રૂવપયા પરુા)નો નેશનલાઇઝડ/શેડયલુ્ડ 
બેંકનો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા” (Gandhinagar Municipal 

Corporation) Payable at Gandhinagar  ના ંનામનો ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખિાનો 
રહશેે. 

2) લબડરે ઈ.એમ.ડી પેટે રૂ.૩૯,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા ઓગણ ચાલીસ હજાર પરુા) નો 
નેશનલાઇઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકનો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાધંીનગર મહાનગરપાલલકા” 
(Gandhinagar Municipal Corporation) Payable at Gandhinagar  ના ં નામનો 
ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખિાનો રહશેે. 

3) લબડરે આ િકારની કામગીરી એટલે કે લાકડા સપ્લાય કરિા અંગેનો કોઈ પણ સરકારી, 
અધષસરકારી, નગરપાલલકા, મહાનગરપાલલકા સસં્થા કે િાઇિેટ સસં્થામા ં છેલ્લા પાચં  
નાણાકીય િર્ષમા ંઓછામા ંઓછા એક િર્ષનુ ં સતંોર્કારક રીતે લાકડા સપ્લાય કરેલ 
હોિાના અનભુિનુ ંિમાણપત્ર ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખિાનુ ંરહશેે, 

4) લબડરે છેલ્લા ત્રણ નાણાકંીય િર્ષમા ંઓછામા ંઓછા ંરૂ. ૬,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા છ 
લાખ પચાસ હજાર ) નુ ંએિરેજ િાવર્િક ટનષ ઓિરનુ ંસી.એ. નુ ંિમાણપત્ર ટેન્ડર સાથે 
સામેલ રાખિાનુ ંરહશેે. ( િર્ષ-૨૦૧૬-૧૭,૨૦૧૭-૧૮,૨૦૧૮-૧૯) 

  
 િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમર્િર 

 ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા   

 

 ઉપરોતત તમામ ટેન્ડરિી નિગતો અિે ર્રતો મેં િાાંચી છે જેમાાં મિે કોઈ નિસાંિીદતતા 
જણાઈ િથી. જે મિે કબિુ માંજુર છે. 
 

ટેન્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 
પેઢીિો નસક્કો 

 

 

 

 

 

 



 

 

લબડરિી નિગત  
 

૧ ૧ બીડરનુ ંનામ   

 

૨ સરનામુ ં
 
 
 
 

 

 ૩ ટેલીફોન નબંર તથા મોબાઈલ ન.ં  

 

૨ 

ગા.ંમ.ન.પા. એ કોન્રાકટ માટે જેની 
સાથે સપંકષ કરિાનો થાય તનેી 
માહહતી 

 

 ૧ નામ   

 

૨ સરનામુ ં 

 
 
 
 

 

 ૩ ટેલીફોન નબંર   

 ૪ મોબાઈલ નબંર   

 ૫ ઈ-મેઈલ   

 

૩ ટેન્ડરમા ંસહી કરનારની વિગત   

 ૧ નામ   

 

૨ સરનામુ ં 

 
 
 
 

 

 ૩ ટેલીફોન નબંર   

 ૪ મોબાઈલ નબંર   

 ૫ ઈ-મેઈલ   

 ૬ પાન. નબંર   

 
 

ટેન્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 
પેઢીિો નસક્કો 

 



 

 

બીડરિા અનભુિિી નિગત  

 અમો બીડરશ્રી ........................................................................................................ 
રહિેાસી ................................................................................... નીચે મજુબ લાકડા સપ્લાય 
કામનો અનભુિ ધરાિીએ છીએ. જેની વિગત નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ લાકડા સપ્િાય કરેિ સ્થળ તથા 
સરિામુાં  

 

સમયગાળો 
 

િોંધ 

૧  
 
 
 

  

૨  
 
 
 

  

૩  
 
 
 

  

૪  
 
 
 

  

૫  
 
 
 

  

 

 ઉપરોકત અનભુિના આધાર તરીકે આ કામગીરીના અનભુિના િમાણપત્રની નકલ આ 
સાથે સામેલ છે. 
 
 

ટેન્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 
પેઢીિો નસક્કો 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-:: પ્રાઈઝ રે્ડયુ્ ડ ::- 
(ફકત ઓનલાઈન ઈલેતરોવનક ફોરમેટમા ંભરિાનુ ંરહશેે) 

 

ક્રમ લાકડાિો પ્રકાર પ્રનત ૨૦ હક.ગ્રા.િાાં ભાિ રૂ. પૈસા રીમાકષસ 

૧ 

 

લાકડા સકુા, દળદાળ 
વમતસ4 s લીલા કે 

ભીંજાયેલ કે સડેલા ન 
હોિા જોઈએP f 

 
 
 ફકત ઓિિાઈિ 

ભાિ ભરિાિાાં રહરેે્  

 
 

 
 

        સહહ/- 
       િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્નર 
       ગાાંધીિગર મહાિગરપાલિકા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


