
    વડોદરા મહાનગર પાલકા 

ઝુ લવભાગ 

ઓછા ટકાના ભાવનુું માગણી પત્રક 
ભાળત્રકભરનારનુ નામ ...................................................................................ષુું નીચે ખેુું કામ  

આુંકડામાું .......................... ટકા બ્દોમાું .................................................................  અુંદાજ ત્રક 

દાખ કરેા ભાળત્રક કરતાું ઓછા ભાળે કરળામાું ખુી છુું  

 
ટેન્ડર ફી રૂ.૨૦૦૦/-                       ટેન્ડર ખોવાની તારીખ : ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ 

 
અ.નું કામનુું ળર્ણન અુંદાજત્રકની રકમ દેખરેખ 

આકાર તથા અર્ધાયાણ 

ખચણની રકમ સશળાય 

કામુરૂ કરળાની 

મુદ્દત 

નોટોરોકડાઇત્યાદી 

રકમ અનામત તરીકે 

ભરેી તેની તશી 

૧ શ્રીશયાજીબાગ ઝુ/ આજળા ઝુ 

સળભાગના જાનળરોનાું માટે ળાસવણક 

ઇજારાથી અમુ દાર્ ખરીદ 

કરળાનુું કામ 

શામે: 

ટેન્ડર કોી એસ્ટીમેટ અને ઝુની 

રતો 

 
 
 
 
નોંધ:- 

(૧) શદર ટેન્ડર કોી ઉર 

આના શષી સશક્કાકરી દાણળે 

દરેક આઇટમના ભાળ ભરળાના 

રષેે. 

 

અુંદાજીત રકમ 

રૂ. 

૧૭,૫૨,૦૦૦/- 

 

એક ળવણ અને જરૂર 

જર્ાય તો ળધુ ત્રર્ 

માશ 

૨%અનામતની રકમ 

રૂ. ૩૫,૦૫૦/-ુરા 

ડી.ડી. થી 

જો શદર ષુું ભાળત્ર કસ્ળીકારળામાું આળે તો ષુું શદર કામની કરારની તમામ રતો પ્રમારે્ ળતણળા બુંધાઉ છુું . 

મષાનગર ાસકામાું આ શાથે અનામતની રકમ રૂ. ............................. મોકી છે.તે રકમ મારી માુંગર્ી મુંજુર થયે 

જો ષુું કબૂ અુંદાજનીરકમના ાુંચ ટકા અનામત ન ભરૂ તો મષાનગર ાસકાના જપ્ત કરી ાકે ખાતે જમા કરે તે મને કબૂ 

મુંજુર છે. 

 
તા:     /     /૨૦  

ભાળત્રક ભરનાર ની શષી ............................................................. 

શરનામુું............................................................. 

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

 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT OF ESTIMATE FOR 
VADODARA MAHANAGAR PALIKA 

 
શ્રી શયાજીબાગઝુ સળભાગના જાનળરોનાું માટે ળાસવણક ઇજારાથી અમુ દાર્ ખરીદ કરળાનુું કામ 

 
અુંદાજીત રકમ :- ૧૭,૫૨,૦૦૦/- 

જથ્થો (બેગ) લવગત 

૧૪૬૦ બેગ અમુ ન્યુટ્ટિ  ટ્રચ દાણ (૫૦ ટ્કો) 

 
 
 
નોંધ:- 

૧)  ભાવ તમામ ટેક્ષ સાથેના તેમજ માની ટ્ડલવરી ઝુ લવભાગ બેઠા આપવાની રહેશે. 

૨) ેમેન્ટ ૩૦ થી ૪૫ દદળશમાું ળડોદરા મષાનગરાસકાનાસનયમો અનુશાર મલે. 

૩) ભાળ ળધારાની રત સ્ળીકારળામાું આળે નદષ. 

૪)        દર મદષને આે ઈન્ડેન મુજબનો મા રોજરેોજ શપ્ાય કરળાનો રષેે. 

૫)        સદર ટેન્ડરનાું ભાવ ઈ-ટેન્ડરીંગ પદ્ધલતથી ભરવાના છે. 

 
 
 
 

ભાળત્રક ભરનાર ની શષી ............................................................. 

શરનામુું............................................................. 

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

 
 
 
 
 



 
 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના તાફાની ઝુ વલબાગ ભાટે ઈજાયો ભજુંય થમાથી એક લષ 

સધુી અગય જરૂય જણામ તો લધ ુત્રણ ભાવ સધુી અમરુ દાણ એસ્ટીભેટ મજુફ યુો ાડલા 

ભાટેની ળયતો:-  

1) વદય હું ભારની ડીરલયી ભશાનગયાલરકાના ઝુળાખાભા ંઆલાની યશળેે.  

2) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લત્તા ટકા અગય દય 
નગંના/આઈટભયેટરખલાના છે. 

3) ટેન્ડય ભજુંયથમાની ખફય ભળ્માની તારયખથી  રદન-૮ ભા ં ઠયેરા ધોયણ એગ્રીભેન્ટ કયી 
આલાનો છે. મદુત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભા ંઆલળે નશી તો બયેરી અનાભત જપ્ત 
કયલાભા ં આલળે. 

4) ઈન્ડને્ટભા ંજણાલેર તાયીખથી ભાર આલાનો છે. જો ઈજાયદાય ભાર આી ળકળે નશી તો 
ઈજાયદાયના ફીરના અનાભત અગય વભલ્કતથી લસરુ કયલાભા ં આલળે. જો વદય ભાર 
ખયીદલાભા ંભશાનગયાલરકાને નપો લધે તો તેના ઉય ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક યશળેે નશી 

5) જરૂય પ્રવગેં ભાર ઈન્ડને્ટભેથી ૨૪ કરાકભા ંઆલાનો છે. 
6) વદય હું કાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આલાનો નથી. 
7) જે ભાર રેલાભા ંઆલળે તેના ઉા જકાત અથલા સ્થાવનક કયલેયા લગેયે જે કંઈ આલાનુ ં

યશળેે. તો તે ઈજાયદાયે ોતાના દયના આલાના છે. આ ભાટે ભશાનગયાલરકા ભાપી ાવ 
આળે નશી. 

8) ઈજાયાની મદુત દયમ્માન ઈજાયદાય ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાયને મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી 
પયભાલે તો તે મદુતભા ંલાયવદાય ાવેથી કાભ રુૂ કયાલળે. 

9) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગદા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભા ં
ભશાનગયાલરકાને જે કંઈ નકુળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય વભલ્કતથી 
લસરુ કયલાભા ંઆલળે. 

10) ટેન્ડયભા ંગેયચાર,ચકુ કે ગપરત એવુ ંકાઈં થયુ ંએભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે 
અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

11) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય ઉત્ન્ન 
થામ તો તેનો વનકાર ભશાનગયાલરકાના વનમભને અનવુયીને  મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી કયળે અને તે 
ઈજાયદાયને ફધંનકતાષ યશળેે. 

12) ભાર ભશાનગયાલરકાની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભા ંઆલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતા ંલધ ુઅગય 
ઓછો અગય ફીરકુર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાની ભનસપુીની લાત છે તે ભાટે ઈજાયદાયની 
તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાઈં નકુળાનનીયકભ ભાગંી ળકળે નશી. 

13) ઈજાયદાયઅતે્રટેન્ડય યજુ કમાષ છી ફજાયભા ંબાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગજુયાત વયકાય કે 
ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ કાયણે ટેન્ડયભા ં
પેયપાય કયી ળકાળે નશી. 

14) આ ળયતોભા ંએકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે તો તે ફાફતનો રાબ 
રેલા ઈજાયદાય અયજી કે દાલો કયી ળકળે નશી. 



15) ઈજાયો એક નાભેથી ફીજાના નાભે રાન્વપય કયલાના પ્રવગેં ઈજાયદાયની ભજુંય થમેર યકભના 
દય વેકંડ ેએક ટકા રેલાભા ંઆલળે. 

16) ટેન્ડયભા ંવેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખરુાવો કયલાનો છે. 
ખરુાવો કયલાભા ંનશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાનો નથી એભ વભજલાભા ંઆલળે અને ાછથી 
તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 

17) એસ્ટીભેટભાજંણાલેરીઆઈટભનીસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાઈં લાધંો શળે તો તેનો વનકાર 
મ્ય.ુકવભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

18) એસ્ટીભેટભા ંજણાલેરી સ્ેવીપીકેળન મજુફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવુ ં જણાઈ આલેથી 
મ્ય.ુકવભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટની આઈટભભા ંસ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય કયાળે તે ઈજાયદાયે 
ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

19) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાના ઝુ વલબાગના કાટંા ઉયનુ ંલજન ગ્રાહ્ય યાખલાનુ ં છે. 
તેભા ંકોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

20) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી રદન ૧૨૦ સધુી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
 
 
 
 
 

 ઝુ ક્યયેુટય  

વમાજીફાગઝુ 

   લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

 
 

            શ્રી વમાજીફાગ ઝુ/આજલા ઝુ  વલબાગના જાનલયો ભાટે લાવિક ઈજાયાથી અમરુ દાણ રુૂ ાડલા ભાટેની 
કાભગીયીની 

વાભાન્મ ળયતો 
1) ઓડષય ૈકીનો ભારવાભાન ઈન્ડેન્ટભા ંજાણાલેર તાયીખથી આલાનો યશળેે. 
2) વભમ ભમાષદાભા ં ભારવાભાનયુો ાડલાભા ંનશીં આલે તો અઠલાડીમાના ૧/૨ % પ્રભાણે અને લધભુા ં

લધ ુઓડષયના કુર યકભના ૧૦ % પ્રભાણે દંડ લસરુ કયલાભાં આલળે. 
3) ફશાયગાભના લેાયીઓએ એપ.ઓ.આય. લડોદયા ફેઠા ડીરીલયીના બાલ આલાના યશળેે. સ્થાવનક 

લેાયીઓએઝુ ફેઠા ડીરલયીના બાલ આલાના છે. 
4) બાલ વેલ્વટેક્ષ વાથેના આલાના છે. જો વેલ્વટેક્ષ અરગ ચાર્જ કયલાનો શળે તો તેનો અભરભા ંશોમ તે 

પ્રભાણે ટકાલાયીનો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો.  

5) ભારની ડીરીલયી વાભે ેભેન્ટ આલાની ળયત કોઈણ વજંોગોભા ંસ્લીકાયલાભાં આલળે નશી. 
6) ૨% ની એનેસ્ટભની રડોઝીટ બમાષ લગયના ટેન્ડય કોઈણ વજંોગોભા ંસ્લીકાયલાભાં આલળે નશી.  

7) ટેન્ડય ભજુંયથમાની જાણ થમેથી ઈજાયદાયે રદન-૮ ભાં ૩% ની વીક્યોયીટીરડોઝીટ બયીને ઠયેરાધોયણો 
મજુફના ગલષભેન્ટસ્ટેમ્ ેય ઉય કયાય કયલાના યશળેે. જો તેભ કયલાભા ં નશી આલે તો 
યજીસ્રેળન,ગભુાસ્તધાયા યજીસ્રેળન ના યુાલા યજુ કયલાના યશળેે. 

8) ફેન્કભાયપતે ેભેન્ટનીળયાતોલાા રકસ્વાભાં ફેન્ક ચાર્જ ભશાનગયાલરકાબોગલળે નશી. 
9) ભારવાભાન ઝુ ળાખાભા ં ાવ થમા ફાદ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે. ઝુળાખાભા ં નાાવ થમેર ભારવાભાન 

ઈજાયદાયે તયંુત ફદરી આલાનો યશળેે. 

10) જે ક્લોરીટી/રાનાન્ડના બાલ ભાયંામા શોમ તેના જ બાલ આલા. જો ફીજી ક્લોરીટી/રાનાન્ડના બાલ આલા 
શોમ તો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો. 

11) ટેન્ડયભા ંગેયચાર,ચકુ કે ગપરત અગય એવુ ંકાઈં થયુ ં છે તેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે 
અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

12) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય ઉત્ન્ન થામ 
તેભજ આ ળયતોભાં એકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે તો તે ફાફતનો રાબ 
રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. તેનો વનકાર ભશાનગયાલરકાના વનમભને અનવુયીને મ્ય.ુ 
કભીળનયશ્રી કયળે અને તે ઈજાયદાયને ફધંનકતાષ યશળેે. 

13) ટેન્ડયભા ંદળાષલેર ભારવાભાનનાસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાંઈ લાધંો શળે તો તેનો વનકાર મ્ય.ુકવભળનયશ્રી કયળે 
ઈજાયદાયને ફધંનકતાષ યશળેે. 

14) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાનાઝુ વલબાગના કાંટા ઉયનુ ં લજન ગ્રાહ્ય યાખલાનુયંશળેે. તેભાં 
ઈજાયદાયની તકયાય ચારળે નશી. 

15) ટેન્ડય ભોકરલાનીતાયીખથી૧૨૦ રદલવ સધુી ઈજાયદાયને ફધંનકતાષ યશળેે. 
16) ેનલ્ટીભાથંી ભાપીની ળયતોસ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં. 

ઉયોક્ત જણાલેર ળયતો ભને કબરુભજુંય છે.  

 

ટેન્ડય બયનાયનુ ંનાભ અને વશી:                  ______________________________ 

યફય સ્ટેમ્ વાથે 
વયનામુ ં_____________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 
 
 



 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ઝુ વલબાગના જાનલયો ભાટે ઈજાયો ભજુંય થમાથી એક 
લષ સધુી અગય જરૂય જણામ તો લધ ુત્રણ ભાવ સધુી અમરુ દાણ એસ્ટીભેટ મજુફ યુો ાડલા 
ભાટેની ળયતો:- 

 

1) અમરુ દાણ દયયોજ ઈન્ડને્ટ પ્રભાણે રુૂ ાડલાનુ ંયશળેે. 
2) દયયોજ લયાળ ભાટેનુ ં આખા ભાવનુ ં ઈન્ડને્ટ આલાભા ં આલળે દયયોજ વાજંના 

૦૫:૦૦ સધુીભા ં ભાર યુો ાડલાનો યશળેે. વદય હ ુ નક્કી કયેર લખતભા ં પેયપાય 
કયલાની સ્થ યના અભરલાયને વત્તા યશળેે.  

3) ઇજાયાભા ભજુંય થમેર  આઇટભો નો જથ્થો યોજેયોજ યુો ાડલાનો યશળેે. ઝુ વલબાગના 
સ્ટોયભા ઇજાયદાયે ભારવાભાન યાખલો શોમ તો મ્યવુન.કવભળનયશ્રી ની ભજુંયી રઇને 
લધભુા લધ ુ૭ રદલવનો ભાર યાખી ળકળે. 

4) ઇન્ડને્ટ પ્રભાણે ખાધાખોયાકીની દયેક આઇટભો યોજજિંદા કાકંયા,કચયો અન્મ બેવે 
લગેયે વ્મલસ્સ્થત વાપ કયેરો વાયો ભાર યુો ાડલાનો છે. 

5) ઈન્ડને્ટ મજુફનો ભાર જણાલેર તાયીખથી આલાનો યશળેે. જો ઈજાયદાય ભાર આી 
ળકાળે નશી તો ઈજાયદાયનાજોખભે અને સ્લખચેથી ભાર ફીજેથી ખયીદ કયી રેલાભા ં
આલળે. અને તેભા ંજે કોઈ નકુળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર અનાભાત,વભલ્કતભાથંી 
લસરુ કયલાભા ંઆલળે. 

6) ભાર જરૂયી પ્રવગેં ઈન્ડને્ટભેથી ૨૪ કરાકભા ંઆલાનો યશળેે. તથા ભાર લધ ુડતો 
કે ઓછો રેલાનો થામ કે વમુકો ન રેલાનો શોમ ત્માયે ઈજાયદાયને ૨૪ કરાક અગાઉ 
તેની ખફય આલાભા ંઆલળે.    

7) સ્ટોકભા ં યાખલાભા ં જરૂયી ખોયાક વાભાન તે રગતી અન્મ લચજ લસ્તઓુ ઈજાયદાયે 
સ્લખચે સ્ટોકભા ંયાખલાની યશળેે. 

8) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લધ ુટકા રખલાના 
છે.  

9) ટેન્ડય ભજુંય થમાની ખફય ભળ્માની તાયીખથી રદન ૮ ભા ંઠયેરા ધોયણે એગ્રીભેન્ટ કયી 
આલાનો છે. મદુત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભા ંનશી આલે તો બયેરી અનાભત 
જપ્ત કયલાભા ંઆલળે. 

10) વદય હ ુકાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આી ળકાળે નશીં. 
11) જે ભાર રેલાભા ં આલળે તે ઉય જકાત અથલા સ્થાનીક કયલેયા લગેયે જે કાઈં 

આલાનુ ં યશળેે તે ઈજાયદાયે ોતાના દયના આલાના છે. આ ભાટે 
ભશાનગયાલરકા ભાપી આળે નશીં. 

12) ઈજાયદાયની મદુત દયમ્માન ઈજાયદાયનુ ં ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાય મ્ય.ુ 
કભીળનયશ્રી પયભાલે તો તે મદુતભા ંલાયવદાય ાવેથી કાભ રુૂ કયાલળે 

13) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગદંા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભા ં
ભશાનગયાલરકાને જે કંઈ નકુળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય 
વભલ્કતથી  લસરુ કયલાભા ંઆલળે. 



14) ટેન્ડયભા ં ગેયચાર,ચકુ કે ગપરત એવુ ં કાઈં થયુ ં છેતેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને 
ાત્ર થળે અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

15) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય 
ઉત્ન્ન થામ તેભજ આ ળયતોભા ંએકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ 
શળે તો તે ફાફતનો રાબ રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. તેનો વનકાર 
ભશાનગયાલરકાના વનમભને અનવુયીને મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી કયળે અને તે ઈજાયદાયને 
ફધંનકતાષ યશળેે. 

16) ભાર કોોયેળનની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભા ંઆલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતા ંલધ ુઅગય 
ઓછો અગય ફીરકુર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાની ભનસપુીની લાત છે તે ભાટે 
ઈજાયદાયની તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાઈં નકુળાનની યકભ ભાગંી ળકળે નશી. 

17) ઈજાયદાય અતે્ર ટેન્ડય યજુ કમાષ છી ફજાયના બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગજુયાત 
વયકાય કે ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ 
કાયણે ટેન્ડયભા ંપેયપાય કયી ળકાળે નશી. 

18) ઈજાયો એક નાભેથી ફીજાના નાભે રાન્વપય કયલાના પ્રવગેં ઈજાયદાયની 
ભજુંયીનીયકભનાદય વેકંડ ેએક ટકા રાગત રેલાભા ંઆલળે. 

19) ટેન્ડયભા ં વેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખરુાવો 
કયલાનો છે. ખરુાવો કયલાભા ંનશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાની નથી એભ વભજલાભા ં
આલળે અને ાછથી તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં.  

20) એસ્ટીભેટભા ં જણાલેરી આઈટભની સ્ેવીપીકેળન ભાટે કાઈં લાધંો શળે તો તેનો વનકાર 
મ્ય.ુકવભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

21) એસ્ટીભેટભા ં જણાલેરી સ્ેવીપીકેળન મજુફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવુ ં જણાઈ 

આલેથી મ્ય.ુકવભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટની આઈટભભા ં સ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય 
કયાળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

22) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાનાઝુ વલબાગના કાટંા ઉયનુ ં લજન ગ્રાહ્ય 
યાખલાનુ ંછે. તેભા ંકોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

23) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી રદન ૧૨૦ સધુી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
24) ઈજાયદાયે અતે્રથી ઝુ ળાખાએ યકભ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ડીોલઝટ જભા કયલાની યશળેે. 
25) ઈજાયાભા ં દળાષલેર ળયતોનુ ં ઉલ્રઘંન થમેથી ઈજાયદાયે ઝુવત્તાધીળો નક્કી કયે તે 

મજુફનો દંડ બયલાનો યશળેે. 
26) આ ળયતો ભા એકાદ ળયત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઇ શળે તો તે ફાફતભા 

રાબ રેલા ઇજાયદાય અયજી કે દાલો કયી ળકળે નરશ. 
 
 

     ઝુ ક્યયેુટય  

   વમાજીફાગઝુ 

       લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 
 
 

 
 



 
 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 ઝુ વલબાગ  

 

 ટેન્ડયની વભાન્મ ળયતો  

1)  બાલત્રો ઇ-ટેન્ડરયિંગથી  આલાના યશળેે. 
2) વીરફધં ડોક્યભેુન્ટ ની શાડષ કોી  તે ખોરલાની તાયીખના યોજ વાજંના ૦૪:૦૦ કરાક સધુીભા ં

ઝુ ક્યયેુટય ,ઝુ ઓરપવ, ફારબલનની ાવે, કાયેરીફાગ,  લડોદયા-૩૯૦૦૧૮. એ વયનાભે યજી. 
ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી ભોકરી આલાના યશળેે. 

3) વીરફધં ટેન્ડયના કલય ઉય ખયીદીના કાભનુ ંનાભ સ્ષ્ટ જણાલલાનુ ંયશળેે. તેભજ ઝુ વલબાગ 
તેલો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 

4) ટેન્ડય ભોકરતી લખતે ટેન્ડય પી નો ડીભાન્ડડ્રાફ્ટ અને  ૨% ની અનેસ્ટભની રડોઝીટ 
બાલત્રની વાથે ડીભાન્ડડ્રાફ્ટથી ભોકરલાની યશળેે અને કલય ઉય અનાભત બમાષ અંગેનો 
ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. અનાભત બમાષ લગયના બાલત્ર ખોરલાભા ંઆલળે નશી. 

5) કોઈણ બલત્ર ભજુંય અગય નાભજુંય કયલાનો અવધકાય મ્યવુનવવર કભીળનયશ્રીને આવધન છે 
જે અંગે કોઈ તકયાય કે લાદવલલાદ ચરાલી રેલાભા ંઆલળે નશીં. 

6) ળતીમ બાલત્રો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં. 
7) અનાભત બમાષ લગયના કે યજી. ોસ્ટ એડી/ સ્ીડ ોસ્ટ લગયના કે ભોડા ભેરા બાલત્રકો 

ખોરલાભા ંઆલળે નશીં. 
 
 

     ઝુ ક્યયેુટય  

    વમાજીફાગઝુ 

       લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
  



પ્રવત, 

જનવંકષ  અવધકાયીશ્રી, 
જનવંકષ  વલબાગ, 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 

ઉયોક્ત જાશયેાત લેફવાઈટ તથા દૈવનક ેયભા ંપ્રવવધ્ધ કયલા વલનતંી છે. 
 

 

 ઝુ ક્યયેુટય  

વમાજીફાગઝુ 

         લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

 

 

લડોદયાભશાનગયાલરકા 
ઈ- ટેન્ડય નોટીવ 

   www.vmc.gov.in 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના મોયામ વલબાગ તેભજ મોયામ શે્રણીભા ં નોંધામેરા ઈજાયદાયો ાવેથી તથા 
વયકાયી/અધષવયકાયી વસં્થાના નોંધામેરા અનબુલી ઈજાયદાયો ાવેથી નીચે જણાલેર કાભો ભાટે ભશોયફધં 
બાલત્રકો ફે બાગભા ઈ- ટેન્ડયીંગથી ભગંાલલાભા ંઆલે છે.  
અંદાજી યકભ રૂ ફાનાની યકભ 

રૂ. 
ટેન્ડયની પી 

રૂ. 
ટેન્ડય વલતયણની 
છેલ્રી તાયીખ 

ટેન્ડય સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

લધ ુભારશતી 
ભાટે વલબાગ 

૧. કાભનુ ંનાભ: ઝુ ના જાનલયો ભાટે અમરુ દાણ ખયીદલાનુ ંકાભ  
૧૭,૫૨,૦૦૦/- ૩૫,૦૫૦/- ૨૦૦૦/- ૧૯/૦૮/૨૦૨૦ ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ઝુ વલબાગ 
ઉયોક્ત નફંયની જાશયેાતભાં દળાષલેર કાભો ભાટેના કોયા ટેન્ડય પોભષ તથા કાભની વલસ્તતૃ ભારશતી જે તે 
કચેયીએથી ભી ળકળે તથા લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનની મખુ્મ કચેયીના નોટીવ ફોડષ ય જાશયેાત જોઇ 
ળકળે. લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનની લેફ વાઇટ www.vmc.gov.in યથી ભારશતી તેભજ ટેન્ડય પોભષ ડાઉનરોડ 
કયલા ભાટે કોમ્પ્યટુયભા ંAdobe Acrobit Reder ૫.૦ (or Higher version) Software ઇન્સ્ટોર કયેર શોવ ુજરૂયી છે. જે 
ઇન્ટયનેટ ઉયથી અથલા લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ ઉય આેર લરન્ક દ્ધાયા ફ્રી ડાઉનરોડ કયી 
ળકામ છે. તેભજ ટેન્ડયના ટેન્ડય પોભષ ડાઉરોડ કયી બયી જાશયેાતના ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટભા ં દળાષવ્મા મજુફ ઇ-
ટેન્ડયીંગથી બયેરા ટેન્ડયના પ્રી-ફીડ ડોક્યભેુન્ટની શાડષ કોી યત ભોકરલાની વનમત તાયીખે એ વભમે ટેન્ડય  ઝુ 
ક્યયેુટય ,ઝુ ઓરપવ, ફારબલનની ાવે, કાયેરીફાગ,  લડોદયા-૩૯૦૦૧૮ ને ભોકરી ળકાળે. કોઇણ 
બાલત્ર ભજુંય, નાભજુંય કયલાની અફાવધત વત્તા મ્યવુન. કવભશ્નયશ્રીની યશળેે. 
નોંધ:વદય બાલત્રક પક્ત ઇ-ટેન્ડરયિંગ ધ્ધવતથી www.nprocure.com લેફવાઇટ યથી તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૦ થી 
બયી ળકાળે તથા વપ્ર- ફીડ ડોક્યભેુન્ટની શાડષ કોી યજી. ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી  ઝુ ક્યયેુટય ,ઝુ ઓરપવ, 
ફારબલનની ાવે, કાયેરીફાગ,  લડોદયા-૩૯૦૦૧૮  ખાતે તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ના યોજ વાંજે ૪:૦૦ કરાક 
સધુીભા  ભોકરલાની યશળે. 
PRO NO.           /૨૦-૨૧                                                                        ઝુ ક્યયેુટય 

Tender 
P.R.O. No.  

Department  Details  Issue of Tender Last Date for 
receipt of Tender 
Document 

Start Date End Date 

 Zoo Dept. Supply Of 

Amul Dan 
06/08/2020 19/08/2020 20/08/2020 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.nprocure.com/

