
ઇ-ટેન્ડર નોટીસ 

     સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા              ટેન્ડર નોટીસ નબંરઃ ૧ / ર૦ર૦-ર૧ 

 લોખડંની એંગલ ખરીદી માટેન  ંઇ-ટેન્ડર  

વવભાગ/ખાતાન  ંનામ   
 

નાયબ વન સરંક્ષક, સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, 
બહ માળી ભવન, બ્લોક-ર, ત્રીિો માળ, મહસેાણા  

ખરીદીની વવગત  વાવેતર પ્લોટોના રક્ષણ માટે તાર ફેનન્સિંગ કરવા માટે 
૪૦ મી.મી. X ૪૦ મી.મી. X  ૬ મી.મી. લોખડંની એંગલ–
૭ ફુટ લબંાઇની, ૭ હોલ પાડીને (સરેરાશ વિન ૩.પ  
કક.ગ્રા. પ્રવત મીટરે) દશાાવેલ સ્થળે પહોંચાડવા સકહત   
ના ભાવોથી લોખડંની એંગલની ખરીદી  

ટેન્ડર ફી  ર . ર,૦૦૦/- (ડી.ડી. સ્વર પે)   

અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ  ર . પ૦,૦૦૦/- (ડી.ડી. સ્વર પે)   

ટેન્ડર ફી/ઇ.એમ.ડી.ના ડી.ડી. જેના નામે આપવાના   
છે તે.  

નાયબ વન સરંક્ષક, સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, 
મહસેાણા 

બીડ ડાાકય મેન્ટ ડાઉન લોડીંગની શર આત તારીખ તા. ૨૧/૦પ/૨૦૨૦  સમય – ૧ર-૦૦ કલાક  

બીડ ડાાકય મેન્ટ ડાઉનલોડીંગની અંવતમ તારીખ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૦  સમય – ૧૮-૦૦ કલાક  

બીડ ભરવાની અંવતમ તારીખ અને સમય  તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૦  સમય – ૧૮-૦૦ કલાક 

બીડ ડાાકય મેન્ટ/ ઇ.એમ.ડી./ટેન્ડર ફી વગેરે      
પહોંચાડવાની અંવતમ તારીખ અને સમય  

તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૦  સમય – ૧૮-૦૦ કલાક સ ધીમા ં
નાયબ વન સરંક્ષક, સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, 
બહ માળી ભવન, બ્લોક-ર, ત્રીિો માળ, મહસેાણા  

ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ અને સમય  તા. ૦પ/૦૬/૨૦૨૦  સમય – ૧૪-૦૦ કલાક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લોખડંની એંગલ ખરીદી માટેના ઇ-ટેન્ડરન  ંટેકનીકલ બીડ 

 

સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              

બબડરન  નામ     :  ______________________________ 

સરનામ  ં         :             

                                                                             
                   

પાનકાડા નબંર   : _______________________ 

 

જી.એસ.ટી.નબંરઃ  _______________________ 

 

મોબાઇલ નબંર   : ______________________ 

 

બેંક એકાઉન્ટ નબંર :_____________________ 

 

બેંક આઇ.એફ.એસ.સી.કોડ નબંર : __________________________ 

 

બેંકન  ંનામ :__________________________ 

 

િરૂરી દસ્તાવેિોન  ંલીસ્ટ:  
      ૧.  ટેકનીકલ બીડ, વનયત કરેલ વનયમો અને શરતો દરેક પાને સહી-વસક્કા સાથ ે
            ર.  ડીપોઝીટનો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ તથા ટેન્ડર ફી નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ  
            ૩  ટેકનીકલ બીડમા ંદશાાવેલ તમામ દસ્તાવેજી પ રાવા સહી વસક્કા સાથે  

 

આથી હ /ંઅમે       જાહરે કરૂ છ/ં કરીએ છીએ કે, 
અમોએ બધી શરતો અન ે વનયમો કાળજીપવૂાક વાચંેલ છે અને ત ેતમામ સાથે સપંણૂાપણ ેસમંત 
થાઉ છ/ંથઇએ છીએ. ઉપર ઉલ્લેખ કરેલ તમામ વવગતો મારી/અમારી જાણ પ્રમાણ ેસાચી છે 
અન ેઉપર દશાાવેલ તમામ દસ્તાવેિો આ સાથે િોડેલ છે. 
 
 

 સ્થળ:                                              સહી:  
        તારીખ:                                             વસક્કો:__________________________ 

 

          
 

 

 

 

 

                                                   

       
                                                  



લોખડંની એંગલ ખરીદી માટેના ઇ-ટેન્ડરની શરતો  

સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા  

૧.  ટેન્ડર વેબસાઇટ www.nwr.nprocure.com ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  
ર. બીડરે નાણાકંીય બીડ ફકત વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઇન િ ભરવાન  ં રહશેે. ટેકનીકલ બીડ સાથે 

નાણાકંીય બીડન  ંફોમા ભરેલ હશે તો તે બીડ અમાન્ય ગણાશે.   
૩. મળેલ ટેકનીકલ બીડ વવભાગીય ખરીદ પેટા સવમવત દ્વારા ચકાસ્યા બાદ જે ટેકનીકલ બીડ પકરપણૂા 
હશે તે બીડ સવમવત દ્વારા માન્ય રાખ્યા બાદ તેમન  ંનાણાકંીય બીડ ખોલીને મજં રી માટેની આગળની 
કાયાવાહી કરવામા ંઆવશ.ે 
 આ ટેન્ડર માટે બીડીંગ કરવાની પાત્રતા 

૪. ટેકનીકલ બીડ, તેની સાથે માગંેલ કાગળો તથા ટેન્ડર ફી નો ર .ર૦૦૦/- નો ડી.ડી. તેમિ  ઇ.એમ.ડી.નો 
ર .પ૦,૦૦૦/- નો ડી.ડી. એ તમામ બધં કવરમા ં મ કીને તે રૂબર  અથવા રજીસ્ટર પોસ્ટ/ ક કરયરથી 
વનયત તારીખ અને સમય સ ધીમા ં મોકલવાના રહશેે. આ બધં કવર ઉપર “લોખડંની એંગલ ખરીદી 
માટેના ટેન્ડરન  ંબીડ” એમ દશાાવવાન  ંરહશેે.  

પ. ટેન્ડર ફી : રૂ.ર૦૦૦/- તથા ઇ.એમ.ડી. રૂ.૫૦,૦૦૦/- બે અલગ ડી.ડી. સ્વર પે નાયબ વન સરંક્ષક, 
સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણાના ના નામ,ે વશડય લ બેંક દ્વારા ઇસ્ય  કરેલ હોય તેવા ટેકનીકલ 
બીડ સાથે િમા કરાવવાના રહશેે. ટેન્ડર ફી નો ડી.ડી. નોન કરફંડેબલ રહશેે, િયારે ઇ.એમ.ડી. માટે જેન  ં
બીડ મજં ર થશે તેની ઇ.એમ.ડી. િયા ં સ ધી ટેંડરની પ્રકિયા ચાલ  રહ,ે તયા ં સ ધી જાળવી રાખવામા ં
આવશે જેના ઉપર કોઇ વ્યાિ મળવાપાત્ર થશે નકહિં અને અન્ય બીડરોની ઇ.એમ.ડી.ના ડી.ડી. અસલમા ં 
પરત કરવામા ંઆવશે.  

૬. બીડરે તેમન  ં વાવષિક ટના ઓવર અને આ ટેન્ડરમા ં દશાાવેલ કામગીરી કે તેવી સરખા પ્રકારની 
કામગીરીન  ંટના ઓવર છેલ્લા ત્રણ વષામા ંકરેલ હોય તેના ંઓડીટેડ સટીફીકેટ રજ  કરવાના ંરહશેે. (વષા 
ર૦૧૬-૧૭, ર૦૧૭-૧૮ તથા ર૦૧૮-૧૯) 

૭. િો બીડર સરકાર માન્ય કોન્રાકટર હોય તો રજીસ્રેશન અંગેની નકલ બીડવી.  
૮. િો સરકારી ખાતામા ંઆ ટેન્ડરની આઇટમનો અથવા સરખા પ્રકારની આઇટમનો સપ્લાય કરેલ હોય તો 

તેના વકા ઓડાર અથવા જે તે કચેરીના ંપ્રમાણપત્ર બબડવા.ં  
૯.  બીડર જી.એસ.ટી. રજીસ્રેશન નબંર ધરાવતા હોવા િોઇએ. રજીસ્રેશન / પ્રમાણપત્રની નકલ બીડવી.   
૧૦. બીડર પાન કાડા નબંર ધરાવતા હોવા િોઇએ. જેની નકલ સામેલ રાખવી.  
૧૧. ટેકનીકલ બીડ અને તેની સાથેના ંબીડાણોમા ંદરેક પાને બીડરની સહી અને વસક્કા કરેલ હોવા િોઇએ.   
૧૨. ખરીદીનો િથ્થો કામગીરીની િરૂરીયાત, ફંડની ઉપલબ્ધતા વવગેરેના આધારે નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી 

દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવશે. નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને  કોઈ કારણ આપ્યા વગર ટેન્ડર આખરીકરણ 
પછી પણ આ ટેન્ડરમા ં દશાાવેલ કામન ેપડત  ંમકૂવાન  ં કે િથ્થો ઘટાડવા કે ઉમેરવાનો સપંણૂા અન ે
આબાવધત અવધકાર રહશેે. 

૧૩. ટેન્ડરમા ંસપ્લાય માટેનો િથ્થો અંદાજીત કામ તથા નાણાકંીય િોગવાઈને આધારે આશરે દશાાવેલ છે. 
તેમા ંવધારો-ઘટાડો થઇ શકે છે.  

૧૪. ચાલ  નાણાકંીય વષામા ંફરી વાર આ િ આઇટમના િથ્થાનો વકા ઓડાર આપવામા ંઆવે તયારે આ િ 
ભાવથી સપ્લાય આપવાનો રહશેે. ભાવમા ંકોઇ વધારો આપવામા ંઆવશે નકહ. 

http://www.nwr.nprocure.com/


૧૫. કવમકટ દ્વારા ચકાસણી બાદ જે એિન્સીએ સૌથી ઓછા ભાવ ભરેલ હશે અને ટેન્ડરની શરતો પરીપણૂા 
કરે તે રીતે ડોકય મેન્ટ રજ  કરેલ હશે તેન ેL1 તરીકે જાહરે કરવામા ંઆવશે અને તે પાટીએ ટેન્ડરની 
રકમના પ% લેખે થતી રકમનો ગેરંટી મનીનો શીડય લ બેંકનો નાયબ વન સરંક્ષક, મહસેાણા ના નામનો 
ડી.ડી. િમા કરાવવાનો રહશેે. તયારબાદ તેમને વકા ઓડાર આપવામા ંઆવશે.  

૧૬. બીડરે નાણાકંીય બીડમા ં દશાાવેલ સ્પેશીફીકેશન મ િબની 40mm X 40mm X 6mm ની ૭ ફુટ ની 
એમ.એસ.એંગલ (સરેરાશ વિન એક મીટરદીઠ 3.5 kg.) તમામ ટેક્ષ સકહત અત્રેથી દશાાવેલ સ્થળ 
ઉપર કેટલા દરથી તેઓ પ રી પાડશે, તે સ્પષ્ટ દશાાવવાન  ંરહશેે.  

૧૭. નાણાકંીય બીડમા ંદશાાવેલ દરમા ંસવવિસ ટેક્સ, પ્રોફેશનલ ટેક્સ, આવકવેરો, જી.એસ.ટી.વવગેરે તમામ   
ટેક્ષ સામેલ કરીને દશાાવવાનો રહશેે. િરૂરી િણાશે તો ચ કવણ  કરતી વખતે વનયમ મ િબ ટીડીએસ 
ચ કવણામાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

૧૮. બીડરે વકા ઓડાર અથવા તે હતે  નો પત્ર મળ્યેથી નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી સચૂના આપે તો એંગલનો 
નમનૂો રજ  કરવાનો રહશે.ે  

૧૯. એિન્સીએ વકાઓડાર મળ્યેથી ત તા િ સપ્લાય શરૂ કરવાનો રહશેે. જે  ૩૦ કદવસની અંદર પણૂા 
કરવાનો રહશેે. િો વનયત સમયમા ંસપ્લાય પ રો કરવામા ંવનષ્ફળ િશે તો વકાઓડારની ક લ રકમના ૧% 
લેખે પ્રવત કદવસ પ્રમાણે (મહત્તમ ૧૦% ની મયાાદામા)ં તેમના પાસેથી દંડ વસ લ કરી શકાશ.ે િો 
નાયબ સરંક્ષકશ્રીને એમ િણાશે કે આ વવલબં એિનં્સીના કારણ ેનથી થયો તો નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી 
આ દંડ માફ કરી શકે છે. આ સદંભામા ંનાયબ સરંક્ષકશ્રીનો વનણાય અંવતમ રહશેે. 

૨૦. િો સબંવંધત એિન્સી તેન ેસોંપેલ કામગીરી ગ ણવત્તાસભર નહીં કરે અથવા વધારે વવલબં કરેલ હશે 
અથવા વધારે વવલબં થવાની શક્યતા હશે તો તાતકાબલક અસરથી તમેનો વકા ઓડાર રદ કરીને 
વનયમાન સાર તેમનો  કરાર રદ કરવામા ંઆવશે અને તયારપછી જે અન્ય એિન્સી આ દરથી કામગીરી 
કરવા સમંત્ત હશે તેને વકા ઓડાર સોંપવામા ંઆવશે અને તેવા સિંોગોમા ંજે તે સબંવંધત એિન્સીએ 
સ્થળ ઉપર ખરેખર કરેલ સપ્લાય મ િબ ચ કવણ  કરવામા ં આવશે. આવા સિંોગોમા ં નાયબ 
વનસરંક્ષકશ્રીનો વનણાય આખરી રહશેે.  

૨૧. અપણૂા અને ખોટી માકહતી આપનાર અથવા યોગ્ય  માપદંડ ન ધરાવતા ં  હોય તેવા ં બીડને 
સ્વીકારવામા ંઆવશે નકહ.  

ર૨. કોઈપણ કારણસર  વવલબંબત થયેલ ટેન્ડરને સ્વીકારવામા ંઆવશે નકહ.  
ર૩. નાણાકંીય બીડમા ં દશાાવેલ દર તમામ પ્રકારના ટેક્ષ, મજૂરી, પકરવહન વગેરે સકહતનો આ૫વાનો  

રહશે.ે 
ર૪. િર ર િણાશે તો પ રી પાડવામા ં આવેલ એંગલો પૈકી રેન્ડમલી કેટલીક એંગલોનો સરેરાશ વિન 

ચકાસવામા ંઆવશે. જે વનયત સરેરાશ વિનના પ્રમાણમા ંહોવો િોઇશે.  
ર૫. માન્ય થયેલ એિન્સીને એંગલના સપ્લાય માટે હ કમ આપ્યા બાદ તે એંગલો નક્કી કરેલ માપ, િથ્થો 

અને કવોલીટી મ િબની તેમિ વનયત સમયમા ંપ રી પાડેલ હોવા અંગેન  ંજે તે રેન્િના પરીક્ષેત્ર વન 
અવધકારીશ્રીન  ંપ્રમાણપત્ર મેળવી  તે અત્રેની કચેરીમા ંચ કવણી માટેના ંબીલ સાથે રજ  કરવાના ંરહશેે.  

ર૬. ચ કવણા ંમાટે રજ  થયેલ બીલ/વાઉચર, ચ કવણા ફંડની ઉપલબ્ધતાન ેઆધીન શક્ય તવરાએ કરવામા ં
આવશે, ચ કવણ  ંફંડની ઉપલબ્ધતા પર આધાકરત હોવાથી આ માટે કોઇ બાહંધેરી આપવામા ંઆવતી 
નથી.  

ર૭. થયેલ સપ્લાયની ચ કવણી થયા પછી પણ તેની ગ ણવત્તા અથવા િથ્થામા ંકોઈ ક્ષવત િોવા મળશેતો,  
એિન્સીને દંડ કરવામા ંઆવશે અને િરૂર િણાયે તેન ેબ્લેક બલસ્ટ પણ કરવામા ંઆવશે. 



ર૮. કામગીરી વધ  સારી રીતે થઇ શકે તે માટે શરતો અને વનયમોના અથાઘટન અંગેનો અબાવધત હક્ક 
નાયબ સરંક્ષકશ્રીનો રહશેે અને એિન્સીને તે બધંનકતાા રહશેે. 

ર૯. એિન્સી દ્વારા કરવામા ંઆવનાર સપ્લાય માટે તેઓ દ્વારા રોકવામા ંઆવેલ મજ રોને લગતી તમામ 
કાયદાકીય બાબતો, જેવી કે મજ ર વવમો, મજ ર કાયદાનો અમલ, ઔધોગીક વવવાદ ધારો, ન્ય નતમ 
દૈવનક વેતન દર, સ રક્ષા તેમિ ૫કરવહન વગેરે કાયદાઓન  પાલન અન ેતમેાથંી ઉપનસ્થત થતી તમામ 
કાયદાકીય અન ેનાણાકીય િવાબદારીન  ંવહન એિન્સીએ કરવાન  ંરહશેે. માલ અત્રેથી દશાાવેલ સ્થળ 
સ ધી પહોંચાડવા અંગે સ રક્ષા સબંવંધત તમામ િવાબદારી એિન્સીની રહશેે. કોઇ સાવચેતીના અભાવે 
કોઇ અકસ્માત/દ ધાટના બનશ ેતો તેની સમગ્ર િવાબદારી એિન્સીની રહશેે અને તેઓની ન્યાવયક અન ે
ફોિદારીની તમામ બાબતોની િવાબદારી પણ રહશેે. આ અંગેની એજ્નન્સીએ તમામ પ્રકારની મેડીકલ 
અન ેસ રક્ષા ઉપકરણોની વ્યવસ્થા કરવાની રહશેે.  

૩૦. નાયબ વન સરંક્ષકશ્રીને આ ટેન્ડર પ્રકિયાને કોઈપણ તબકે્ક કોઇપણ કારણ આપ્યા વગર સ્થબગત 
અથવા સમાપ્ત કરવા માટેના અબાવધત રીતે સપંણૂા અવધકાર રહશેે. 

૩૧. વનયત કરેલ તારીખ અને સમય સ ધી મળેલ ટેકનીકલ બીડોની ચકાસણી તે સમયે બીડરો ઉપનસ્થત 
હશે તો તેમની ઉપનસ્થતીમા ંસવમવત દ્વારા કરવામા ંઆવશે. ટેકનીકલ બીડ પકરપ ણા હશે તે િ બીડરના 
નાણાકંીય બીડ ખોલવામા ંઆવશે જે તમામ બબડરોએ માન્ય ગણવાના ંરહશેે. 

 
 

         સ્થળ :                                        બબડરની સહી 
 
         તારીખ :                                      વસક્કો  

   
 

     
   

  



 

લોખડંની એંગલ પ રી પાડવા માટેના િથ્થાની વવગત 

સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા  
ટેન્ડર નોટીસ નબંરઃ ૧ / ર૦ર૦-ર૧  

 

વવગત ક લ 
અંદાજિત 
સખં્યા  

રેંિવાઇઝ પ રો પાડવાનો િથ્થો  

રેંિન  ંનામ પ રી પાડવાની 
એંગલની સખં્યા  

૪૦ મી.મી. X ૪૦ મી.મી. X  ૬ 
મી.મી. લોખડંની એંગલ – ૭ ફુટ 
લબંાઇની, ૭ હોલ પાડીન ે(સરેરાશ 
વિન ૩.પ કક.ગ્રા. પ્રવત મીટરે) 
તમામ ટેક્ષ સકહત તથા દશાાવેલ 

સ્થળે પહોંચાડવા સકહત 

પરપ૦ વવસ્તરણ રેંિ, મહસેાણા ૯પપ 

વવસ્તરણ રેંિ,કડી  ૨૦૦ 

વવસ્તરણ રેંિ,વવજાપ ર ૭૪૫ 

વવસ્તરણ રેંિ, વવસનગર ૧૫૯૦ 

વવસ્તરણ રેંિ, વડનગર  ૨૪૦ 

વવસ્તરણ રેંિ,ખેરાલ  ૧૧૦૦ 

વવસ્તરણ રેંિ, ઉંઝા ૨૨૦ 

વવસ્તરણ રેંિ,બેચરાજી ૨૦૦ 

ક લ ૫૨૫૦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લોખડંની એંગલ પ રી પાડવા માટેના ઇ-ટેન્ડરન  ંનાણાકંીય બીડ                  
(ફકત ઓનલાઇન િ ભરવ )ં  

સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, મહસેાણા  
ટેન્ડર નોટીસ નબંરઃ ૧ / ર૦ર૦-ર૧  

પ્રવત,  
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, 
સામાજિક વનીકરણ વવભાગ,  
મહસેાણા બહ માળી ભવન, બ્લોક ન.ંર, ત્રીિો માળ 
 

આથી હ  / અમે નીચે દશાાવેલ બીડર નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, સામાજિક વનીકરણ વવભાગ, 
મહસેાણા દ્વારા બહાર પાડેલ ઇ-ટેન્ડર અન્વયે ટેન્ડરની શરતો મ િબ અને ટેન્ડરમા ં દશાાવેલ 
મોિ,માપ અને કવોલીટી અને િથ્થા મ િબની એમ.એસ.એંગલ ટેન્ડરમા ં દશાાવેલ સ્થળોએ 
પહોંચતી કરવા માટેના ભાવ નીચે મ િબ આપીએ છીએ.  

વવગત એકમ દર (ર .) રકમ (ર .) શબ્દો અને 
આંકડામા ં 

૪૦ મી.મી. X ૪૦ મી.મી. X  ૬ 
મી.મી. લોખડંની એંગલ – ૭ ફુટ 
લબંાઇની, ૭ હોલ પાડીન ે(સરેરાશ 
વિન ૩.પ કક.ગ્રા. પ્રવત મીટરે) 
તમામ ટેક્ષ સકહત તથા દશાાવેલ 
સ્થળે પહોંચાડવા સકહતનો ભાવ  

૧ નગં   

 

મેં ટેન્ડરમા ંઉલ્લેખ કરેલ વનયમો અને શરતો ધ્યાનથી વાચંી લીધેલ છે અને તેની સાથે સપંણૂાપણે 
અને સપંણૂા રીતે સમંત થયા પછી િ માર ં નાણાકંીય બીડ કોઈ પણ શરતો વગર રજૂ  કરૂ ં છ.ં 
 
 

સ્થળ :                                                  સહી:                      

તારીખ :                                               નામ:__________________________ 

     વસક્કો:__________________________ 

 

                                         
 

 

 

 


