
વડોદરા મહાનગર ાલિકા 

ઝુ શાખા 

ઓછા ટકાના ભાવનુું માગણી ત્રક 
બાલત્રકબયનાયનુ નાભ ...................................................................................શુું નીચે રખેરુું કાભ  

આુંકડાભાું .......................... ટકા ળબ્દોભાું .................................................................  અુંદાજ ત્રક 

દાખર કયેરા બાલત્રક કયતાું ઓછા બાલે કયલાભાું ખુળી છુું  

 
ટેન્ડયની પી રૂ. ૮૦૦/-     ટેન્ડય ખોરલાની તાયીખ :   ૦૫/૧૨/૨૦૨૦ 

 
અ.નું કાભનુું લર્ણન અુંદાજત્રકની યકભ દેખયેખ 

આકાય તથા અર્ધામાણ 

ખચણની યકભ સવલામ 

કાભુરૂ કયલાની 

ભુદ્દત 

નોટોયોકડાઇત્માદી 

યકભ અનાભત તયીકે 

બયેરી તેની તવીર 

૧ શ્રી વમાજીફાગ ઝુ ળાખાના 

જાનલયોનાું ભાટે લાસણક ઇજાયાથી 

ભલ્ટીગ્રેઈન બે્રડ/સફસ્કીટ/ટોસ્ટ, 

બ્રાઉન બે્રડ અને ભલ્ટીગ્રેઈન 

બે્રડ/સફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ 

અને આટા બે્રડખયીદ કયલાનુું કાભ 

વાભેર: 

ટેન્ડય કોી એસ્ટીભેટ અને ઝુની 

ળયતો 

 
 
 
 
નોંધ:- 

(૧) વદય ટેન્ડય કોી ઉય 

આના વશી સવક્કાકયી દળાણલેર 

દયેક આઇટભના બાલ બયલાના 

યશેળે. 

 

અુંદાજીત યકભ 

રૂ. 

૨,૯૧,૨૦૦/- 

 

એક લણ  ૨%અનાભતની યકભ 

રૂ. ૫૮૫૦/-ુયા 

ડી.ડી. થી 

જો વદય શુું બાલત્રકસ્લીકાયલાભાું આલે તો શુું વદય કાભની કયાયની તભાભ ળયતો પ્રભારે્ લતણલાફુંધાઉ છુું . 

ભશાનગય ાસરકાભાું આ વાથે અનાભતની યકભ રૂ. ............................. ભોકરી છે.તે યકભ ભાયી ભાુંગર્ી ભુંજુય થમે 

જો શુું કફૂર અુંદાજનીયકભના ાુંચ ટકા અનાભત ન બરૂ તો ભશાનગય ાસરકાના જપ્ત કયી ાકે ખાતે જભા કયે તે ભને કફૂર 

ભુંજુય છે. 

 
તા:     /     /૨૦  

બાલત્રક બયનાય ની વશી ............................................................. 

વયનાભુું............................................................. 

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



પ્રાઈસ બીડ 
ABSTRACT OF ESTIMATE FOR 

VADODARA MAHANAGAR PALIKA 
 
શ્રી વમાજીફાગ ઝુ ળાખાના જાનલયોનાું ભાટે લાસણક ઇજાયાથી ભલ્ટીગ્રેઈન બે્રડ/સફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને 

આટા બે્રડ ખયીદ કયલાનુું કાભ 

અુંદાજીત યકભ :- ૨,૯૧,૨૦૦/- 

જથ્થો લવગત ભાવ પ્રલત ેકેટ  રકમ રૂ. 

૧૧૪૪ ેકેટ  ભલ્ટીગે્રઈન બફસ્કીટ 
(Cookies)  

(પ્રતિ ેકેટ ૫૦૦ ગ્રાભ) 

  

૧૯૬૦ ેકેટ ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ  

(પ્રતિ ેકેટ ૪૦૦ ગ્રાભ) 
  

૬૨૪ ેકેટ આટા બે્રડ/ બ્રાઉન બે્રડ 
(પ્રતિ ેકેટ ૪૦૦ ગ્રાભ) 

  

૯૩૬ ેકેટ  ભલ્ટીગે્રઈન ટોસ્ટ  

(પ્રતિ ેકેટ ૫૦૦ ગ્રાભ) 
  

 
 
નોંધ:- 

૧)ભાવ તમામ ટેક્ષ સાથેના તેમજ માિની ડડલિવરી ઝુ શાખાના કાુંટા ર વજન કરી ીંજરા સુધી નાખવાના સાથેના ભાવ  

આવાના રહેશે. 

૨)ેભેન્ટ ૩૦ થી ૪૫ દદલવભાું લડોદયા ભશાનગયાસરકાનાસનમભો અનુવાય ભળે. 

૩)બાલ લધાયાની ળયત સ્લીકાયલાભાું આલળે નદશ. 

૪)દય ભદશને આેર ઈન્ડેનભજુફનો ભાર યોજયેોજવપ્રામ કયલાનો યશેળે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 



ભશનગયાબરકા 
ઝુ ળાખા 

લડોદયા ભશાનગયાબરકાના િાફાની ઝુ ળાખા ભાટે ઈજાયો ભજુંય થમાથી એક લષ 

સધુી અગય જરૂય જણામ િો લધ ુત્રણ ભાવ સધુી ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને 

આટા બે્રડએસ્ટીભેટ મજુફ યુો ાડલા ભાટેની ળયિો:-  

 

1) વદય હું ભારની ડીરલયી ભશાનગયાબરકાના ઝુળાખાભા ંઆલાની યશળેે.  

2) ટેન્ડય બયિી લખિે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લત્તા ટકા અગય દય 
નગંના/આઈટભયેટ રખલાના છે. 

3) ટેન્ડય ભજુંય થમાની ખફય ભળ્માની િારયખથી  રદન-૮ ભા ં ઠયેરા ધોયણ એગ્રીભેન્ટ કયી 
આલાનો છે. મદુિ અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભા ંઆલળે નશી િો બયેરી અનાભિ જપ્િ 
કયલાભા ં આલળે. 

4) ઈન્ડને્ટભા ંજણાલેર િાયીખથી ભાર આલાનો છે. જો ઈજાયદાય ભાર આી ળકળે નશી િો 
ઈજાયદાયના ફીરના અનાભિ અગય તભલ્કિથી લસરુ કયલાભા ં આલળે. જો વદય ભાર 
ખયીદલાભા ંભશાનગયાબરકાને નપો લધે િો િેના 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 િેના ઉય જકાિ અથલા સ્થાતનક કયલેયા લગેયે જે કંઈ આલાનુ ં

યશળેે. િો િે ઈજાયદાયે ોિાના દયના આલાના છે. આ ભાટે ભશાનગયાબરકા ભાપી ાવ 
આળે નશી. 

8) ઈજાયાની મદુિ દયમ્માન ઈજાયદાય ભૈમિ થામ િો ઈજાયદાયના લાયવદાયને મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી 
પયભાલે િો િે મદુિભા ંલાયવદાય ાવેથી કાભ રુૂ કયાલળે. 

9) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગદંા થામ િો ફીજી યીિે કાભ કયાલી રેલાભા ં
ભશાનગયાબરકાને જે કંઈ નકુળાન થામ િે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભિ અગય તભલ્કિથી 
લસરુ કયલાભા ંઆલળે. 

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

11) જે ફાફિનો તનકાર એ ળયિો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફિ તલે િકયાય ઉત્ન્ન 
થામ િો િેનો તનકાર ભશાનગયાબરકાના તનમભને અનવુયીને  મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી કયળે અને િે 
ઈજાયદાયને ફધંનકિાષ યશળેે. 

12) ભાર ભશાનગયાબરકાની જરૂયીમાિ પ્રભાણે રેલાભા ંઆલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયિા ંલધ ુઅગય 
ઓછો અગય ફીરકુર ન રેલો િે ભશાનગયાબરકાની ભનસપુીની લાિ છે િે ભાટે ઈજાયદાયની 
િકયાય ચારળે નશી િેભજ કાઈં નકુળાનની યકભ ભાગંી ળકળે નશી. 

13) ઈજાયદાય અતે્ર ટેન્ડય યજુ કમાષ છી ફજાયભા ંબાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગજુયાિ વયકાય 
કે ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈિય કોઈણ કાયણે ટેન્ડયભા ં
પેયપાય કયી ળકાળે નશી. 



14) આ ળયિોભા ંએકાદ ફાફિ દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે િો િે ફાફિનો 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 િેભજ ઈિય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે િો િેનો સ્ષ્ટ ખરુાવો કયલાનો છે. 
ખરુાવો કયલાભા ંનશી આવ્મો શળે િો ટેક્ષ રેલાનો નથી એભ વભજલાભા ંઆલળે અને ાછથી 
િકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 

17) એસ્ટીભેટભા ં જણાલેરી આઈટભની સ્ેવીપીકેળન ભાટે કાઈં લાધંો શળે િો િેનો તનકાર 
મ્ય.ુકતભળનયશ્રી કયળે િે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

18) એસ્ટીભેટભા ં જણાલેરી સ્ેવીપીકેળન મજુફની આઈટભ ભિી નશી શળે િેવુ ં
જણાઈઆલેથીમ્ય.ુકતભળનયશ્રી િયપથી એસ્ટીભેટની આઈટભભા ંસ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય કયાળે 
િે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

19) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાબરકાના ઝુ ળાખાના કાટંા ઉયનુ ં લજન ગ્રાહ્ય યાખલાનુ ં છે. 
િેભા ંકોન્રાકટયની િકયાય ચારળે નશી. 

20) ટેન્ડય બમાષ િાયીખથી રદન ૧૨૦ સધુી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
21) ટેન્ડય કોીની વાથે િાજેિય ન ુગભુાસ્િાધાયા ન ુવટીપીકેટની નકર ફીડાણ કયલી. 
22) ટેન્ડય કોીની વાથે પ્રોપેવનર ટેક્સ્ની ાલિી અને યાષ્રીમકૃિ  ફેંન્ક નો અનાભિ િેભજ ટેન્ડય 

પી ના ડી.ડી વાભેર કયલાના યશળેે. 
 
 
 
 
 

  ઝુ ક્યયેુટય  

વમાજીફાગ ઝુ 

  લડોદયા ભશાનગયાબરકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



લડોદયા ભશનગયાબરકા 
ઝુ 

 
 

શ્રી વમાજીફાગ ઝુ  ખાિા ભાટે લાતિક ઈજાયાથી ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બે્રડ યુો 
ાડલા ભાટેની કાભગીયીની 

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

લધ ુઓડષયના કુર યકભના ૧૦ % પ્રભાણે દંડ લસરુ કયલાભાં આલળે. 
3) ફશાયગાભનાલેાયીઓએએપ.ઓ.આય. લડોદયા ફેઠા ડીરીલયીના બાલ આલાના યશળેે. સ્થાતનક 

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

પ્રભાણે ટકાલાયીનો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો.  

5) ભારનીડીરીલયીવાભે ેભેન્ટ આલાની ળયિ કોઈણ વજંોગોભા ંસ્લીકાયલાભાઆંલળે નશી. 
6) ૨% ની એનેસ્ટભની રડોઝીટ બમાષ લગયના ટેન્ડય કોઈણ વજંોગોભા ંસ્લીકાયલાભાં આલળે નશી.  

7) ટેન્ડય ભજુંય થમાની જાણ થમેથી ઈજાયદાયે રદન-૮ ભા ં૩% ની વીક્યોયીટીરડોઝીટ બયીને ઠયેરાધોયણો 
મજુફના ગલષભેન્ટ સ્ટેમ્ ેય ઉય કયાય કયલાના યશળેે. જો િેભ કયલાભા ં નશી આલે િો 
યજીસ્રેળન,ગભુાસ્િધાયાયજીસ્રેળન ના યુાલા યજુ કયલાના યશળેે. 

8) ફેન્કભાયપિે ેભેન્ટનીળયાિોલાા રકસ્વાભાં ફેન્ક ચાર્જ ભશાનગયાબરકા બોગલળે નશી. 
9) ભારવાભાનઝુળાખાભાં ાવ થમા ફાદ સ્લીકાયલાભા ં આલળે. ઝુળાખાભાં નાાવ થમેર 

ભારવાભાનઈજાયદાયે તયંુિ ફદરી આલાનો યશળેે. 

10) જે ક્લોરીટી/બ્રાન્ડના બાલ ભાગં્મા શોમ િેના જ બાલ આલા. જો ફીજી ક્લોરીટી/બ્રાન્ડના બાલ આલા 
શોમ િો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો. 

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

12) જે ફાફિનો તનકાર એ ળયિો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફિ તલે િકયાય ઉત્ન્ન થામ 
િેભજ આ ળયિોભાં એકાદ ફાફિ દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે િો િે ફાફિનો રાબ 
રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. િેનો તનકાર ભશાનગયાબરકાના તનમભને અનવુયીને મ્ય.ુ 
કભીળનયશ્રી કયળે અને િે ઈજાયદાયને ફધંનકિાષ યશળેે. 

13) ટેન્ડયભા ંદળાષલેર ભારવાભાનનાસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાંઈ લાધંો શળે િો િેનો તનકાર મ્ય.ુકતભળનયશ્રી કયળે 
ઈજાયદાયને ફધંનકિાષ યશળેે. 

14) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાબરકાનાઝુ ળાખાના કાંટા ઉયનુ ં લજન ગ્રાહ્ય યાખલાનુયંશળેે. િેભાં 
ઈજાયદાયની િકયાય ચારળે નશી. 

15) ટેન્ડય ભોકરલાનીિાયીખથી૧૨૦ રદલવ સધુી ઈજાયદાયને ફધંનકિાષ યશળેે. 
16) ેનલ્ટીભાથંી ભાપીની ળયિોસ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં. 

ઉયોક્િ જણાલેર ળયિો ભને કબરુ ભજુંય છે.  

 

ટેન્ડય બયનાયનુ ંનાભ અને વશી:                  ______________________________ 

યફય સ્ટેમ્ વાથે 
વયનામુ ં_____________________________________________ 
 ______________________________________________ 



 

 
 

લડોદયા ભશનગયાબરકા 
ઝુ ળાખા 

લડોદયા ભશાનગયાબરકાના ઝુ ળાખાના જાનલયો ભાટે ઈજાયો ભજુંય થમાથી એક લષ 
સધુી  ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બે્રડએસ્ટીભેટ મજુફ યુો ાડલા 
ભાટેની ળયિો:- 

 

1) ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બે્રડ યોજીંદંુ ાણી નાખ્મા લગયનુ ં
િાજુ ંરુૂાડલાનુ ંછે. નાાવ કયેર ભાર અતે્ર નાળ કયલાભા ંઆલળે િથા િેટરો ભાર 
દવ કીરોથી ઓછો શોમ િો િેટરા ભાર ઈજાયદાયે ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, 

બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બે્રડ આલાનુ ંછે. 
2) ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/બફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બે્રડ દયયોજ ઈન્ડને્ટ પ્રભાણે 

રુૂાડલાનુ ંયશળેે. 
3) દયયોજ લયાળ ભાટેનુ ં આખા ભાવનુઈંન્ડને્ટ આલાભા ં આલળે દયયોજ વલાયના  

૦૯:૦૦ સધુીભા ં ભાર યુો ાડલાનો યશળેે. વદય હ ુ નક્કી કયેર લખિભા ં પેયપાય 
કયલાની સ્થ યના અભરલાયને વત્તા યશળેે. 

4) ઈન્ડને્ટમજુફનો ભાર જણાલેરિાયીખથી આલાનો યશળેે. જો ઈજાયદાયભાર આી 
ળકાળે નશી િો ઈજાયદાયનાજોખભે અને સ્લખચેથી ભાર ફીજેથી ખયીદ કયી રેલાભા ં
આલળે. અને િેભા ં જે કોઈ નકુળાન થામ િે ઈજાયદાયના ફીર 
અનાભાિ,તભલ્કિભાથંીલસરુ કયલાભા ંઆલળે. 

5) ભાર જરૂયી પ્રવગેં ઈન્ડને્ટભેથી૨૪ કરાકભા ંઆલાનો યશળેે. િથા ભાર લધ ુડિો 
કે ઓછો રેલાનો થામ કે વમુકો ન રેલાનો શોમ ત્માયે ઈજાયદાયને ૨૪ કરાક અગાઉ 
િેની ખફય આલાભાઆંલળે.    

6) ટેન્ડય બયિી લખિે અતે્રનાએસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લધ ુટકા રખલાના છે.  

7) ટેન્ડય ભજુંય થમાની ખફય ભળ્માનીિાયીખથી રદન ૮ ભા ંઠયેરા ધોયણે એગ્રીભેન્ટ કયી 
આલાનો છે. મદુિ અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભા ંનશી આલે િો બયેરી અનાભિ 
જપ્િ કયલાભા ંઆલળે. 

8) વદયહ ુકાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આી ળકાળે નશીં. 
9) જે ભાર રેલાભા ં આલળે િે ઉય જકાિ અથલા સ્થાનીકકયલેયા લગેયે જે કાઈં 

આલાનુ ં યશળેે િે ઈજાયદાયે ોિાના દયના આલાના છે. આ ભાટે 
ભશાનગયાબરકા ભાપી આળે નશીં. 

10) ઈજાયદાયની મદુિ દયમ્માન ઈજાયદાયનુ ં ભૈમિ થામ િો ઈજાયદાયના લાયવદાય મ્ય.ુ 
કભીળનયશ્રીપયભાલે િો િે મદુિભા ંલાયવદાય ાવેથી કાભરુૂકયાલળે 

11) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાયયાગદંા થામ િો ફીજી યીિે કાભ કયાલી રેલાભા ં
ભશાનગયાબરકાને જે કંઈ નકુળાન થામ િે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભિ અગય 
તભલ્કિથીલસરુ કયલાભા ંઆલળે. 



12) ટેન્ડયભા ં ગેયચાર,ચકુ કે ગપરિ એવુ ં કાઈં થયુ ં છેિેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને 
ાત્ર થળે અને િે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

13) જે ફાફિનો તનકાર એ ળયિો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફિ તલે િકયાય 
ઉત્ન્ન થામ િેભજ આ ળયિોભા ંએકાદ ફાફિ દળાષલલાનીઅગય રખલાની યશી ગઈ 
શળે િો િે ફાફિનો રાબ રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. િેનો તનકાર 
ભશાનગયાબરકાના તનમભને અનવુયીને મ્ય.ુ કભીળનયશ્રી કયળે અને િે ઈજાયદાયને 
ફધંનકિાષ યશળેે. 

14) ભાર કોોયેળનની જરૂયીમાિ પ્રભાણે રેલાભા ંઆલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયિા ંલધ ુઅગય 
ઓછો અગય ફીરકુર ન રેલો િે ભશાનગયાબરકાનીભનસપુીની લાિ છે િે ભાટે 
ઈજાયદાયની િકયાય ચારળે નશી િેભજ કાઈં નકુળાનની યકભ ભાગંી ળકળે નશી. 

15) ઈજાયદાયઅતે્રટેન્ડય યજુ કમાષ છી ફજાયના બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગજુયાિ 
વયકાય કે ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈિય કોઈણ 
કાયણે ટેન્ડયભા ંપેયપાય કયી ળકાળે નશી. 

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

17) ટેન્ડયભા ં વેલ્વટેક્ષ િેભજ ઈિય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે િો િેનો સ્ષ્ટ ખરુાવો 
કયલાનો છે. ખરુાવો કયલાભા ંનશી આવ્મો શળે િો ટેક્ષ રેલાની નથી એભ વભજલાભા ં
આલળે અને ાછથી િકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં.  

18) એસ્ટીભેટભાજંણાલેરીઆઈટભનીસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાઈં લાધંો શળે િો િેનો તનકાર 
મ્ય.ુકતભળનયશ્રી કયળે િે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

19) એસ્ટીભેટભાજંણાલેરીસ્ેવીપીકેળન મજુફની આઈટભ ભિી નશી શળે િેવુ ં
જણાઈઆલેથીમ્ય.ુકતભળનયશ્રી િયપથી એસ્ટીભેટનીઆઈટભભાસં્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય 
કયાળે િે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

20) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાબરકાના ઝુ ળાખાના કાટંા ઉયનુ ંલજન ગ્રાહ્ય યાખલાનુ ં
છે. િેભા ંકોન્રાકટયની િકયાય ચારળે નશી. 

21) ટેન્ડય બમાષ િાયીખથી રદન ૧૨૦ સધુી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
22) ઈજાયદાયે અતે્રથી ઝુ ળાખાએ યકભ રૂ. ૨૫૦૦/- ડીોબઝટ જભા કયલાની યશળેે. 
23) ઈજાયાભા ં દળાષલેર ળયિોનુ ં ઉલ્રઘંન થમેથી ઈજાયદાયે ઝુવત્તાધીળો નક્કી કયે િે 

મજુફનો દંડ બયલાનો યશળેે. 
 
 
 
 
 

      ઝુ ક્યયેુટય  

    વમાજીફાગ ઝુ 

       લડોદયા ભશાનગયાબરકા 
 
 
 



લડોદયા ભશનગયાબરકા 
 ઝુ ળાખા  

 

 ટેન્ડયની વભાન્મ ળયિો  

1) વીરફધં બાલત્રો િે ખોરલાની િાયીખના યોજ વાજંના ૦૪:૦૦ કરાક સધુીભા ંઝુ 
કયયેુટયશ્રી,ઝુ તલબાગની ઓરપવ,ફારબલનની ાવે,કાયેરીફાગ, લડોદયા-૩૯૦૦૧૮ એ વયનાભે 
યજી. ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી ભોકરી આલાના યશળેે. 

2) વીરફધં ટેન્ડયના કલય ઉય ખયીદીના કાભનુ ંનાભ સ્ષ્ટ જણાલલાનુ ંયશળેે. િેભજ ઝુ ળાખા 
િેલો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 

3) ટેન્ડય ભોકરિી લખિે ૨% ની અનેસ્ટભની રડોઝીટ બાલત્રની વાથે 
ડીભાન્ડડ્રાફ્ટથીભોકરલાની યશળેે અને કલય ઉય અનાભિ બમાષ અંગેનો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 
અનાભિ બમાષ લગયના બાલત્રખોરલાભા ંઆલળે નશી. 

4) કોઈણ બલત્ર ભજુંય અગય નાભજુંય કયલાનો અતધકાય મ્યતુનતવર કભીળનયશ્રીને આતધન છે 
જે અંગે કોઈ િકયાય કે લાદતલલાદ ચરાલી રેલાભા ંઆલળે નશીં. 

5) ળિીમ બાલ ત્રો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં. 
6) અનાભિ બમાષ લગયના કે યજી. ોસ્ટ એડી/ સ્ીડ ોસ્ટ લગયના કે ભોડા ભેરા બાલત્રો 

ખોરલાભા ંઆલળે નશીં. 
7) ઈજાયદાયે બાલત્રો પ્રી –ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ મૂ બાલત્ર વાથે અરગ 

અરગ વીર કયલાભા કલય ઉય પ્રી ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ રખી જુદા જુદા 
યાખી ત્માય ફાદ એક વીંગર  કલય ભા ંવીર કયી ભોકરના યશળેે. 

 
 

     ઝુ ક્યયેુટય  

    વમાજીફાગ ઝુ 

       લડોદયા ભશાનગયાબરકા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પ્રતિ, 

જનસંર્ક  અતધર્ાયીશ્રી, 

જનસંર્ક  તલબાગ, 
લડોદયા ભહાનગયાતરર્ા 
 
 

ઉયોક્િ જાહેયાિ લેફસાઈટ િથા દૈતનર્ ેયભાં પ્રતસધ્ધ ર્યલા તલનંિી છે. 
 

 
 

         ઝ ુક્મુયેટય  
        સમાજીફાગ ઝુ  

              લડોદયા ભહાનગયાતરર્ા 

 

 

 
વડોદરા ભહાનગરાલિકા 

 
www.vmc.gov.in 

 
લડોદયા ભહાનગયાતરર્ાના મોગ્મ તલબાગ િેભજ મોગ્મ શ્રેણીભાંનોંધામેરાઈજાયદાયો ાસેથી િથા સયર્ાયી/અધકસયર્ાયી 
સંસ્થાના નોંધામેરા અનુબલી ઈજાયદાયો ાસેથી નીચે જણાલેર ર્ાભો ભાટે ભહોયફંધ બાલત્રર્ો ભંગાલલાભાં આલે છે.  

અંદાજી રકભ રૂ ફાનાની રકભ રૂ. ટેન્ડરની પી 

રૂ. 
ટેન્ડર લવતરણની 

છેલ્લી તારીખ 

ટેન્ડર સ્વીકારવાની 

છેલ્લી તારીખ 

વધુ ભાહહતી ભાટે 

લવબાગ 

૧. કાભનંુ નાભ: ઝુ ના જાનવરો ભાટે  ભલ્ટીગે્રઈન બે્રડ/લફસ્કીટ/ટોસ્ટ, બ્રાઉન બે્રડ અને આટા બ્રેડખરીદવાનંુ કાભ 

(રી ઈનવાઈટ) 

૨,૯૧,૨૦૦/- ૫૮૫૦/- ૮૦૦/- ૦૪/૧૨/૨૦૨૦ ૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ઝુ શાખા 

નોંધ:સદય બાલત્રર્  યજી. ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી મ્મુતનતસર ર્ભીળનયશ્રી, યેર્ોડક  ળાખા,ખંડેયાલભારે્ટ, યાજભહેર યોડ, 
લડોદયા-૩૯૦૦૦૧ ભી જલાનો સભમ ફોયના ૦૪:૦૦ ક્રાર્ સુધીનો યહેળે. પ્રાઇઝફીડભાં ર્ોઈણ પ્રર્ાયની ળયિ 
સ્લીર્ાયલાભાં આલળે નહીં. ટેન્ડય સ્લીર્યલાની છેલ્લી િાયીખના ફોયના ૫:૦૦ ર્રારે્ ટેન્ડય ખોરલાભાં આલળે. ઓફપસ 
સભમ દયમ્માન ફોયે ૩:૦૦ ક્રાર્ સુધી ટેન્ડય ભી ળર્ળે. ર્ોઈણ બાલત્ર ભંજુય/નાભંજુય ર્યલાની આફાતધિ સત્તા 
મ્મુતનતસર ર્તભળનયશ્રીને યહેળે.  
PRO NO.          /૨૦-૨૧            

                                                                                                                                               Zoo Curator 

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 
Becker’s 
Different Items    

26/11/2020 04/12/2020 05/12/2020 


