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PARKS & GARDEN OFFICE 
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INVITEE 

 

                

                    

  
 
 

 
ટ  ડર ભરનાર ુ ંનામ:-

 

ુ ં ટ  ડર ફોમમા ં  જણાવેલ આઇટમ સામે દશાવલ ભાવથી માલસામાન સામે દશાવલ ભાવથી 

માલસામાન રુો પાડવા બધંાઉ  ં
------------------------------------------------------------

દા  રકમ .૧૭,૨૦૦
 

માલ સામાન રુો પાડવાની દુત
 

અનામતની રકમ .  ૩૫
 

 (૩) નીચે જુબના છોડ 
 

Plants name 
Common 
name  

Scientific name

Kachnar Bauhinia Purpurea
SIngapuri 
Cherry 

Muntingia Calabura

Borsalli Mimusope Elengi
Pilu Salvadora Elengi
Setur Morus Alba
Jambu Syzygium Chumini
Umaro Ficus Glomerata
Gundi Cordial Gharaf
Phalsa Grewia Asiatica 
Guava Pasidium Guazava
Chikoo Manikara Zapota

                                               
 
 

Municipal corporation ,Vadodara.    

 SIGNATURE 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
                   પાકસ એ ડ ગાડન , સાયા બાગ ,વડોદરા 

:- માલ સામાન રૂો પાડવા ુ ંટ  ડ

- ---------------------------------------------

જણાવેલ આઇટમ સામે દશાવલ ભાવથી માલસામાન સામે દશાવલ ભાવથી 

માલસામાન રુો પાડવા બધંાઉ  ં 
------------------------------------------------------------

૨૦૦/-    ટ  ડર ફ - ૪૦૦/-   ટ  ડર આપવાની તાર ખ

ડવાની દુત- ૧૫. દવસ (ર -ઇ વાઇટ)

૩૫૦/-                          ટ  ડર ખોલવાની તાર ખ

નીચે જુબના છોડ સ લા

Plants name   
Bag 
size  

Dimesion 
of QuantityScientific name 

Bauhinia Purpurea 13x13 
Muntingia Calabura 8x10 

Mimusope Elengi 21x21 
Salvadora Elengi 13x13 
Morus Alba 8x10 
Syzygium Chumini 13x13 
Ficus Glomerata 13x13 
Cordial Gharaf 8x10 
Grewia Asiatica  5x6 
Pasidium Guazava 8x10 
Manikara Zapota 13x13 
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  BIDDER

વડોદરા મહાનગરપા લકા  
વડોદરા .ફોન- ૨૭૯૪૧૭૦ 

ડવા ુ ંટ  ડર õ-:  

--------------------------------------------- 

જણાવેલ આઇટમ સામે દશાવલ ભાવથી માલસામાન સામે દશાવલ ભાવથી 

------------------------------------------------------------ 

ર આપવાની તાર ખ-૧૯-૦૭-૨૦૧૯ 

)  

ર ખોલવાની તાર ખ- ૨૦-૦૭ -૨૦૧૯  

સ લાય કરવા ુ ંકામ 

Dimesion 
of Quantity 

Rate 
Per 
Plant  

 
Total 
Amount  

5   
25   

10   
10   
25   
5   
10   
5   
10   
10   
10   

                                     Total  

2 

BIDDER 

જણાવેલ આઇટમ સામે દશાવલ ભાવથી માલસામાન સામે દશાવલ ભાવથી 
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INVITEE SIGNATURE  BIDDER 

 

 
 
 

જો સદર ુ ંટ  ડર  વીકારવામા ંઆવે તો ુ ંતે ગેની શરતો માણે વતવા  બધંાઉ  ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

મા ં આ સાથે અનામતની રકમ  ......................... પાવતી નબંર ......................................................તાર ખ 

..............................થી ઓફ સમા ંભર  છે અથવા ડ મા  ડ ાફટ / ડ .ડ . નબંર ...................................... તાર ખ 

.........................  નો ર ુ  કરલ છે.  સદર ુ ંઅનામતની રકમ મા  ટ  ડર મં ુર થ થુી જો ુ ં ટ  ડર ની ૩ ટકા 

સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ ની રકમ ન ભ ું તો વડોદરા મહાનગરપા લકા  માર  ઉપરોકત અનામતની રકમ જ  ત  કર  

પાક ખાત ેજમા કરત ેમને ક લુ મં ુર છે  

.એસ.ટ .નબંર  

મુાર  ્ તાધારા ર શન નબંર - ..........................................................      

                                                            ટનડર ભરનાર ુ ંનામ અન ેસહ   

       (રબર  ટ   ્ સહ)  

       સરના ુ ં:-………………… 
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INVITEE 

 

 
 
                      

             

                    
  
                        

 
1. હરાતમા ં

2. સીલબધં 

ડ.  િુનિસપલ કિમશનર ી 

સરનામે ર  ટ

3. સીલબં  ્   

પાકસ એ ડ ગાડન 

4. ટ  ડર કોપી મેળવતી વખતે 

રહશ.ેઅને કવર ઉપર અનામત 

કરવાનો રહશે

5. કશ પેમે  ટ

6. ટ  ડર સાથે સે  સ

રહશ.ે  

7. કોઇપણ ભાવપ

પા લકા 

ચલાવી લેવામા ંઆવશે નહ

8. અનામત 

ભાવપ ો 

૯. કામગીર ની અગ યતા ને લ મા ંરાખીને આ કામને એક કરતા ંવધાર ઇ રદારને 

    આપવા બાબત નો 

 

 

Municipal corporation ,Vadodara.    

 SIGNATURE 

                       

વડોદરા મહાનગરપા લકા
                   પાકસ એ ડ ગાડન , સાયા બાગ ,વડોદરા 

                         

-  ટ  ડર ની સામા  ય શરતો 

હરાતમા ંદશાવેલ અ ુ મ નબંર માણે ભાવપ ો 

સીલબધં ભાવપ ોને ખોલવાની તાર ખના રોજ 

િનિસપલ કિમશનર ી ,રકોડ શાખા,  ખડંરાવ માકટ

સરનામે ર  ટર પો  ટ એ.ડ  થી મોકલી આપવાના રહશે

  ટ  ડર ના કવર પર ખર દ ના કામ ુ ંનામ  પ

પાકસ એ ડ ગાડન  શાખા તેવો ઉ  લખે કરવાનો રહશે

ર કોપી મેળવતી વખતે ૨ ટકા અને  ટ

અને કવર ઉપર અનામત ભયા  ગેની પાવતી 

કરવાનો રહશ.ે અનામત ભયા વગર ુ ંભાવપ  

કશ પેમે  ટની શરત ા   રાખવામા ંઆવશે નહ

ર સાથે સે  સટ  / મુા  તાધારા ર શનની 

કોઇપણ ભાવપ   મં ુર અગર નામં ુર કરવાનો અિધકાર વડોદરા મહાનગર 

ના  િુન .કિમશનર ીને  આધીન છે  ગે કોઇ તકરાર ક વાદ િવવાદ 

ચલાવી લેવામા ંઆવશે નહ .  

અનામત ભયા વગરનો ક ર  ટર એ.ડ  વગરના ક ર  ટ

ભાવપ ો  ખોલવામા ંઆવશે નહ .  

કામગીર ની અગ યતા ને લ મા ંરાખીને આ કામને એક કરતા ંવધાર ઇ રદારને 

આપવા બાબત નો િનણય   િુન .કિમશનર ીને 
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  BIDDER

મહાનગરપા લકા 
વડોદરા .ફોન- ૨૭૯૪૧૭૦ 

 શરતો - 

દશાવેલ અ ુ મ નબંર માણે ભાવપ ો  અલગ આપવાના રહશ.ે  

ખોલવાની તાર ખના રોજ સાજંના ૪. ૦૦ કલાક ધુીમાં

ખડંરાવ માકટ, રાજમહલ રોડ,,વડોદરા એ 

ડ  થી મોકલી આપવાના રહશ.ે  

ર ના કવર પર ખર દ ના કામ ુ ંનામ  પ  ટ જણાવવા ુ ંરહશ.ે તેમજ

ખ કરવાનો રહશ.ે  

ટકા અને  ટ મની ડ પોઝીટ રોકડા ભરવાની 

ગેની પાવતી નબંર  લખી તેનો ઉ  લખે 

ભાવપ  ખોલવામા ંઆવશે નહ .  

રાખવામા ંઆવશે નહ .  

ર શનની મા ણત નકલ ર ુ કરવાની 

મં ુર અગર નામં ુર કરવાનો અિધકાર વડોદરા મહાનગર 

આધીન છે  ગે કોઇ તકરાર ક વાદ િવવાદ 

ડ  વગરના ક ર  ટર એ.ડ થી મોડા મળેલા 

કામગીર ની અગ યતા ને લ મા ંરાખીને આ કામને એક કરતા ંવધાર ઇ રદારને  

કિમશનર ીને  આધીન રહશ.ે  

4 

BIDDER 

કલાક ધુીમા ં

એ 

તેમજ 

 મની ડ પોઝીટ રોકડા ભરવાની 

ખ 

મા ણત નકલ ર ુ કરવાની 

મં ુર અગર નામં ુર કરવાનો અિધકાર વડોદરા મહાનગર 

આધીન છે  ગે કોઇ તકરાર ક વાદ િવવાદ 

ડ થી મોડા મળેલા 
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INVITEE 

 

 

                               

                    

  
 

------------------------

------------------------
 

૧. ઓડર પૈક નો માલસામાન ઓડર મલે થી 

૨. સમય મયાદામા ંમાલસામાન રુો પડવામા ંન હ આવેતો અઠવાડ યાના 

  માણે અને વ મુા ંવ  ુઓડરના ુલ રકમના 

  આવશ.ે  

૩. બહારગામના વેપાર ઓએ એફ

   રહશ.ે  થા

 

૪. ભાવો સે  સ

    હશેતો તેની અમલમા ંહોય તે માણે ટકાવાર નો  પ

 

૫. માલની ડ લીવર  સામે પેમે  ટ

    આવશે નહ

 ૬. ૨ ટકા અનામતની રકમ ભયા વગરના ટ  ડ

     આવશે નહ

૭. ટ  ડર મં ુર થયાની ણ થયેથી ઇ રદાર દન

    ભર ને ઠરલા ધોરણ ે

    કરવામા ં

     આવશે.માલસામાન શાખામા ંપાસ થયા બાદ  વી

    થયેલ માલસામાન ઇ રદાર રંુતજ બદલી આપવાનો રહશે

 

Municipal corporation ,Vadodara.    

 SIGNATURE 

વડોદરા મહાનગરપા લકા                               

                   પાકસ એ ડ ગાડન , સાયા બાગ ,વડોદરા 

-  ટ ડરની શરતો – 
 

------------------------શાખા માટ --------------------------------
 

------------------------ રુો પા વા માટની ---------------------------

ઓડર પૈક નો માલસામાન ઓડર મલે થી ---------

સમય મયાદામા ંમાલસામાન રુો પડવામા ંન હ આવેતો અઠવાડ યાના 

માણે અને વ મુા ંવ  ુઓડરના ુલ રકમના ૧૦ 

બહારગામના વેપાર ઓએ એફ.ઓ.આર વડોદરા બઠેા ડ લીવર  ના ભાવ આપવાના 

 થાનીક વેપાર ઓએ સયા બાગ  ટોર બેઠા ડ લીવર ના ભાવ આપવાના છે

ભાવો સે  સટ  સાથેના આપવાના છે . જો સે  સ

હશેતો તેની અમલમા ંહોય તે માણે ટકાવાર નો  પ

માલની ડ લીવર  સામે પેમે  ટ આપવાની શરત કોઇપણ સજંોગોમા ં  વી

આવશે નહ .  

ટકા અનામતની રકમ ભયા વગરના ટ  ડર કોઇપણ સજંોગોમા ં  વી

આવશે નહ .    

ર મં ુર થયાની ણ થયેથી ઇ રદાર દન

ભર ને ઠરલા ધોરણ ે . ૧૦૦/- ના  ટ  પ પેપર ઉપર કરાર કરવાનો રહશે

 નહ  આવે તો ટ  ડર સાથે ભરલ  બે ટકાની અનામત જ  ત

માલસામાન શાખામા ંપાસ થયા બાદ  વી

થયેલ માલસામાન ઇ રદાર રંુતજ બદલી આપવાનો રહશે
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  BIDDER

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
વડોદરા .ફોન- ૨૭૯૪૧૭૦ 

 

-------------------------------- 

--------------------------- 

---------  દવસમા ં રુો પડવાનો રહશ.ે  

સમય મયાદામા ંમાલસામાન રુો પડવામા ંન હ આવેતો અઠવાડ યાના  ૧.૫ ટકા  

૧૦ ટકા માણે દંડ વ લુ કરવામા ં 

આર વડોદરા બેઠા ડ લીવર  ના ભાવ આપવાના  

ર બેઠા ડ લીવર ના ભાવ આપવાના છે.  

જો સે  સટ  અલગ ચા   વ લુ કરવાનો  

હશેતો તેની અમલમા ંહોય તે માણે ટકાવાર નો  પ  ટ ઉ  લખે કરવો.  

 આપવાની શરત કોઇપણ સજંોગોમા ં  વીકારવામા ં 

ર કોઇપણ સજંોગોમા ં  વીકારવામા ં 

ર મં ુર થયાની ણ થયેથી ઇ રદાર દન- ૮ મા ં૩ ટકા સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ 

 પેપર ઉપર કરાર કરવાનો રહશ.ે જો તેમ 

ર સાથે ભરલ  બે ટકાની અનામત જ  ત કરવામા ં 

માલસામાન શાખામા ંપાસ થયા બાદ  વીકારવામા ંઆવશ.ેશાખામા ંનાપાસ 

થયેલ માલસામાન ઇ રદાર રંુતજ બદલી આપવાનો રહશ.ે  

5 

BIDDER 

 

 

 

ટકા સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ  

 

શાખામા ંનાપાસ  
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            ૮.  કવોલીટ  / ાં ડ ના ભાવ માં  યા હોય તેના જ ભાવ આપવા . જો બી   

                કવોલીટ  / ાં ડ ના ભાવ આપવા હોયતો  પ  ટ ઉ  લખે કરવો. જ ર પડ  

                 માલસામાનનો ન નુો ર ુ કરવાનો રહશ.ે    

 ૯.  ભાવ વજનમા ંહો યતો એ નગં ુ ંવજન આશર કટ ુ ંથશે તે જણાવવા ુ ંરહશ.ે 

 ૧૦.  બાબતનો િનકાલ ટ  ડરની શરતો ઉપરથી થઇ શકશે નહ  એવી કોઇ બાબત  

     િવષે તકરાર ઉપ થત થાયતો તેનો િનકાલ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના 

      િનયમને અ સુર ન ે  િુન .કિમશનર ી   િનણય કરશે તે ઇ રદારને બધંનકતા   

      રહશ.ે  

૧૧.  ટ  ડરમા ંદશાવેલ માલસામાનના  પશેીફ કશન માટ વા ધો હશેતો તેનો િનકાલ  

      િુન .કિમશનર ી  કરશે તે ઇ રદારને બધંનકતા રહશ.ે   

૧૨. માલના વજન માટ મહાનગર સેવા સદન ના  ટોર શાખાના કાટંા પર ુ ંવજન     

    ાહય રાખવા ુ ંરહશ.ેતેમા ંઇ રદારની કોઇ તકરાર ચાલશે નહ .  

૧૩. ટ  ડર ખોલવાની તાર ખ થી ટ  ડર ૧૨૦ દવસ ધુી ઇ રદારને બધંનકતા રહશ.ે   

૧૪. સરકાર  / અધ સરકાર  સં  થા ુ ંમા  ય ઇ રદાર તર ક ર શન સટ ફ કટની  

      માણીત  નકલ ર ુ કરવા ુ ંરહશ ે

 

 

ઉપરોકત જણાવેલ શરતો મને ક લુ મં ુર છે.  

 

 

 

ટ  ડર ભરનાર ુ ંનામ અને સહ  ........................................................... 

રબર  ટ   ્  સાથ.ે 

સરના ુ ં- ........................................................................ 

 

   ........................................................................ 
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List of Nationalised/Public Sector/Govt.approved Banks for EMD,SD, Performance 
Guarantee 

 

Sr.No.        Name of Bank 
 

Sr.No.        Name of Bank 
 

(A) SBI & Associates 
 

(B) Nationalised Bank 
 

1)  State Bank of India 
 

    9  Allahabad Bank 
 

2)  State Bank of Bikaner & 
Jaipur 
 

 10 Bank of Baroda 
 

3)  State Bank of Hyderabad  11 Andhra Bank 
 

4)  State Bank of indore  12 Bank of Maharastra 
 

5)  State Bank of Mysore 
 

 13 Canara Bank 
 

6)  State Bank of Patiala  14 Central Bank of India 
 

7)  State Bank of Saurastra 
 

 15 Corporation Bank 
 

8)  State Bank of Travan core  16 Dena Bank 
 

   17 Indian Bank 
 

   18 Indian Overseas Bank 
 

   19 Oriental Bank of Commerce 
 

   20 Punjab & Sind Bank 
 

   21 Punjab National Bank 
 

   22 Syndicate Bank 

   23 UCO Bank  
   24 Union Bank of India 
   25 United Bank of India 
   26 Vijaya Bank 
(C) Banks approved as per GOG G.R.No.EMD-SD/102006/108/DMO 
   Dt. 18-11-2008 
 27 IDBI Bank 

 
  

 28 AXIS Bank 
 

  

 29 HDFC Bank 
 

  

 30 ICICI Bank 
 

  

 31 TheKalupurCommercial 
Co.Op.Bank Ltd 

  

 

 


