
 

 

 

રી ઈ-ટને્ડર જાહરે નિનિદા 

િર્ષ -૨૦૨૦-૨૧ 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા 

બહુમાળી ભિિ,બી બ્િોક, પ્રથમ માળ, સકેટર-૧૧, ગાાંધીિગર 

રી ઈ-ટને્ડર ડોકયમુને્ટ િાં--૦૮-૨૦૨૦-૨૧  
 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાિીકા નિસ્તારમાાં િીચ ેદર્ાષવ્યા મજુબિા કામ માટ ેતા.૦૧-૦૮-૨૦૨૦થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૧િા સમય િાર્ર્ષક કરારિા ધોરણ ેઅિભુિી અિ ે

પ્રનતનિત એજન્સીઓ પાસથેી ઠરાિિે  ઈ-ટને્ડરમાાં ભાિો માંગાિિામાાં આિ ેછે. 
    

કામિી નિગત  મુનતતધામ સેતટર-૩૦ ખાત ેમતૃદેહોિે અનનિસાંસ્કાર કરિા માટે જિાઉ િાકડા પુરા પાડિાિુાં કામ.  

અાંદાજીત રકમ િાખમાાં  રૂ.૧૩,૦૦,૦૦૦/- ( તેર િાખ ) અાંદાજીત  

ટેન્ડર ફી રકમ રૂ. રૂ.૧૦૦૦/- 

ઈ.એમ.ડીિી રકમ રૂ. રૂ.૩૯,૦૦૦/- 

નસતયોરીટી ડીપોઝીટ ટેન્ડરિી રકમિા ૫% 

ઈ-ટેન્ડર ડાઉિિોડ કરિાિી તારીખ  તા.૨૦-૦૬-૨૦૨૦ સમય -૧૦-૩૦ કિાકથી 

તા.૦૮-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૮-૦૦ કિાક સુધી 

નપ્ર.બીડ મીટીંગ  તા. ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ સમય -૧૬-૦૦ કિાક 

ઈ-ટેન્ડર ઓિિાઈિ સબમીટિી છેલ્િી તારીખ  તા.૧૫-૦૭-૨૦૨૦ સમય-૧૮-૦૦ કિાક સુધી 

ડોકયુમેન્ટ સ્િીકારિાિી છેલ્િી તારીખ  ટેન્ડર ફી ઇએમડી ફીિી રકમિા ડી.ડી તથા જરૂરી ડોકયુમેન્ટ ઓિિાઈિ ઈિતેરીક ફોરમેટમાાં સ્કેિ 

કરી ફકત આરપીએડીથી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦  સમય ૧૭:૦૦ કિાક સુધીમાાં મોકિી આપિાિા 

રહેર્ે.   

ઓિિાઈિ ટેકિીકિ બીડ ખોિિાિી તારીખ  તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કિાક  

ઓિિાઈિ પ્રાઈઝબીડ ખોિિાિી સાંભનિત તારીખ  તા.૨૨-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કિાક  

બીડ િેિીડીટી  બે િર્ષ  

ટેન્ડર ડોતયુમેન્ટિી નિગત આ િેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉિિોડ કરી ભરી 

ર્કાર્ે  

www.nprocure.com ઉપરાાંત ગાાંધીિગર મહાિગર પાનિકા િેબસાઈટ www.gmc-

egove.org.in ઉપરથી જોઈ ર્કર્ે. 

સ્થળ :- ગાાંધીિગર                                                                                                                               સહી -/ 

તા.  .૦૬.૨૦૨૦                                                                                  મ્યુનિનસપિ કનમર્િર  

                                                                                                 ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા  
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ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા સિેાસદિ  

રી ઈ-ટને્ડર ડોકયમુને્ટ િાં. :-૦૮-૨૦૨૦-૨૧  

 
  

 

 

 

 

મનુતતધામ સતેટર-૩૦ ખાત ેમતૃદહેોિ ેઅનનિસાંસ્કાર કરિા માટ ેજિાઉ િાકડા સપ્િાય કરિાિા કામિો 

િાર્ર્ષક રઈેટ કોન્રતટ આપિાિુાં કામ. 

કામિી નિગત  મુનતતધામ સેતટર-૩૦ ખાત ે મૃતદેહોિે અનનિસાંસ્કાર કરિા માટે જિાઉ િાકડા પુરા 

પાડિાિુાં કામ.  

અાંદાજીત રકમ િાખમાાં  રૂ.૧૩,૦૦,૦૦૦/- ( તેર િાખ ) અાંદાજીત  

ટેન્ડર ફી રકમ રૂ. રૂ.૧૦૦૦/- 

ઈ.એમ.ડીિી રકમ રૂ. રૂ.૩૯,૦૦૦/- 

નસતયોરીટી ડીપોઝીટ ટેન્ડરિી રકમિા ૫% 

ઈ-ટેન્ડર ડાઉિિોડ કરિાિી તારીખ  તા.૨૦-૦૬-૨૦૨૦ સમય -૧૦-૩૦ કિાકથી 

તા.૦૮-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૮-૦૦ કિાક સુધી 

નપ્ર.બીડ મીટીંગ  તા. ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ સમય -૧૬-૦૦ કિાક 

ઈ-ટેન્ડર ઓિિાઈિ સબમીટિી છેલ્િી તારીખ  તા.૧૫-૦૭-૨૦૨૦ સમય-૧૮-૦૦ કિાક સુધી 

ડોકયુમેન્ટ સ્િીકારિાિી છેલ્િી તારીખ  ટેન્ડર ફી ઇએમડી ફીિી રકમિા ડી.ડી તથા જરૂરી ડોકયુમેન્ટ ઓિિાઈિ ઈિેતરીક 

ફોરમેટમાાં સ્કેિ કરી ફકત આરપીએડીથી તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦  સમય ૧૭:૦૦ કિાક 

સુધીમાાં મોકિી આપિાિા રહેર્ે.   

ઓિિાઈિ ટેકિીકિ બીડ ખોિિાિી તારીખ  તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કિાક  

ઓિિાઈિ પ્રાઈઝબીડ ખોિિાિી સાંભનિત તારીખ  તા.૨૨-૦૭-૨૦૨૦ સમય -૧૨-૦૦ કિાક  

બીડ િેિીડીટી  બે િર્ષ  

 
 

 

 
 

મનુતતધામ સતેટર-૩૦ ખાત ેમતૃદહેોિ ેઅનનિ સાંસ્કાર કરિા માટ ેજિાઉ િાકડા સપ્િાય કરિાિા કામ 

અાંગિેી ર્રતો સામાન્ય ર્રતો. 
1) બીડર ેટેન્ડર ફી પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- (અાંકે રૂનપયા એક હજાર  પુરા)િો િેર્િિાઈઝડ/ર્ેડયુલ્ડ બેંકિો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ 

“ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા” (Gandhinagar Municipal Corporation) Payable at 

Gandhinagar િા િામિો ટેન્ડર સાથે સામેિ રાખિાિો રહેર્.ે 

2) બીડર ેઈ.એમ.ડીિી પેટે રૂ. ૩૯,૦૦૦/- (અાંકે રૂનપયા ઓગણ ચાિીસ હજાર પુરા) િો િેર્િિાઈઝડ/ર્ેડયુલ્ડ 

બેંકિો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા” (Gandhinagar  Municipal Corporation) 

Payable at Gandhinagar િા િામિો ટેન્ડર સાથે સામેિ રાખિાિો રહેર્.ે 

 



 

 

3) ટેન્ડર ફી તથા ઈ.એમ.ડીિી ડીપોઝીટ ભયાષ િગરિા ટેન્ડર ધ્યાિ પર િેિામાાં આિર્ે િહી તથા ટેન્ડર રદ ગણિામાાં 

આિર્ે. 

4) બીડરિુાં ટેન્ડર માંજુર થરે્, તેમિા ઈ.એમ.ડીિી ડીપોઝીટ િાણા અિામત પેટે રાખી બાકી બીડરિા ટેન્ડર સાથે 

ભરેિ ઈ.એમ.ડીિી ડીપોઝીટિી માાંગણી કયાષ બાદ પરત કરિા કાયષિાહી કરિામાાં આિર્ે. 

5) ટેન્ડર પૂણષ થયેથી કામગીરીિુાં મૂલ્યાાંકિ કરીિ ેકરાર એક િર્ષ સુધી િાંબાિિાિી સત્તા મ્યુનિનસપિ કનમર્િરિી 

રહેર્ે. 

6) ભાગીદારીમાાં ભરિામાાં આિેિ ટેન્ડર માન્ય રહેર્ે િનહ. 

7) સગીરિયિી વ્યકકતિુાં ટેન્ડર નસ્િકારિામાાં આિર્ે િનહ. ર્ાંકાસ્પદ કકસ્સામાાં વ્યકકતિુાં ઉમરિુાં પ્રમાણપત્ર 

માાંગિામાાં આિર્ે. જે રજુ કરિાિુાં રહેર્ે. 

8) િકષ ઓડષર આપ્યાિા ૦૭ (સાત કદિસ)માાં િાકડા પુરા પડિાિા રહેર્.ે 

9) ભાિ માંજુર કરિા મ્યુનિનસપિ કનમશ્િરશ્રી ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિે મોકિિામાાં આિરે્. તેમિો નિણષય 

આખરી અિ ેબાંધિકતાષ રહેર્ે. 

10) પ્રાઈઝ બીડ ખોલ્યા બાદ ટેન્ડર ૧૨૦ કદિસ સુધી માન્ય રહેર્.ે 

11) ભાિ માંજુર થયે બીડરે ૫ % નસતયોરીટી ડીપોઝીટ ભરિાિી રહેર્ે. નસતયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ 

રોકડા/ચેક/ડી.ડી./એફ.ડી.આર. થી ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિી નહસાબી ર્ાખામાાં રકમ ભયાષ બદિિી 

અસિ પહોંચ રજુ કરી નસતયોકરટી ડીપોઝીટિા ૪.૯૦%િા સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારિામુાં કરિાિુાં રહેર્.ે નબડર ે

ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિી ફેિરમાાં નસતયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ ભરી કરારિામુાં કદિ-૭ માાં કરી આપિાિુાં 

રહેર્ે. ૨ િર્ષ દરમ્યાિ પુરા પાડિાિા જથ્થાિી કકમતિા ૫ % િેખે નસતયોકરટી ડીપોઝીટ સાંતોર્કારક કામ પૂણષ 

કયાષિા સક્ષમ અનધકારીિા પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ કરાર પૂણષ થયા બાદ ૩ માસ પછી પરત કરી ર્કારે્.   
         
 

12) નબડરે દ્િારા નસતયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ એફ.ડી.આર.િાાં સ્િરૂપમાાં અપાિિામાાં આિે તો ગાાંધીિગર ખાતેિી 

િેર્િિાઇઝ/ર્ેડયુલ્ડ બેંકિી ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા તથા બીડરિા સાંયુકત િામિી એફ.ડી.આર. કઢાિી 

પાછળ રેિન્ય ુસ્ટેમ્પ િગાડી તેિા પર કોન્રકટરશ્રીએ સહી કરી મુનતતધામ ર્ાખામાાં નિયત સમયમાાં રજુ કરિાિી 

રહેર્ે. નસતયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ કફતસ ડીપોઝીટ રીસીપ્ટિાાં માધ્યમથી ભરિાિા કકસ્સામાાં નસતયોરીટી 

ડીપોઝીટિા કુિ રકમિા ૪.૯૦% પ્રમાણેિા સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારિામુાં કરિાિુાં રહેર્.ે સ્ટેમ્પ અિે િોધણી 

નિભાગ દ્િારા સ્ટેમ્પ ડયુટીમાાં ફેરફાર થરે્ તો તે આપો આપ નબડરિે િાગુ પડર્.ે  

13) નબડર નિયમ સમયમાાં કરારિામુાં નિષ્ફળ જરે્ તો નબડરિી ઈ.એમ.ડીિી રકમ જપ્ત કરિામાાં આિર્ે. તેમજ 

મ્યુનિનસપિ કનમર્િર દ્િારા આ કોન્રાતટ રદ કરી એિ.-૨ િાંબરિી એજન્સીિે આપી ર્કર્ે.  આ બાબતે 

મ્યુનિનસપિ કનમર્િરિો નિણષય આખરી ગણારે્. 

14) નબડરિુાં કામ કોન્રાતટિાાં સમયગાળા દરનમયાિ સાંતોર્કારક જણારે્ તો કોન્રાકિી મુદત પૂરી થયે બીડર દ્િારા 

નસતયોરીટી ડીપોઝીટ પરત કરિા માટેિી માાંગણી રજુ કયાષ બાદ નસતયોરીટી ડીપોઝીટ પરત આપિાિી કાયષિાહી 

કરિામાાં આિર્ે. 

15) સરકારશ્રી તરફથી નિયમ કરિામાાં આિેિ ઇન્કમટેક્ષ તેમજ અન્ય ટેક્ષિી રકમ નિયમાિુસાર બીડરિાાં નબિમાાંથી 

કાપિામાાં આિર્ે. નબડરે ટેન્ડરમાાં સરકારશ્રીિાાં તમામ ટેક્ષ સાથે ભાિ આપિાિા રહેર્ે. 

16) મ્યુનિનસપિ કનમશ્િરશ્રી કોઈ પણ જાતિુાં કારણ દર્ષવ્યા સીિાય ટેન્ડર રદ કરી ર્કર્.ે 

17) આ કરાર અાંગે કોઈ િાદનિિાદ ઉપસ્થીત થરે્ તો, તે ફતત ગાાંધીિગર જ્યુરીર્ડીકર્િમાાં જ ચાિી ર્કર્.ે 

18) દર માસિા અાંતે બીિ રજુ કયાષ બાદ ચુકિણાં કરિા માટેિી કાયષિાહી કરિામાાં આિર્ે. નબિિી રકમ સીધી 

કોન્રાતટરશ્રીિા ખાતામાાં ECS/RTGS થી જમા કરિામાાં આિર્ે.  

19) આ કોન્રાતટ દરમ્યાિ કોન્રાતટરશ્રી દ્િારા કોઈપણ પ્રકારિી ગેરરીતી, આચરતા હોિાિુાં માિુમ પડર્ ેઅિે 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિે કોઈ પણ પ્રકારિુાં આર્થષક િુકર્ાિ થતુાં હોિાિુાં માિુમ પડર્ે તો આ કોન્રાતટ 

કોઈપણ જાતિી િોટીસ િગર રદ કરિામાાં આિરે્, કોન્રાતટરિી સીતયુરીટી ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરિામાાં આિર્ે, 

તથા કોન્રાતટરિે ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિાાં આ કામ માટે બ્િેક િીસ્ટ કરિા સુધીિી કાયષિાહી થઇ ર્કર્.ે 

20) ટેન્ડર સાંબધી કોઈ િાાંધો હોઈ તો, બીડર મ્યુનિનસપિ કનમશ્િરશ્રી, ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિે િેનખતમાાં 

અરજી કરિાિી રહેર્ે. આ બાબતે કનમશ્િરશ્રીિો નિણષય આખરી અિે બીડરિે બાંધિકતાષ રહેર્ે.              
       



 

 

 

21) આ કામ સાંબાંધ ેકોઈ ર્રતોમાાં સમાિર્ ેથતો િ હોઈ અથિા સમયાિુસાર કે ચાિ ુકામે કોઈ આિી ર્રતો બાબતે 

પ્રશ્િ ઉપસ્થીત થાય તો કનમશ્િરશ્રી, ગાાં.મ.િ.પા.િો નિણષય અાંનતમ રહેર્.ે તે કોન્રાતટરશ્રીિે બાંધિકતાષ રહેર્ે. 

સાંજોગોિર્ાત ઉપસ્થીત થાય તો કનમશ્િરશ્રી, ગાાં.મ.િ.પા. આ કોન્રાતટ રદ કરી ર્કરે્. 

22) ટેકિીકિ બીડ (ટેન્ડર ડોતયુમેન્ટસ)માાં જરૂરી િાયકાતિાાં ડોતયુમેન્ટસ, ટેન્ડર ફી અિે અિેસ્ટમિી ડીપોઝીટિી ફી 

રજુ કરેિ હર્ે અિે િાયકાત ધરાિતા હર્ે એ જ પાટીઓિા પ્રાઈઝ બીડ ખોિિામાાં આિર્ે. 

23) ટેકિીકિ બીડ (ટને્ડર ડોતયુમને્ટસ) સીિબાંધ કિરમાાં ફતત પોસ્ટથી િાયબ મ્યનુિનસપિશ્રી ગાાંધીિગર 

મહાિગરપાનિકા, એમ.એસ.નબલલ્ડાંગ, સકેટર-૧૧, ગાાંધીિગર, ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિ ે નિયત સમય 

મયાષદામાાં પહોંચ કરિાિુાં રહરે્.ે કિર ઉપર  "જિાઉ િાકડા સપ્િાય ટકેિીકિ બીડ" એ પ્રમાણ ેસ્પષ્ટ િખિાિુાં 

રહરે્.ે નિયત સમય મયાષદા બાદ મળિે ટેકિીકિ બીડ માન્ય રહરે્ ેિહીં. 

24) બીડર ટેન્ડરિી નિગત ભરી ટેન્ડર સાથે સામેિ રાખિાિી રહેર્ે. 

25) ટેન્ડર ભરિારે ટેકિીકિ બીડમાાં રજુ કરેિ તમામ દસ્તાિેજોિી િકિો િોટરાઈઝડ/પ્રમાનણત કરી મોકિિાિી 

રહેર્ે. 
 

િોંધ:-  ઉપરોતત ર્રતોિી સામ ેકોન્રાકટર પોતાિી ર્રતો નિરૂધ્ધિી અન્ય ર્રતો રજુ કરર્ ેતો  તેિુાં ટને્ડર રદ થિાિ ે

પાત્ર છે.  

સનહ/- 

િાયબ મ્યુનિનસપિ કનમશ્િર  

ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા. 

 
 

ઉપરોતત તમામ ર્રતો મ ેિાાંચી, સમજી, નિચારીિ ેજાણમાાં િીધી છે. ત ેસિ ેર્રતો મિ ેબાંધિકતાષ રહરે્.ે  
 

ટને્ડર ભરિારિી સનહ  :- 

ટને્ડર ભરિારિુાં િામ અિ ેસરિામુાં :- 
                                  સનહ/- 

                                િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્િર  

                                   ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા. 

 
  



 

 

ખાસ ર્રતો :- 

1) આ કામગીરી ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિાાં મુનતતધામ સતેટર-૩૦ ખાત ેમતૃદહેોિ ેઅનનિસાંસ્કાર કરિા માટ ે

જિાઉ િાકડા સપ્િાય કરિાિી કામગીરી છે. નિગત િીચે મુજબ છે. 

ક્રમ મુનતતધામ સતેટર-૩૦ સરિામુાં 

૧ મુનતતધામ સતેટર-૩૦ જી.ઈ.બી.થમષિ સ્ટેર્િ રોડ, ઢોર ડબ્બાિી પાસ ેમુનતતધામ,સેકટર-

૩૦, ગાાંધીિગર.  
 

મુનતતધામ સતેટર-૩૦ ખાતેિા મેિેજરશ્રી/ અન્ય જિાબદાર અનધકારીશ્રી,કમષચારી દ્િારા જણાિિામાાં આિે તે 

મુજબ  િાકડા સપ્િાય કરિાિા રહર્ે. નબડરે િાકડા મુનતતધામ સતેટર-૩૦ ખાતેિા મેિેજરશ્રી જણાિ ેતે સમય 

અિુસાર પહોચતો કરિાિો રહેર્ે. િાકડા સપ્િાય કરિામાાં નબડર નિષ્ફળ જરે્ તો  િાકડાિો જરૂકરયાત મુજબિો 

જથ્થો બીડરિા ખચષ અિે જોખમે બજારમાાંથી ખરીદ કરી ર્કાર્ે. તે માટે થયેિ ખચષ તેિા બીિ કે ડીપોઝીટમાાંથી 

કાપી િેિામાાં આિર્ે. પરાંતુ ફાયદો થયે ઇજારદારે તેમાાં હતકદાર રહેર્ે િહી. 

2) િાકડા સુકા, દળદાળ નમતસ,4 s િીિા કે ભીંજાયેિ કે સડેિા િ હોિા જોઈએP f નિગેર ેસારી ગુણિતા િાળા 
માાંગણી મુજબ  પુરા પાડિાિા રહેર્ે.                          

3) ઇજારાદારશ્રી દ્િારા પુરા પડેિ િાકડાિુાં સ્ટોક રજીસ્ટર મુનતતધામ ખાતે નિભાિિાિુાં રહેર્ે જેમાાં સપ્િાય કરેિ 

િાકડાિી િોધ કરિાિી રહેર્ે તે બીિ સાથે મુનતતધામ ર્ાખાિા મેિેજર દ્િારા પ્રમાનણત કરાિિાિુાં રહેર્ ેતેમજ 

સ્ટોક રજીસ્ટર નબિિી સાથ ેફરજીયાતપણે રજુ કરિાિુાં રહેર્ે અન્યથા નબિિુાં ચુકિણાં કરિામાાં આિર્ે િહીં. 

4) આ કામગીરીમાાં જરૂરીયાત મુજબ િાકડા પુરા પાડિાિા હોિાથી જેટિા િાકડાિી માાંગણી આિે તે મુજબ 

મુનતતધામ સતેટર-૩૦ ખાતેિા મેિેજરશ્રી/ અન્ય જિાબદાર અનધકારીશ્રી, કમષચારી દ્િારા જણાિિામાાં આિે 

તે સૂચિે તે મુજબ ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિા કોમ્પ્યુરરાઈઝ િે બ્રીજ ખાતે અથિા સૂચિિામાાં આિે તે િે 

બ્રીજ ખાતે િજિ કરાિી પહોંચતો કરિાિો રહેર્ ે તથા િજિિી પહોંચ ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિાાં 

સબાંધકતાષ કમષચારીિે આપિાિી રહેર્ે. િજિ કરાવ્યા અાંગેિો ખચષ કોન્રાતટરશ્રીએ ભોગિિાિો રહેર્ે. 

5) રોજબરોજિા સાંદેર્ાવ્યિહાર માટે કોન્રાતટરશ્રીએ મોબાઈિ ફોિ િસાિિો જરૂરી છે. સમક્ષ અનધકારી કે 

કમષચારી દ્િારા કોન્રાતટરશ્રીિે મોબાઈિ પર મેસેજ આપિામાાં આિે અિે કોન્રાતટરશ્રી દ્િારા તેિો અમિ 

કરિામાાં િ આિે અિે કમષચારી દ્િારા િેખીતમાાં ફકરયાદ કરિામાાં આિે તો કોન્રાતટરશ્રીિે િાયબ કનમશ્િરશ્રી 

દ્િારા રૂ.૧૦૦૦/- સુધીિી પેિલ્ટી કરિામાાં આિર્ે. જે કોન્રાતટરશ્રીએ માન્ય રાખિાિુાં રહેર્ે. 

6) ભાિો તમામ િેરા, ખચષ, મજુરી નિગેર ેસાથેિા ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા સૂચિે તે મુનતતધામ સતેટર-૩૦િા 

સ્થળે પહોંચતા કરિા સનહતિાાં ભરિાિા રહેર્.ે 

7) ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા હસ્તકિાાં મુનતતધામ સતેટર-૩૦િા સ્થળે જિાઉ િાકડા સુકા, દળદાળ નમતસ,4 s 

િીિા કે ભીંજાયેિ કે સડેિા િ હોિા જોઈએP f નિગેર ેસારી ગુણિતા િાળા માાંગણી મુજબ પુરા પાડિાિા ૨૦ 

કક.ગ્રા. ભાિ આપિાિા રહેર્ે. 

8) બીડર િાકડા સપ્િાયિી ર્રતોિુાં ચુસ્તપણે પાિિ કરિાિુાં રહેર્.ે કોઈ પણ કારણોસર બીડર િાકડા  સપ્િાય કરરે્ 

િહી તો બીડર ભરેિ નસતયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ જપ્ત કરી કોન્રાતટર રદ કરિામાાં આિર્ે અિે નબડરિે 

ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકાિા આ કામ માટે બ્િેક િીસ્ટ કરિામાાં આિર્ે. 

9) સપ્િાય ઓડષર મળ્યાથી કદિસ-૧૦ માાં કામગીરી ચાિ ુકરિાિી રહેર્.ે 

10) બીડર આ કોન્રાતટર અન્ય કોઈ કોન્રાતટર/નબડરિ ેપેટામાાં આપી ર્કર્ ેિહી. અિે જો પેટામાાં કોન્રાતટ આપી 

દીધેિ માિુમ પડર્ે તો જરૂર જણાયે કોન્રાતટ રદ કરિામાાં આિર્ે અિે નસતયુરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરિામાાં 

આિર્ે. 
 

ઉપરોતત તમામ ર્રતો મ ેિાાંચી, સમજી, નિચારીિ ેજાણમાાં િીધી છે. ત ેસિ ેર્રતો મિ ેબાંધિકતાષ રહરે્.ે  
 

ટને્ડર ભરિારિી સનહ  :- 

ટને્ડર ભરિારિુાં િામ અિ ેસરિામુાં :- 
                                  સનહ/- 

                                િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્િર  

                                 ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા. 
 



 

 

િાયકાતિી નિગત: 

1) બીડર ટેન્ડર ફી પેટે રૂ. ૧૦૦૦/- (અાંકે એક હજાર રૂનપયા પુરા)િો િેર્િિાઇઝડ/ર્ેડયુલ્ડ બેંકિો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ 

“ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા” (Gandhinagar Municipal Corporation) Payable at 

Gandhinagar  િાાં િામિો ટેન્ડર સાથ ેસામેિ રાખિાિો રહેર્ે. 

2) નબડર ેઈ.એમ.ડી પેટે રૂ.૩૯,૦૦૦/- (અાંકે રૂનપયા ઓગણ ચાિીસ હજાર પુરા) િો િેર્િિાઇઝડ/ર્ેડયુલ્ડ બેંકિો 

ડીમાન્ડ ડ્રાફટ “ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા” (Gandhinagar Municipal Corporation) 

Payable at Gandhinagar  િાાં િામિો ટેન્ડર સાથ ેસામેિ રાખિાિો રહેર્.ે 

3) નબડરે આ પ્રકારિી કામગીરી એટિ ેકે િાકડા સપ્િાય કરિા અાંગેિો કોઈ પણ સરકારી, અધષસરકારી, િગરપાનિકા, 

મહાિગરપાનિકા સાંસ્થા કે પ્રાઇિેટ સાંસ્થામાાં છેલ્િા પાાંચ  િાણાકીય િર્ષમાાં ઓછામાાં ઓછા એક િર્ષિુાં 

સાંતોર્કારક રીતે િાકડા સપ્િાય કરેિ હોિાિા અિુભિિુાં પ્રમાણપત્ર ટેન્ડર સાથે સામેિ રાખિાિુાં રહેર્,ે 

4) નબડર ેછેલ્િા ત્રણ િાણાાંકીય િર્ષમાાં ઓછામાાં ઓછાાં રૂ. ૬,૫૦,૦૦૦/- (અાંકે રૂનપયા છ િાખ પચાસ હજાર ) િુાં 

એિરેજ િાર્ર્ષક ટિષ ઓિરિુાં પ્રમાણપત્ર ટેન્ડર સાથે સામેિ રાખિાિુાં રહેર્ે.  

 િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમર્િર 

 ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા   
 

 ઉપરોતત તમામ ટને્ડરિી નિગતો અિ ેર્રતો મેં િાાંચી છે જેમાાં મિ ેકોઈ નિસાંિીદતતા જણાઈ િથી. જે મિ ેકબુિ 

માંજુર છે. 
 

ટને્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 

પઢેીિો નસતકો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

નબડરિી નિગત  
 

૧ ૧ બીડરિુાં િામ   

 

૨ સરિામુાં 
 
 
 
 

 

 ૩ ટેિીફોિ િાંબર તથા મોબાઈિ િાં.  
 

૨ 
ગાાં.મ.િ.પા. એ કોન્રાકટ માટે જેિી સાથે સાંપકષ 

કરિાિો થાય તેિી માનહતી 
 

 ૧ િામ   

 

૨ સરિામુાં  
 
 
 
 

 

 ૩ ટેિીફોિ િાંબર   
 ૪ મોબાઈિ િાંબર   
 ૫ ઈ-મેઈિ   
 

૩ ટેન્ડરમાાં સહી કરિારિી નિગત   
 ૧ િામ   

 

૨ સરિામુાં  
 
 
 
 

 

 ૩ ટેિીફોિ િાંબર   
 ૪ મોબાઈિ િાંબર   
 ૫ ઈ-મેઈિ   
 ૬ પાિ. િાંબર   

 
 

ટને્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 

પઢેીિો નસતકો 

 

 

 

 

 



 

 

બીડરિા અિભુિિી નિગત  

 અમો બીડરશ્રી ........................................................................................................ 

રહેિાસી ................................................................................... િીચે મુજબ િાકડા સપ્િાય કામિો અિુભિ ધરાિીએ 

છીએ. જેિી નિગત િીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િાકડા સપ્િાય કરિે સ્થળ તથા સરિામુાં   

સમયગાળો 

 

િોંધ 

૧  
 
 
 

  

૨  
 
 
 

  

૩  
 
 
 

  

૪  
 
 
 

  

૫  
 
 
 

  

 

 ઉપરોકત અિુભિિા આધાર તરીકે આ કામગીરીિા અિુભિિા પ્રમાણપત્રિી િકિ આ સાથે સામેિ છે. 
 
 

ટને્ડર ભરિારિી સહી  

િામ: 

પઢેીિો નસતકો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-:: પ્રાઈઝ ર્ેડયલુ્ડ ::- 
(ફકત ઓિિાઈિ ઈિેતરોનિક ફોરમેટમાાં ભરિાિુાં રહેર્)ે 

 

ક્રમ િાકડાિો પ્રકાર પ્રનત ૨૦ કક.ગ્રા.િાાં ભાિ રૂ. પસૈા રીમાકષસ 

૧ 
 

િાકડા સુકા, દળદાળ 

નમતસ4 s િીિા કે ભીંજાયેિ 

કે સડેિા િ હોિા જોઈએP 
f 

 
 
 

ફકત ઓિિાઈિ ભાિ 

ભરિાિાાં રહરે્ ે 

 
 

 
 

        સનહ/- 

       િાયબ મ્યનુિનસપિ કનમશ્િર 

       ગાાંધીિગર મહાિગરપાનિકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


