
વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

પ્રી -કવોરીપીકેશન ફીડ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રી   ક્વોરીપીકેશન દસ્તાવેજો  ત્રો  

 

બાલત્ર આલાની તાયીખ :  

બાલત્ર  જભા કયલાની તાયીખ : 

બાલત્ર ભેલનાય:   ................................................. 
 

 

 

                વશી. 

      ળાખા/ખાતાધધકાયી. 

           લડોદયા ભશાનગયાલરકા  

                લડોદયા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કાભન ું નાભ :- વમાજીફાગ ઝુ ધલબાગભા જાનલયો ભાટે ાડાન  ભટન 

લા.ઈજાયાથી  ખયીદ કયલાન ું  કાભ. 
 
 

અંદાજીત યકભ રૂ. ૩૨,૦૦,૦૦૦/- 

૨ % અનાભત રૂ. ૬૪,૦૦૦/- 

ટેન્ડય પી  રૂ. ૪૦૦૦/- 

 

 



વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

 
               પ્રી- ક્લોરીપીકેળન –ફીડ વાથે વાભેર દસ્તાલેજ-ત્રો તભાભ બાલ ત્રો છેરાભા છેલ્રા 
ભાન્મ દસ્તાલેજ ત્રો વાથે ભોકરલા.  
   ૧  કાભ ભાટે જરૂયી યકભ ની ઇ.એભ.ડી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ તથ ટેન્ડય પી ની યકભનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ યજ  
       કયલો. 
   ૨.  ગ ભાસ્તાધાયાન ું રેટેસ્ટ વટીપીકેટ વાભેર યાખલાન ું યશળે. અથલા સ્ેધળમર ભુંજૂયી ભળ્મા ફાદ 

        યજ  કયવ .  
   ૩. ઇજાયદાયે વ્મલવામલેયાની નકર વાભેર યાખલાની યશળેે. 
    ૪. ઇજાયદાયે દયયોજ ૫૦ કકરોથી લધ  ભટન વપ્રામ કયલાનો ૨ લષનો અન બલ ધયાલતા વટીકપકેટ 

      વાભેર યાખલા.  
 

      ઈજાયદાયે બાલત્રો પ્રી –ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ મૂ બાલત્ર વાથે અરગ અરગ 
વીર કયલ ભા કલય ઉય પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ રખી જ દા જ દા યાખી ત્માય ફાદ એક 
વીંગર  કલય ભાું વીર કયી ભોકરના યશળેે. 
         પ્રી –ક્લોરીપીકેળન ફીડ બાલત્ર ખોરલાની તાયીખ ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના વાુંજે ૫:૦૦ લાગે 
ખોરલાના છે. જે પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડની ચકાવણી કયી ભાન્મ પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડલાા ઇજાયદાયના 
જ પ્રાઇઝ ફીડ વભક્ષ અધીકાયીની લૂષ ભુંજૂયી ભેલી ખોરલાના યશળેે. 
 
 

        નોંધ : અભાન્મ પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડના ઇજાયદાયોના પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાના નથી. 
    લડોદયા ભશાનગય ારીકાને તભાભ બાલત્રક અભાન્મ કયલાના અફાધીત અધધકાય યશળેે તેના ભાટે 
કોઇ કાયણ આલાભા આલળે નશી.   

                                                          વશી. 
                                                                       ળાખા/ખાતાધધકાયી 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 

ઇજાયદાયની વશી. 
 

                  પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે વાભેર યાખી ભોકરલી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

ઝુ લવબાગ 

  ટેન્ડય ક્રભાુંક :  

  ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાુંક................................ 
 

કાભન ું નાભ :- વમાજીફાગ ઝુ ધલબાગભાું જાનલયો ભાટે ાડાન  ભટન લા. ઈજાયાથી  ખયીદ કયલાન ું  કાભ.             
                                                                           
 

   
                                                                              ક્રાકષ  

                                                       વમાજીફાગ ઝુ  

                                                       લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

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

 

 

વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

ઝુ લવબાગ 

ટેન્ડય ક્રભાુંક :  
  
ટેન્ડય  પી યીવીપ્ટ   ક્રાભાુંક ............................................................ 
 

કાભન ું નાભ :- વમાજીફાગ ઝુ ધલબાગભા જાનલયો ભાટે ાડાન  ભટન લા. ઈજાયાથી  ખયીદ કયલાન ું  કાભ. 
 

 

  (ઇજાયદાય / અયજદાય ની પ્રત)                                                 ક્રાકષ    

  પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડ  વાથે વાભેર યખી ભોકરલી                          વમાજીફાગ ઝુ 

                                                                          લડોદયા ભશાનગયાલરકા       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વડોદયા ભહાનગયાલરકા, ઝુ લવબાગ 

                                                                        પ્રાઇઝ ફીડ                                                તા. 

કાભનો 
અન ક્રભ 
નુંફય 

કાભન ું  લણષન અંદાજ ત્રકની 
યકભ દેખયેખ આકાય 
તથા  અણધામાષ 
ખચષ ની યકભ 
ધવલામ  

કાભ  ર  
કયલાની 
મ દત 

નોટો યોકડા ઇત્માદી 
યકભ અનાભત તયીકે  
બયેરી તેની  તવીર 

૧ વમાજીફાગ ઝુ ધલબાગભા 
જાનલયો ભાટે ાડાન  
ભટન લા.ઈજાયાથી  
ખયીદ કયલાન ું  કાભ. 

૩૨,૦૦,૦૦૦/- ૧ લષ  ૨% ટકાની અનાભત 
રૂ.૬૪,૦૦૦/-અંકે ચોવઠ 
શજાય રૂીમા  યા 
નેળનારાઇઝ  ફેંક નાું  
ડી.ડી. થી અથલા ફેન્કવષ 
ચેક થી બયલાના યશળે. 

 વાભેર ટેન્ડય કોી 
એસ્ટીભેન્ટ  ળયતો  

   

  ઉયોક્ત ટેન્ડય કોીભાું 
બાલ બયી  

   

  ઉયોક્ત ટેન્ડય કોીભાું 
બાલ બયી આના વશી 
ધવક્કા  કયલાના યશળેે 

   

 

 

   જો વદય હ ું બાલત્રક  સ્લીકાયલાભાું આલે તો હ ું વદય ની તભાભ ળયતો પ્રભાણે લતષલા ફુંધાલ છું. 

ભશાનગયાલરકાભાું આ વાથે અનાભત ની રૂ..................... યકભ ભોકરી છે. તે યકભ ભાગણી ભુંજ ય થમેથી 

જો હ ું કબ ર અંદાજીતની યકભ ના ત્રણ ટકા અનાભત બર  તો ભશાનગયાલરકા ને જપ્ત કયી ાકે ખાતે 

જભા કયેર તે ભને કબરૂ છે.  
 

ભાયી ેઢીનો વેરટેક્ષ નુંફય  .......................... અને ગ ભસ્તાધાયા યજીસ્રેળન નુંફય ..............છે. 
 

                                          બાલત્ર બયનાયની વશી. 

                    તા.  

                          વયનામ ું. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT OF ESTIMATE FOR 

VADODARA MAHANAGAR PALIKA 
 
શ્રી શયાજીબાગ ઝુ  વળભાગના જાનળરો માટે ળાવવિક ઇજારાથી ાડાનુું મટન ખરીદ કરળાનુું કામ 

 

અુંદાજીત રકમ :- ૩૨,૦૦,૦૦૦/- 

જથ્થો વિગત ભાિ પ્રવત કિલો રિમ રૂ. 

૩૨,૦૦૦  કિલો 

 

પાડાન ું મટન   

 
 
નોંધ:- 

૧)  ભાિ તમામ ટેક્ષ સાથેના તેમજ માલની કડવલિરી ઝ  શાખા બેઠા આપિાની રહેશે. 

૨) ેમેન્ટ ૩૦ થી ૪૫ દદળશમાું ળડોદરા મષાનગરાવકાના વનયમો અનુશાર મલે. 

૩) ભાળ ળધારાની રત સ્ળીકારળામાું આળે નદષ. 

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

 
 
 

                                          બાલત્ર બયનાયની વશી. 

                    તા.  

                          વયનામ ું. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



વડોદયા ભહાનગયાલરકા 

ઝુ લવબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના તાફાની ઝુ ળાખા ભાટે ઈજાયો ભુંજ ય થમાથી એક લષ સ ધી 

અગય જરૂય જણામ તો લધ  ત્રણ ભાવ સ ધી ાડાન ું ભટન  એસ્ટીભેટ મ જફ  યો ાડલા ભાટેની 

ળયતો:-  
 

1) વદય હ ું ભારની ડીરલયી ભશાનગયાલરકાના ઝુ  ળાખાભાું આલાની યશળેે.  
2) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લત્તા ટકા અગય દય 

નુંગના/આઈટભ યેટ રખલાના છે. 
3) ટેન્ડય ભુંજ ય થમાની ખફય ભળ્માની તાકયખથી  કદન-૮ ભાું ઠયેરા ધોયણ એગ્રીભેન્ટ કયી આલાનો 

છે. મ દત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભાું આલળે નશી તો બયેરી અનાભત જપ્ત કયલાભાું  આલળે. 
4) ઈન્ડને્ટભાું જણાલેર તાયીખથી ભાર આલાનો છે. જો ઈજાયદાય ભાર આી ળકળે નશી તો 

ઈજાયદાયના ફીરના અનાભત અગય ધભલ્કતથી લસ ર કયલાભાું આલળે. જો વદય ભાર ખયીદલાભાું  
ભશાનગયાલરકાને નપો લધે તો તેના ઉય ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક યશળેે નશી 

5) જરૂય પ્રવુંગે ભાર ઈન્ડને્ટ ભેથી ૨૪ કરાકભાું આલાનો છે. 
6) વદય હ ું કાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આલાનો નથી. 
7) જે ભાર રેલાભાું આલળે તેના ઉા જકાત અથલા સ્થાધનક કયલેયા લગેયે જે કુંઈ આલાન ું યશળેે. 

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

8) ઈજાયાની મ દત દયમ્માન ઈજાયદાય ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાયને મ્ય . કભીળનયશ્રી 
પયભાલે તો તે મ દતભાું લાયવદાય ાવેથી કાભ  રૂ કયાલળે.    

9) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગુંદા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભાું ભશાનગયાલરકાને 
જે કુંઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય ધભરકતથી લસ ર કયલાભાું આલળે. 

10) ટેન્ડયભાું ગેયચાર, ચ ક કે ગપરત એવ ું કાુંઈ થય ું એભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે અને 
તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

11) જે ફાફતનો ધનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત ધલે તકયાય ઉત્ન્ન થામ 
તો તેનો ધનકાર ભશાનગયાલરકાના ધનમભને અન વયીને  મ્ય . કભીળનયશ્રી કયળે અને તે 
ઈજાયદાયને ફુંધનકતાષ યશળેે. 

12) ભાર ભશાનગયાલરકાની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભાું આલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતાું લધ  અગય 
ઓછો અગય ફીરક ર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાની ભનસ પીની લાત છે તે ભાટે ઈજાયદાયની 
તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાુંઈ ન કળાનની યકભ ભાુંગી ળકળે નશી. 

13) ઈજાયદાય અતે્ર ટેન્ડય યજ  કમાષ છી ફજાયભાું બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગ જયાત વયકાય કે 
ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ કાયણે ટેન્ડયભાું પેયપાય 
કયી ળકાળે નશી. 

14) આ ળયતોભાું 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 પ્રવુંગે ઈજાયદાયની ભુંજ ય થમેર યકભના દય 
વેકુંડ ેએક ટકા રેલાભાું આલળે. 

16) ટેન્ડયભાું વેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખ રાવો કયલાનો છે. 
ખ રાવો કયલાભાું નશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાનો નથી એભ વભજલાભાું આલળે અને ાછથી 
તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશીં. 

17) એસ્ટીભેટભાું જણાલેરી આઈટભની સ્ેવીપીકેળન ભાટે કાુંઈ લાુંધો શળે તો તેનો ધનકાર મ્ય . 
કધભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 



18) એસ્ટીભેટભાું જણાલેરી સ્ેવીપીકેળન મ જફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવ ું જણાઈ આલેથી મ્ય . 
કધભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટની આઈટભભાું સ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય કયાળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય 
યાખલા ડળે. 

19) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાના ઝુ ળાખાના કાુંટા ઉયન ું લજન ગ્રાહ્ય યાખલાન ું છે. તેભાું 
કોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

20) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી કદન ૧૨૦ સ ધી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
21) વભમ ભમાષદાભાું ભારવાભાન  યો ાડલાભાું નશીં આલે તો અઠલાડીમાના ૧/૨ % પ્રભાણે અને 

લધ ભાું લધ  ઓડષયના ક ર યકભના ૧૦ % પ્રભાણે દુંડ લસ ર કયલાભાું આલળે. 
 

 
 
 

વડોદયા ભહનગયાલરકા 

ઝુ લવબાગ 
લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ઝુ ળાખાના જાનલયો ભાટે ઈજાયો ભુંજ ય થમાથી એક લષ 

સ ધી અગય જરૂય જણામ તો લધ  ત્રણ ભાવ સ ધી ાડાન ું ભટન  એસ્ટીભેટ મ જફ  યો ાડલા 
ભાટેની ળયતો:- 

 

1) ાડાન  ભટન યોજીંદા તાજ ું  રૂ ાડલાન ું છે. નાાવ કયેર ભાર અતે્ર નાળ કયલાભાું આલળે 
તથા તેટરો ભાર દવ કીરોથી ઓછો શોમ તો તેટરા ભાર ઈજાયદાયે ફકયાન ું ભટન 
આલાન ું છે અને ાવ કયેર ભાર દવ કીરોથી લધ  શળે તો તે અતે્રના કતરખાનાભાું ાડા 
શરાર કયી એક કરાકભાું તાત્કારીક  રૂ ાડવ ું ડળે.  

2) ાડાન ું ભટન દયયોજ ઈન્ડને્ટ પ્રભાણે  રૂ ાડલાન ું યશળેે. 
3) દયયોજ લયાળ ભાટેન ું આખા ભાવન ું ઈન્ડને્ટ આલાભાું આલળે દયયોજ વાુંજના ૦૫:૦૦ 

સ ધીભાું ભાર  યો ાડલાનો યશળેે. વદય હ  નક્કી કયેર લખતભાું પેયપાય કયલાની સ્થ 
યના અભરલાયને વત્તા યશળેે. દય ગ ર લાયે ભટન રેલાન ું નથી. યુંત   જરૂય ડય ે ૧૦ 
કકરોગ્રાભ ભટન આલાન ું યશળેે. 

4) અતે્રના કતરખાનભાું સ્થ યના અધધકાયીની શાજયીભાું ઈન્ડને્ટ પ્રભાણેનો ભાર એટરે કે 
(અંદાજે ત્રણ થી ચાય લષ સ ધીની ઉંભયના) તુંદ યસ્ત ાડા શરાર કયલાના યશળેે. 

5) ઈજાયદાયે ખાવ તકેદાયી યાખલી કે જાનલયના શોજયી, પેપવાું ટો અને આંતયડા કોઈણ 
વુંજોગોભાું રેલાભાું આલળે નશીં. તથા ખોયી ધલગેયેના લફનજરૂયી શાડકાઓ કાઢી નાુંખી 
જાનલયોને ખલડાલી ળકામ તે મ જફન ું ભટન તોર કયી રેલાભાું આલળે. છુંટી શાડકાઓ 
ઈજાયદાયને રઈ જલા દેલાભાું આલળે નશી. 

6) જાનલયના ભોટા શાડકા જેભ કે ગના ફધા જ શાડકાભાુંથી પક્ત ભાુંવ જ રેલાભાું આલળે 
તથા શાડકા તેભજ શાડકાના ટ કડા વાથેનો ભાર રેલાભાું આલળે નશીં. 

7) ભાુંવ તથા શાડકાની ફુંને્નની જરૂકયમાત જોતાું ાુંવી અને કયોડયજ્જ  ના ભાુંવ-શાડકા 
વાથેનો ભાર રેલાભાું આલળે નશીં. 

8) ભટનના સ્રોટય કયતી લખતે અને કમાષ ફાદ તેને ધોલાન ું નથી જેથી ાણીનો ઉમોગ 
કયલો નશીં.  

9) ઈન્ડને્ટ કયતાું ૧૦ કકરોથી ઓછું ભટન થળે તો તે તેટલ ું ભટન ફકયાન ું આવ ું ડળે. અને 
તેનો બાલ ાડાના ભટનનો ઠયેરો બાલ મ જફનો યશળેે અને ઈન્ડને્ટ કયતાું ાડાન ું ભટન 
લધ  થામ તો તે ૈકી ૧૦ કકરો લધાયે રેલાભાું આલળે અને તેની કકિંભત ભજયે આલાભાું 
આલળે. 

10) ઈન્ડને્ટ મ જફનો ભાર જણાલેર તાયીખથી આલાનો યશળેે. જો ઈજાયદાય ભાર આી 
ળકાળે નશી તો ઈજાયદાયના જોખભે અને સ્લખચેથી ભાર ફીજેથી ખયીદ કયી રેલાભાું 
આલળે. અને તેભાું જે કોઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર અનાભાત, ધભલ્કતભાુંથી 
લસ ર કયલાભાું આલળે. 



11) ભાર જરૂયી પ્રવુંગે ઈન્ડને્ટ ભેથી ૨૪ કરાકભાું આલાનો યશળેે. તથા ભાર લધ  ડતો કે 
ઓછો રેલાનો થામ કે વમ કો ન રેલાનો શોમ ત્માયે ઈજાયદાયને ૨૪ કરાક અગાઉ તેની 
ખફય આલાભાું આલળે.      

12) ઈજાયદાયે ોતાના જોખભે અને ખચે અતે્ર જરૂયીમાત પ્રભાણેના આઠ કદલવ ભાટે શરાર 
કયલા જોઈતા જાનલાયો (ાડા) અતે્રની ફતાલેર જગ્માભાું કુંમ્ાઉન્ડ કયી યાખલાડળે અને 
ફતાલેર કતરખાનાભાું શરાર કયલાના છે. 

13) સ્ટોકભાું યાખલાભાું આલેર ાડાઓને અતે્રથી સ ચલલાભાું આલે તે મ જફ દલાઓ તેભજ 
યવી ઈજાયદાયે સ્લખચે આલાની યશળેે.  

14) જ્માયે સ્ટોકભાું યાખલા ાડા રાલલાભાું આલે તે જ કદલવે ાડાઓને કયભીમાની દલા 
(Deworming Bolus) Veterinary Officer ની શાજયીભાું જ આલાની યશળેે.  

15) સ્ટોકભાું યાખલાભાું આલેર ાડાઓને ખલડાલલા ભાટે જરૂયી ખોયાક વાભાન તે રગતી 
અન્મ લચજ લસ્ત  ઓ ઈજાયદાયે સ્લખચે સ્ટોકભાું યાખલાની યશળેે. 

16) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લધ  ટકા રખલાના છે.  
17) ટેન્ડય ભુંજ ય થમાની ખફય ભળ્માની તાયીખથી કદન ૮ ભાું ઠયેરા ધોયણે એગ્રીભેન્ટ કયી 

આલાનો છે. મ દત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભાું નશી આલે તો બયેરી અનાભત જપ્ત 
કયલાભાું આલળે. 

18) વદય હ  કાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આી ળકાળે નશીં. 
19) ઈજાયદાયની મ દત દયમ્માન ઈજાયદાયન ું ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાય મ્ય . 

કભીળનયશ્રી પયભાલે તો તે મ દતભાું લાયવદાય ાવેથી કાભ  રૂ કયાલળે     
20) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગુંદા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભાું 

ભશાનગયાલરકાને જે કુંઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય ધભલ્કતથી 
લસ ર કયલાભાું આલળે. 

21) ટેન્ડયભાું ગેયચાર, ચ ક કે ગપરત એવ ું કાુંઈ થય ું છે તેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર 
થળે અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

22) જે ફાફતનો ધનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત ધલે તકયાય 
ઉત્ન્ન થામ તેભજ આ ળયતોભાું એકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે 
તો તે ફાફતનો રાબ રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. તેનો ધનકાર 
ભશાનગયાલરકાના ધનમભને અન વયીને મ્ય . કભીળનયશ્રી કયળે અને તે ઈજાયદાયને 
ફુંધનકતાષ યશળેે. 

23) ભાર કોોયેળનની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભાું આલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતાું લધ  અગય 
ઓછો અગય ફીરક ર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાની ભનસ પીની લાત છે તે ભાટે 
ઈજાયદાયની તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાુંઈ ન કળાનની યકભ ભાુંગી ળકળે નશી. 

24) ઈજાયદાય અતે્ર ટેન્ડય યજ  કમાષ છી ફજાયના બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગ જયાત 
વયકાય કે ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ 
કાયણે ટેન્ડયભાું પેયપાય કયી ળકાળે નશી. 

25) ઈજાયો એક નાભેથી ફીજાના નાભે રાન્વપય કયલાના પ્રવુંગે ઈજાયદાયની ભુંજ યીની યકભના 
દય વેકુંડ ેએક ટકા રાગત રેલાભાું આલળે. 

26) ટેન્ડયભાું વેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખ રાવો કયલાનો 
છે. ખ રાવો કયલાભાું નશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાની નથી એભ વભજલાભાું આલળે અને 
ાછથી તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશીં.  

27) એસ્ટીભેટભાું જણાલેરી આઈટભની સ્ેવીપીકેળન ભાટે કાુંઈ લાુંધો શળે તો તેનો ધનકાર મ્ય . 
કધભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

28) એસ્ટીભેટભાું જણાલેરી સ્ેવીપીકેળન મ જફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવ ું જણાઈ 
આલેથી મ્ય . કધભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટની આઈટભભાું સ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય કયાળે 
તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 



29) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાના ઝુ ળાખાના કાુંટા ઉયન ું લજન ગ્રાહ્ય યાખલાન ું છે. 
તેભાું કોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

30) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી કદન ૧૨૦ સ ધી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
31) ઈજાયદાયે અતે્રથી ઝુ ળાખાએ યકભ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ડીોલઝટ જભા કયલાની યશળેે. 
32) જીલીત ાડાના સ્ટોકની તેભજ જભા ઉધાય અને ધવરક અંગેની ભાકશતી ઈજાયદાયે અતે્રની 

ઓપીવે આલાની યશળેે. 
33) ઈજાયાભાું દળાષલેર ળયતોન ું ઉલ્રુંઘન થમેથી ઈજાયદાયે ઝુ વત્તાધીળો નક્કી કયે તે મ જફનો 

દુંડ બયલાનો યશળેે. 
34) ઇન્ડને્ટ મ જફ યોજ અંદાજીત ૬૫ % ફોનરેવ (શાડકા લગયન ું) અને ૩૫% ફોનલીથ (શાડકા 

વાથેન ું) ાડાન  ભટન આલાન ું યશળેે. 
35) ઈજાયદાયે ઝુ ધલબાગના ઝુ વતાઅધધકાયીઓ જે યીતે ભટન કાીને આલાન  એટરે કે 

શાડકા લાળુ ભટન અને શાડકા લગયન  ભટન જ દા જ દા કેયેટ અથલા ડોર ભા બયી 
આલાન  કશ ેતે યીતે આલાન  યશળેે. 

36) ાડા હરાર કમાા ફાદ લફનજરૂયી હાડકા, પેફ્સા, ખોડી વગેયે નો વધેર જથ્થાને 

એલનભર કેકસા ડડસ્ોસર સાઈટ હાથીમાખાડ,આણદં ઈન્ડસ્ટરીમર એસ્ટેટ નજીક,  

ગાજયાવાડી ખાતે આવેરા પ્રાન્ટ સુધી હોંચાડવાનંુ યહેશે.  
 
 
 
 

     ઝુ ક્ય યેટય  
    વમાજીફાગ ઝુ  

       લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

વડોદયા ભહનગયાલરકા 

 ઝુ લવબાગ 

 

 ટેન્ડયની વભાન્મ ળયતો  

1) જાશયેાત દળાષલેર અન ક્રભ નુંફય પ્રભાણે બાલત્રો અરગ આલાના યશળેે. 
2) વીરફુંધ બાલત્રો તે ખોરલાની તાયીખના યોજ વાુંજના ૦૪:૦૦ કરાક સ ધીભાું ઝુ કય યેટય,ઝુ 

ઓકપવ,ફારબલનની ાવે,કાયેરીફાગ, લડોદયા-૩૯૦૦૧૮. એ વયનાભે યજી. ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટથી 
ભોકરી આલાના યશળેે. 

3) વીરફુંધ ટેન્ડયના કલય ઉય ખયીદીના કાભન ું નાભ સ્ષ્ટ જણાલલાન ું યશળેે. તેભજ ઝુ ળાખા તેલો 
ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 

4) ટે ન્ડય ભોકરતી લખતે ૨% ની અનેસ્ટ ભની કડોઝીટ બાલત્રની વાથે ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી 
ભોકરલાની યશળેે અને કલય ઉય અનાભત બમાષ અંગેનો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. અનાભત બમાષ 
લગયના બાલત્ર ખોરલાભાું આલળે નશી. 

5) કોઈણ બલત્ર ભુંજ ય અગય નાભુંજ ય કયલાનો અધધકાય મ્ય ધનધવર કભીળનયશ્રીને આધધન છે જે 
અંગે કોઈ તકયાય કે લાદધલલાદ ચરાલી રેલાભાું આલળે નશીં. 

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

ખોરલાભાું આલળે નશીં. 
 
 

     ઝુ ક્ય યેટય  
    વમાજીફાગ ઝુ  

       લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



નોંધ: સદય ટેન્ડય સાદા સીર ફંધ કવયભાં ઉયના સયનાભે ભોકરવાના યહેશે.  
પ્રધત, 

જનવુંકષ  અધધકાયીશ્રી, 
જનવુંકષ  ધલબાગ, 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 

ઉયોક્ત જાશયેાત લેફવાઈટ તથા દૈધનક ેયભાું પ્રધવધ્ધ કયલા ધલનુંતી છે. 
 

 
     
 
 

        ઝુ ક્ય યેટય  
    વમાજીફાગ ઝુ  

          લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

 

 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
www.vmc.gov.in 

 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના મોગ્મ ધલબાગ તેભજ મોગ્મ શે્રણીભાુંનોંધામેરાઈજાયદાયો ાવેથી તથા 
વયકાયી/અધષવયકાયી વુંસ્થાના નોંધામેરા અન બલી ઈજાયદાયો ાવેથી નીચે જણાલેર કાભો ભાટે ભશોયફુંધ 
બાલત્રકો ભુંગાલલાભાું આલે છે.  
અંદાજી યકભ રૂ ફાનાની યકભ 

રૂ. 
ટેન્ડયની પી 

રૂ. 
ટેન્ડય ધલતયણની 
છેલ્રી તાયીખ 

ટેન્ડય સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

લધ  ભાકશતી 
ભાટે ધલબાગ 

૧. કાભન ું નાભ: ઝુ ના જાનલયો ભાટે ાડાન ું ભટન ખયીદલાન ું કાભ  
૩૨,૦૦,૦૦૦/- ૬૪,૦૦૦/- ૪૦૦૦/- ૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ઝુ ધલબાગ 
નોંધ:વદય બાલત્રક  યજી. ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી ઝુ ક્ય યેટય,ઝુ ઓકપવ,ફારબલનની ાવે કાયેરીફાગ, લડોદયા-
૩૯૦૦૧૮ ભી જલાનો વભમ ફોયના ૦૪:૦૦ ક્રાક સ ધીનો યશળેે. પ્રાઇઝફીડભાું કોઈણ પ્રકાયની ળયત 
સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. ટેન્ડય સ્લીકયલાની છેલ્રી તાયીખના ફોયના ૫:૦૦ કરાકે ટેન્ડય ખોરલાભાું આલળે. 
ઓકપવ સ્ભમ દયમ્માન ફોયે ૩:૦૦ ક્રાક સ ધી ટેન્ડય ભી ળકળે. કોઈણ બાલત્ર ભુંજ ય/નાભુંજ ય કયલાની 
આફાધધત વત્તા મ્ય ધનધવર કધભળનયશ્રીને યશળેે.  
PRO NO.             /૧૮-૧૯                                                                         ઝુ ક્ય યેટય 

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 Beef 19/01/2020 03/02/2020 04/02/2020 

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

