રાષ્ટ્રિય ખરીદ કાયયપદ્ધતિ હેઠળ
કામગીરી કરવા માટેના ભાવો મંગાવવા માટેન ં
પત્રક

કામગીરી

:

બાંધકામ અંગે ની કામગીરી

બીડ ડોક્યમેન્ટ મેળવવાનો સમય

:

િા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ કામકાજના સમય
દરતમયાન

બીડ રજૂ કરવાની છે લ્લી િારીખ અને સમય

:

િા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ નો રોજ ૧૫.૦૦ કલાક

બીડ ખોલવાની િારીખ અને સમય

:

િા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ને ૧૫:૩૦ કલાકે

ટેન્ડર ફી

:

જાહેરાિમા દર્ાય વ્યા પ્રમાણે ડી.ડી. દ્વારા અથવા ટેન્ડરની કોપી
ે લ)
મેળવવો ત્યારે રોકડાથી ભરવાની રહેર્ે (નોન-રીફં ડબ

બીડ ખોલવાન ં સ્થળ

:

તનયામકશ્રી ની કચેરી,
ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન,
ઉદ્યોગ ભવન બ્લોક નં. ૧૮/૧, પહેલો માળ,
ગાંધીનગર.

બીડ મંગાવનાર અતધકારી

:

તનયામક,
ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન,
ઉદ્યોગ ભવન બ્લોક નં. ૧૮/૧, પહેલો માળ,
ગાંધીનગર.

ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન
ઉદ્યોગ ભવન બ્લોક નં ૧૮/૧, પહેલો માળ, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૧, ગજરાિ.
ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૫૭૬૫૬/૨૩૨૫૭૬૫૮ | ઈમેલ : mail@geciczmp.com
વેબસાઈટ : www.gec.gujarat.gov.in | www.geciczmp.com

કામગીરી માટેના ભાવ આપવા માટે ન ં આમંત્રણ
પ્રતિ,
...............................................................
................................................................
..............................................................
શ્રીમાન,
તવષય : કામગીરીના ભાવો મંગાવવા બાબિ.
૧. નીચે જણાવેલ કામ માટે સ્પધાયત્મક ભાવપત્ર મંગાવવામાં આવે છે .

ક્રમ

ગામન ં નામ

૧

કામગીરીન ં નામ

અંદાજીિ રકમ

ધોળિયા તિાવની સંરક્ષણ દીવાલ

૧૦૧૧૦૨૪/-

રૂપેણ તિાવની સંરક્ષણ દીવાલ

૧૧૨૨૨૧૪/-

આટ
૨

૨.

ટેન્ડર ફી અને
ઈએમડી
૧૦૦૦/૭૫૦૦/૧૫૦૦/૧૦૦૦૦/-

ઇંટરનેર્નલ ડેવલપમેન્ટ અસોતસએર્ન (IDA) િરફથી ભારિ સરકારને ગ્રીન એકર્ન ફોર નેર્નલ
દાંડી હેરરટેઝ ઈતનતર્યેટીવ (ગાંધી પ્રોજેક્ટ)

માટે રૂ. 25.00 કરોડ મંજર કરવામા આવ્યા છે . આ

નાણાના અમક ભાગથી ઉપરોકિ કામગીરી કરવા માટે તવગિે ભાવપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે .
૩. ગાંધી પ્રોજેક્ટન અમલીકરણ સોસાયટી ઓફ ઈન્િીગે ટેડ કોસ્ટલ મેનેજમેન્ટ (સાઈકોમ) દ્વારા કરવામાં
આવી રહ્ય છે જે યોજનાના અમલીકરણ માટે ગજરાિમાં ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્નને તનયક્ં િ
કરવામાં આવેલ છે . આ કતમર્ન એક સ્વાયિ સંસ્થા છે , જીઈસી દ્વારા ગામ્ય સ્િરે અમલીકરણ માટે
સમદાય આધારરિ સંસ્થાની રચના કરવામા આવેલ છે . જે સોસાયટીઝ રજજસ્િે ર્ન અતધતનયમ હેઠળ
નોંધાયેલ છે .
૪. આપને ભાવપત્રક (quotation) િૈયાર કરવામાં સહાયરૂપ થાય િે માટે અમે નીચેની તવગિો આપીએ
છીએ.
૪.૧ માપણી કરવાની હોય િેવા સ્થળની તવગિ
૪.૨ માપણી કરવાની હોય િેવા સ્થળનાં નકર્ા
૪.૩ તનમાય ણ કામ માટે જરૂરી જથ્થાની તવગિવાર યાદી
૪.૪ આ કામના કરારને આખરીરૂપ આપવા માટે જે ફોમયનો ઉપયોગ કરવામાં આવર્ે, િે
કરારનામાનો મસદ્દો
૪.૫ ટેક્ક્નકલ તવગિો (Specifications)

૫. આપને આપના ભાવ મોડામાં મોડા િા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ નો રોજ ૧૫.૦૦ કલાક સધીમાં આપવા તવનંિી છે .
૬. ભાવપત્ર (quotations) હરીફો/બોલી બોલનારાઓ અથવા િેમના પ્રતિતનતધઓની હાજરીમાં ખોલવામાં
આવર્ે. ભાવપત્ર અત્રેની ખરીદ સતમિીની હાજરીમાં ખોલવામાં આવર્ે.
૭. એકજ ગામના અલગ અલગ કામો માટે અલગથી બધી તવગિો સાથે ભાવ પત્રક (ટે ન્ડર) અલગ
કવરમાં ભરવાન ં રહેર્ે. એક જ કવરમાં બે કામના ભાવપત્રક અમાન્ય ગણાર્ે.
૮. આપના ભાવપત્રકો સમયસર મોકલવા તવનંિી અને આ કામગીરીમાં રસ બિાવવા બદલ આપનો
આભાર.
૯. ભાવ પત્રક ઈએમડી પેટે રૂ. ૧૦૦૦૦/- (પરિ મળવા પાત્ર) નો ડીડી અને ટે ન્ડર ફી (પરિમળવા પત્ર
નથી) ‘Gandhi Green Memorial Project’ ના નામથી મોકલવાનો રહેર્ે

તનયામક
ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન

હરીફો (bidders) માટેની સ ૂચનાઓ
તવભાગ-એ
૧. કામનો વ્યાપ
ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન, ગાંધીનગર દ્વારા નીચે આપેલ કોઠામાંની તવગિો મજબના તનમાય ણ
કામના ભાવપત્રક મંગાવે છે .
ક્રમ

ગામન ં નામ

૧

કામગીરીન ં નામ

અંદાજીિ રકમ

ધોળિયા તિાવની સંરક્ષણ દીવાલ

૧૦૧૧૦૨૪/-

રૂપેણ તિાવની સંરક્ષણ દીવાલ

૧૧૨૨૨૧૪/-

આટ
૨

ટેન્ડર ફી અને
ઈએમડી
૧૦૦૦/૭૫૦૦/૧૫૦૦/૧૦૦૦૦/-

૨. બોલી બોલનારની જરરી લાયકાિ
૨.૧ બોલી બોલનારે પોિાની આ કામ કરવા લાયકાિ ધરાવે છે િે પ ૂરવાર કરવા નીચેની તવગિો
પ ૂરી પાડવાની રહેર્.ે
(અ) છે લ્લા ત્રણ વષયમાં પ્રત્યેક વષયમાં કરે લા બાંધકામ કામોન ં કલ મ ૂલ્ય:
(બ) પોિાની નાંણાકીય સદ્ધરિા અંગે ની તવગિો;
(ક) જો કોઇ કાન ૂની કાયયવાહી થઇ હોય, ચાલ કામમાં અથવા છે લ્લા ત્રણ વષય દરમ્યાન, જે બોલી
બોલનારે હાથ ધયાય હોય, સંબતં ધિ પક્ષો અને દરે ક કેસમાં સંડોવાયેલ તવવાદની રકમ
૨.૨ આ કામ મેળવવા માટે લાયક થવા બોલી બોલનારે નીચે જણાવ્યા મજબની લાયકાિો
બિાવવાની રહેર્ે.
૨.૩ છે લ્લા ત્રણ વષયમાં ઓછામાં ઓછા બે બાંધકામની કામગીરીના તનમાયણન ં કામ, પ્રાથતમક કોન્િે ક્ટર
િરીકે સંિોષકારક રીિે કરે લ ં હોવ ં જોઇએ, જે દરે કન ં મ ૂલ્ય ૨૦ લાખથી ઓછા કામ માટે રૂ.
૧૨.૫૦ લાખથી ઓછં ન હોય અને ૨૦ લાખથી વધ કામ માટે રૂ. ૧૬.૦૦ લાખથી ઓછ ન હોવ
જોઈએ.
૩. કામન ં મ ૂલ્ય:
(અ) બબલમાં બિાવવામાં આવેલ પ ૂરે પ ૂરા કામ માટે , ડ્રોઇંગ્સ અને ટે ક્ક્નકલ તવગિો માટે કરાર
કરવામાં આવર્ે. જો કરારનામામાં કોઇ સધારા હોય િો િે છે કીને કરવાના રહેર્ે, િેના પર
ટૂં કી સહી અને િારીખ નાંખીને ફરીથી લખવાન ં રહેર્ે.
(બ) બધા જ કર, વેરા અને અન્ય લેવી, કરાર હેઠળ કોન્િાક્ટરે ચ ૂકવવાની રહે છે , િેનો સમાવેર્
કલ રકિંમિમાં કરવાનો રહેર્ે.
(ક) કોન્િાક્ટરે ભરે લા ભાવ, કોન્િાક્ટના પ ૂરા કામ માટે રહેર્ે, અને િેને અન્ય કોઇ ખાિા સામે
સરભર કરવામાં નહીં આવે.
(ડી) ભાવ ફક્િ ભારિીય ચલણમાં ભરવાના રહેર્ે.

૪. ભાવપત્ર રજૂ કરવા
૪.૧) બોલી બોલનારે જાિે જ સંબતં ધિ સ્થળની પોિાના ખચે મલાકાિ લેવાની રહેર્ે અને
ભાવપત્ર ભરવામાટે જરૂરી જણાય િે બધી જ તવગિ મેળવી લેવાની રહેર્ે.
૪.૨) દરે ક બોલી બોલનાર ફક્િ એક કામ માટે એક જ ભાવપત્ર રજૂ કરી ર્કર્ે.
૪.૩) ભાવ બોલનારે જે ભાવપત્ર રજૂ કરે , િેમાં નીચેની બાબિોનો સમાવેર્ થવો જોઇએ.
(અ) ભાગ-‘બી’માં આપવામાં આવેલ નમ ૂનામાં ભાવ આપવાના રહેર્ે.
(બ) બાંધકામ માટે જરરી જથ્થાની યાદી પર સહી કરે લી હોવી જોઇએ; અને
(ક) ભાગ-‘બી’માં લાયકાિ બાબિની જાણકારી પ ૂરે પ ૂરી ભરવાની રહેર્ે.
૪.૪) બોલી બોલનારે એક સીલ બંધ કવરમાં ભાવપત્રક રજૂ કરવાન ં રહેશે. કવર ઉપર નીચે
જણાવેલ વવગતો પણ બતાવવાની રહેશે, જેથી કવર સહેલાઇથી અલગ રીતે ઓિખી શકાય.
કામગીરીન ં ભાવપત્રક
કોંટ્રાકટરન ં નામ:
૪.૫)

ભાવપત્ર, કામ આપનારના કાયાય લયમાં, આમંત્રણ પત્રમાં આપવામાં આવેલ સમય અને
િારીખ અથવા િે પહેલાં મોડામાં મોડં પહોંચવ ં જોઇએ.

૪.૬) કામ આપનાર દ્વારા ભાવપત્રકો સ્વીકારવાની િારીખ વીિી ગયા બાદ મળે લા ભાવપત્ર
સ્વીકારવામાં આવર્ે નહીં અને બોલી બોલનારને કવર ખોલ્યા વગર પરિ કરવામાં આવર્ે.
૫. ભાવપત્રની માન્યિાની સમયમયાયદા
ભાવપત્ર રજૂ કરવા પછીની િારીખથી 30 રદવસ સધી ભાવપત્રક માન્ય (validity) રહેર્ે.
૬. ભાવપત્ર ખોલવા
ભાવપત્ર બોલી બોલનારાઓ, અથવા િેમના વિી હાજર રહેલ પ્રતિતનતધની હાજરીમાં, આમંત્રણ પત્રમાં
દર્ાયવવામાં આવેલ િારીખ, સમય અને સ્થળે ખોલવામાં આવર્ે. જણાવેલ સમયે બોલી બોલનાર
હાજર નહી રહે િો પણ કારોબારી સતમિી/ખરીદ સતમિી ભાવો ખોલી ર્કર્ે. જે બોલી બોલનારની માન્ય
રહેર્ે.
૭. જયાં સધી સફળ બોલી બોલનારને કોન્િાકટ આપવાની જાહેરાિ કરવામાં ન આવે ત્યાં સધી
ભાવપત્રના મ ૂલ્યાકન અને કોન્િાકટ આપવા બાબિની જાણકારી, બોલી બોલનારાઓને જણાવવામાં
નહીં આવે કે અન્ય કોઇ એવી વ્યક્ક્િ જે આ કામગીરી સાથે સંકળાયેલા ન હોય િેમને કરવામાં નહીં
આવે.
૮. આ કામગીરી માટેના પ્લાન એસ્ટીમેટની િાંતત્રક મંજરી બાકી છે . જો િાંતત્રક મંજરીમાં પ્લાન
એએસ્ટીમેટના રકમમાં ફેરફાર થર્ે િો આપન ં બીડ સ્વીકારવ ં કે કેમ િેનો તનણયય ગજરાિ ઇકોલોજી
કમીર્ન દ્વારા કરવામાં આવર્ે. જે િમને બંધન કરિા રહેર્ે.
૯. કામના ભાવપત્રન ં મ ૂલ્યાંકન
કામ આપનાર ભાવપત્રન ં મ ૂલ્યાંકન કરર્ે િેમજ આપેલા ભાવોની સરખામણી કરર્ે અને નીચેના
ધોરણો અનસાર તનણયય લેર્ે.

(એ) ઉપરના ક્લોઝ-3માં જણાવેલ લાયકાિના ધોરણો પર પ ૂરા ઉિરિા હોય.
(બી) યોગ્ય રીિે સહી કરે લા હોય; અને
(સી) ર્રિો અને બોલીઓ પ ૂરી કરિા હોય, તનયિ તવગિો અને નકર્ા મજબના હોય અને િેમાં કોઇ

ઉલ્લેખનીય િફાવિ ન હોય.
૧૦. કોન્િાકટ આપવ/ં મંજૂર રાખવ ં
કામ આપનાર, જેમના ભાવ ચોક્કસ રીિે કામને અનરૂપ હોય અને જેમણે સૌથી નીચા ભાવ આપ્યા
હોય અને જે લાયકાિના તનયિ ધોરણો સંિોષિા હોય, િેમને કોન્િાકટ આપર્ે.
૧૦.૧ ઉપરની બાબિો તસવાય સતમિી કોઈપણ ભાવપત્ર સ્વીકારવા કે નકારવાનો અતધકાર ધરાવે છે ,
અને સમગ્ર બોલી બોલવાની પ્રરક્રયાને રદ્દ કરી ર્કે છે , અને કોઇ પણ સમયે, કોન્િાકટ
આપવાના હકમો કરિાં પહેલાં, બધાં જ ભાવપત્ર રદ્દ કરી ર્કે છે .
૧૦.૨ જે બોલી બોલનારના ભાવપત્રનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોય, િેમનો કામ આપનાર દ્વારા
કામનો કોન્િાકટ આપવામાં આવર્ે. આ હકમો ભાવપત્રની માન્યિાનો સમય પ ૂરો થાય િે
પહેલાં કરવાના રહેર્ે.
૧૧. કામગીરી બજાવણી (Performance) જમાનિ
સ્વીક્રુિીનો પત્ર મળ્યાના પંદર રદવસની અંદર, સફળ બોલી બોલનારે , કામ આપનારને કામગીરી
બજાવણી (Performance) જમાનિ આપવાની રહેર્ે (બેંક ડ્રાફ્ટ કે ચેકથી કામ આપનારના નામે)
કોન્ટાકટના મ ૂલ્યના 5 % જેટલી રકમની જામીન આપવાની રહેર્ે. જે રકમ કામગીરી મરામિની
જવાબદારી પરી થયા બાદ પરિ કરવામા આવર્ે.
૧૨. કામ પ ૂરૂ કરવાની સમયમયાયદા:
આ કામ પ ૂરં કરવાની સમયમયાયદા, કામ સંભાળો િે િારીખથી 3 મરહનાની અંદર અથવા એક પ ૂરી
વષાયઋત, બેમાંથી જે મોડી પ ૂરી થિી હોય િેટલો રહેર્ે, કામ ચાલ હોય િે દરમ્યાન કોંિાકટર
કામમાં દે ખાયેલ કોઇ પણ ખામી સધારી આપવા જવાબદાર રહેર્ે.
૧૩. બાંધકામ માટેની બધી જ સામગ્રીની ખરીદી, જેમાં તસમેન્ટ અને લોખંડ પણ સામેલ છે , િે તનયિ
ધોરણો મજબના (જયાં પણ ર્ક્ય હોય ત્યા માલસામાન ISI માકાયવાળો હોવો જોઇએ) ખરીદીની
જવાબદારી કોન્િાકટરની રહેર્ે.
૧૪. મરામિની જવાબદારી:
કામ પરૂ થયાની િારીખથી ૬ મરહના સધી મરામિની જવાબદારી રહેર્ે અને િે સમય દરતમયાન
કોઈ પણ પ્રકારની મરામિ કાયય જાણ કરીએ સાિ રદવસમા ચાલ કરવાનો રહેર્ે.જે માટે કોઈ પણ
પ્રકારના અલગ ખચય ચકવવામા નહી આવે.

તવભાગ-બી
૧. પાત્રિાની જાણકારી આપવાનો નમ ૂનો
૨. ભાવપત્ર રજૂ કરવાનો નમ ૂનો
૩. કોન્િાક્ટ સ્વીકારવાના પત્રનો નમ ૂનો
પાત્રિા/પાત્ર હોવા અંગેની જાણકારી
વ્યક્ક્િગિ બોલી બોલનારાઓમાટે.
૧.૧) વ્યવસાયન ં મખ્ય સ્થળ:
૧.૨) છે લ્લા ત્રણ વષયમાં બાંધકામના/ તનમાય ણ કામના કામ પ ૂરા કયાય હોય િેન ં કલ મ ૂલ્ય (રૂ. લાખમાં)
વષય/સાલ

મલ્ય (રૂ. લાખમાં)

૧.૩) મખ્ય કોંિાકટર િરીકે (િે જ નામથી), આજ પ્રકારના છે લ્લે ત્રણ વષયમાં જે કામ કયાય હોય િેની
તવગિો.
કામ

કામન ં વણયન

કોન્િાક્ટન ં

વકય ઓડય ર

કામ પ ૂરં થવાનો

વાસ્િવીક રીિે કામ

આપનારન ં

મ ૂલ્ય (રૂ.

આપ્યાની

સમયગાળો

પરૂ થયાની િારીખ

નામ

લાખમાં)

તવગિ

ભાવો મોકલવા માટેન પત્રક
કામન ં નામ:
પ્રતિ,
તનયામકશ્રી,
ગજરાિ ઇકોલોજી કતમર્ન,
ગાંધીનગર.
તવષય : .................................................... કામગીરીના કામના ભાવ મોકલવા બાબિ.
શ્રીમાન,
ઉપર ઉલ્લેખ કરે લ આપના પત્રમાં જણાવેલ કામ, પત્રમાં જણાવેલ ર્રિો મજબ અમો કરવા માટે
દરખાસ્િ

કરીએ

છીએ.

આ

કામગીરી

અમે

કલ

મ ૂલ્ય

રૂ.

_____________/-

(અંકે

રૂ.

_____________________________________ ) થી અમો કામ કરવા સંમિ છીએ.
આ ભાવપત્ર અને િેની આપ દ્વારા લેબખિ સ્વીક્રુિી આપણી વચ્ચે બંધનકિાય કરાર બનર્ે. અમો
સમજીએ છીએ કે આપ પણ સૌથી ઓછો ભાવ/ ઓછી બોલી સ્વીકારવા અથવા કોઇ પણ ભાવ/ બોલી
સ્વીકારવા બંધાયેલા નથી.
અમે આથી પ્રમાબણિ કરીએ છીએ કે, અમો અથવા અમારા વિી કોઇ પ્રતિતનતધ લાંચ આપવામાં,
પોિાને સંડોવર્ે નહીં.
અમો એ વાિને સમથયન આપીએ છીએ કે આ ભાવ/ બોલી, બોલી બોલનારાઓ માટે ની
સ ૂચનાઓના ક્લોઝ-૬માં જણાવ્યા મજબ 30 રદવસ માટે માન્ય રહેર્ે.
આપનો તવશ્વાસ

અતધકૃિ સહી કરનાર
િારીખ
સહી કરનારન ં પરૂનામ:
બોલી બોલનારન ં નામ, સરનામ ં
આમંત્રણ પત્ર રવાના કરિાં પહેલાં કામ આપનારે ભરવ ં
** બોલી બોલનારે , પોિાની તવગિો અને બોલી રજૂ કરવાની િારીખ, આ પત્રકની સૌથી નીચે ભરવાની
રહેર્ે.

જોડાણ-૧
કામગીરીન ં ભાવ પત્રક
કરવાની થિી કામગીરીન ં નામ અને જથ્થાની તવગિ (Bill of Quantity):
ક્રમ

કામન ં વણયન

જથ્થો

એકમ

એકમ પ્રમાણે ભરે લ ભાવ

રકમ

ઉપરોકિ પત્રક મજબ અમો આપના દ્વારા બીડ ડોક્યમેન્ટ સાથે રજ કરે લ નકર્ાઓ અને તવગિવાર વણયન
મજબ

આ

કામગીરી

કરવા

માટે

કોન્િાક્ટ

મ ૂલ્ય

રૂ.

_____________

/-

(અંકે

__________________________પરા) માં બાંધકામન ં કામ કરવા સંમિ છીએ.

કોન્િાક્ટરની સહી
ઑરફસન ં સીલ

રૂતપયા

(કામ આપનારના લેટરહેડ પર કામગીરીનો વકય ઓડય ર)
પ્રતિ,
_________________________
_________________________
_________________________
શ્રીમાન,
આપને જણાવવામાં આવે છે કે, _______________________ કામના બાંધકામ માટે આપના દ્વારા
રજૂ કરવામાં આવેલ િારીખ ____________ના ભાવપત્ર (quotation) રૂ. _____________/- (અંકે રૂતપયા
__________________________), મંજર કરવામા આવે છે .
આપને કામગીરી બજાવણી (performance)ની જામીનગીરી પેટે રૂ. ______________________
(કોન્િાકટ માટે મંજર થયેલ રકમના 5 %) આ પત્ર મળ્યા િારીખથી પંદર રદવસની અંદર ભરવા
જણાવવામાં આવે છે . કામગીરી બજાવણી (performance)ની જામીનગીરી કામ આપનારની િરફેણમાં બેંક
ડ્રાફ્ટ કે ચેકથી આપવાની રહેર્ે. આ કામગીરી બજાવણી (performance)ની જામીનગીરીની કાયદે સરિા
કામ પ ૂરં થાય ત્યા સધીની રહેર્ે. કામગીરી બજાવણી (performance)ની જામીનગીરી ભરવામાં તનરફળ
થર્ો િો આ ભાવપત્રની સ્વીક્રુિી રદ્દ થઇ ર્કે છે .
આપને

કરારનામાના

દસ્િાવેજ

સહી

કરવામાટે

પણ

તવનંિી

છે .

અને

મોડામાં

મોડં

િારીખ _____________ સધીમાં એન્ન્જતનયરની કે સતમિીની સ ૂચના મજબ કામ ર્ર કરવા જણાવવામાં
આવે છે , અને કામ તનયિ સમયમયાય દામાં પ ૂરૂ કરવાન ં રહેર્ે.
આ સ્વીક્રુતિ પત્ર રવાના થયેથી અને આપના િરફથી કામગીરી બજાવણી (performance)ની
જામીનગીરી ચ ૂકવાયાથી, આ કામનો કોન્િાકટ મંજૂર કરવાની કામગીરી પ ૂરી થાય છે .
આપનો તવશ્વાસ,
અતધકૃિ સહી કરનાર
સહી કરનારન ં નામ અને હોદ્દો

....................... ગાંધી હરરિ કાયયવાહી સ્મારક તવકાસ સતમિી
અને
....................................................... (એજન્સીન ં નામ)
વચ્ચે ..................... ખાિે ................................................................કામગીરીના
બાંધકામ માટે કરારની ર્રિો (Articles of agreement)
આ કરાર, કરારના નમ ૂનામાં િા....../......../૨૦૧૮ ના રોજ ................. હરરત કાયયવાહી સ્મારક વવકાસ
સવમતી

(હવે

પછી

િેમનો

ઉલ્લેખ

પ્રથમ

પક્ષકાર

િરીકે

કરવામાં

આવર્ે.)

અને

........................................(એજન્સીન ં નામ- હવે પછી િેમનો ઉલ્લેખ બીજા પક્ષકાર િરીકે કરવામાં આવર્ે.) વચ્ચે
..........................ખાતે ...............................................................કામગીરી કરવા માટે કરવામા આવેલ છે .
આ કરાર નીચેની ર્રિો અને બોલીઓને આધીન રહેર્ે.
૧. કોન્િાકટની મંજર થયેલ રકમ (cost)
આ કામનો કલ ખચય/ મંજર થયેલ રકમ (હવે પછી િેનો ઉલ્લેખ કલ ખચય િરીકે કરવામાં આવર્ે) રૂ.
................................/- (અંકે રૂ. ..........................................................................................) છે . (મંજર
થયેલ રકમ અને કામગીરીની તવગિ પરરતર્રટ-૧માં બિાવ્યા મજબ િેમજ પ્લાન અને અસ્ટીમેટ પ્રમાણે
રહેર્ે)
૨ નાણાકીય ચકવણી:
૨.૧) પ્રથમ પક્ષકાર દ્વારા નીચેની તવગિે ચકવણી કરવામાં આવર્ે.
(એ) આ કામગીરી ૫0% જેટલી પરી થયા બાદ બીજા પક્ષકાર દ્વારા િેટલી રકમન ં રતનિંગ બીલ રજૂ
કરવામાં આવે ત્યારે
(બી) પ્રથમ પક્ષકાર દ્વારા નીમવામાં આવેલ એન્જીતનયર દ્વારા આ કામગીરી માટેન પ્રમાણપત્ર મળ્યેથી
(સી) ૧૦૦% કામગીરી પરી થયા બાદ ફાઈનલ બીલ રજ કયાય બાદ અત્રેના અતધકારી દ્વારા ચકાસણી કયાય
બાદ ચકવવામા આવર્ે.
૩. કોન્િાક્ટર દ્વારા એન્જીતનયર નોરટસ
બીજા પક્ષકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામ દરે ક િબક્કે પહોંચિા પ્રથમ પક્ષકાર િરફથી નીમવામાં આવેલ
એન્ન્જતનયરને અથવા જવાબદાર સ્થાતનક સતમિી અને અતધકારી/કમયચારીને નોરટસ આપર્ે અથવા કામ ર્રૂ
કરવા માટે જણાવર્ે. (જેઓ કોન્િાકટરના કામ ઉપર દે ખરે ખ રાખવા, કોન્િાકટરની ચકવણીને પ્રમાબણિ
કરવાની અને કોન્િાકટરના કામમાં થિાં ફેરફાર અને મ ૂલ્યાકનને ધ્યાને લાવવા માટે અને સમયમયાય દા
વધારી આપવા માટે જવાબદાર હોય િેઓને) ઉલ્લેખ થયેલ િબક્કાન ં કામ પ ૂરં થય ં છે િેવ ં પ્રમાબણિ કરી
મલાકાિ માટે નોરટસ આપર્ે અને કામન િબ્બકા વાર બીલ રજ કરર્ે.

૪. કામ પ ૂરં કરવાની મદિ
આ કામ આ કરાર ર્રૂ થયા િે િારીખથી બે મહીનાની અંદર પ ૂરં કરવામાં આવર્ે. અસાધારણ સંજોગોમાં
આ કરારમાં બિાવવામાં આવેલ સમયમયાય દા બંને પક્ષકારોની પરસ્પર સંમતિથી લેબખિ હકમો દ્વારા
લંબાવી ર્કાર્ે.
૫. બીજા પક્ષકાર દ્વારા જાણી જોઇને કામ તનયિ સમયમયાય દામાં પ ૂરં કરવામાં તવલંબ કરે િો િેઓને નકસાની
આપવા માટે ફરજ પાડી ર્કાય છે . આ નકસાન પ્રતિ રદન 0.0પ ટકાના દરે િેમને ચકવવાપાત્ર રકમમાંથી
કાપવામાં આવર્ે. જયારે આ નકસાનીની રકમ કોન્િાક્ટની કલ રકમના ર% કરિાં વધે ત્યારે પ્રથમ પક્ષકાર
કોન્િાક્ટ રદ્દ કરી ર્કર્ે અને બીજ ં યોગ્ય લાગે િે પગલાં લઇ ર્કે છે .

(નોંધ : બલક્ક્વડેટેડ નકર્ાન પ્રતિ

રદવસના કામના કલ મલ્યના 0.0પ %ના ધોરણે નકકી કરવાન રહેર્ે)
૬. પ્રથમ પક્ષકારની ફરજો અને જવાબદારીઓ:
૬.૧ પ્રથમ પક્ષકારની જવાબદારી રહેર્ે કે િેઓ અવારનવાર સપરતવઝન કરર્ે અને તનયિ ધોરણો
અનસાર બીજા પક્ષકારને કામકાજમાં જરૂરી માગય દર્યન આપર્ે. િેમાં લેબખિ/મૌબખક માગય દર્યન અને
અતધકૃિ વ્યક્ક્િ દ્વારા તનયતમિ સ્થળ મલાકિનો સમાવેર્ થાય છે . રૂબરૂ મલાકાિ દરમ્યાન િેઓએ
સામગ્રીની અને બાંધકામની ગણવત્તા ચકાસવાન રહેર્ે કે, િે તનયિ ધોરણો અનસારની છે કે કેમ
અને કામ તનયિ ધોરણો અનસાર થય ં છે કે કેમ?
૬.૨ પ્રથમ પક્ષકારે , બીજા પક્ષકારને કામના નકર્ા, તવગિો અને માગય દતર્િકાની કોપી પ ૂરી પાડવાની રહેર્ે.
૬.3 કરાર સહી કયાય ના દસ રદવસની અંદર બીજા પક્ષકારને સ્થળનો કબજો સોંપવાનો રહેર્ે.
૬.૪ એન્ન્જતનયર સ્થળ મલાકાિ વખિે પોિાના અવલોકનો અને સ ૂચનોની બીજા પક્ષકાર દ્વારા રાખવામાં
આવેલ સાઇટ રજીસ્ટરમાં નોંધ કરર્ે. બીજા પક્ષકાર આ સ ૂચનોનો ઝડપથી અને ચોક્કસ અમલ
કરર્ે. એન્ન્જતનયર દ્વારા બિાવવામાં આવેલ ખામીઓ િરિ દૂ ર કરર્ે અને તનયિ સમયમયાય દામાં
દૂ ર કરવામાં ન આવે િો પ્રથમ પક્ષકાર િેમજ એન્ન્જતનયર કાયમી ઉકેલ લાવવાનો અથવા કામ
મોકફ
ૂ રાખવાનો અથવા અટકાવવાનો હકમ આપી ર્કર્ે. પ્રથમ પક્ષકાર અને એન્ન્જતનયર માટે બીજા
પક્ષકારના ખચે આ ખામી દૂ ર કરવાના અતધકાર રહેર્ે.
૭ બીજા પક્ષકારની ફરજો અને જવાબદારીઓ:
(એ) બીજા પક્ષકાર કામ હાથ પર લઇ િેને તનયિ સમયમયાય દામાં પ ૂરં કરર્ે.
(બી) યોગ્ય વ્યક્ક્િને કામ પર રાખર્ે
(સી) કામની પ્રગતિ પર તનયતમિ દે ખરે ખ રાખર્ે
(ડી) િમામ કામગીરીની બાબિમાં જીઈસીના અતધકારીઓ, એન્ન્જતનયર અને ક્ષેતત્રય સ્ટાફની સચનો અને
માગય દર્યન મજબ કામ કરર્ે
(ઇ) કોઇ પણ તવસંગિિા જણાયે િે પ્રથમ પક્ષકારને ધ્યાને લાવી અને જરૂરી સ્પરટિા મેળવવા જવાબદાર
રહેર્ે
(એફ) નકર્ા અને કોન્િાક્ટની કલ રકમની મયાય દામાં અને કામના તનયિ ધોરણો અનસાર કામ ચાલે છે િે
ધ્યાન

રાખર્ે. કોઇ પણ જાિનો ખચય વધે નહી િેની ખાિરી રાખર્ે. પ્રથમ પક્ષકારને કામની

પ્રગતિથી વાકેફ રાખર્ે.

(જી) સ્થળની સલામિી અને દે ખરે ખની વ્યવસ્થાની જવાબદારી બીજા પક્ષકારની છે અને કામ પરં થયે
પ્રથમ પક્ષકારને સોંપવામાં આવે ત્યા સધી સ્થળના દે ખરે ખ અને રક્ષણની જવાબદારી િેમના તર્રે
રહેર્ે.
(એચ) કોંિાકટર દ્વારા ગામના સંર્ાધનો જેવાકે કર્ળ કારીગર, મજરો, િેકટર કે કામગીરી સંલગ્ન ગામમા
પ્રાપ્ય હોય િે સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેર્ે.
(આઇ) બધા વેરા, કરવેરા વગે રે ધ્યાને રાખી ચકવણી કરવાની રહેર્ે. અને કરાર હેઠળ જરૂરી કરવેરાની
ચકવણી કરવાની રહેર્ે.
૮. ફેરફાર/વધારાની આઇટમની કામગીરી
જો પક્ષકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલ ડ્રોઇંગ અને તવગિો અનસાર કામ કરર્ે. જોકે સ્થળની સ્થીિીના કારણે
અથવા બીજા કોઇ સંજોગોને કારણે િેમાં ફેરફાર કરવાનો જરૂરી જણાય િો નીચેની કાયયવાહી હાથ ઘરવાની
રહેર્ે.
(એ) બીજા પક્ષકાર, એન્ન્જતનયરને કામમાં જો કોઇ ફેરફાર કે સધારો જણાય િો જાણકારી આપર્ે. એન્ન્જતનયર
ફેરફાર કરવાન ં જરરી હોય િો સ્થળના ભાવપત્રક માગર્ે, એંજીતનયર કોંિાકટર દ્વારા આપવામા આવેલ
ભાવપત્રકન ં મલ્યાંકન કરર્ે. આમા કોઈ સધારો કરવાનો થિો હોયિો પ્રથમ પક્ષકાર દ્વારા કામકાજના
સધારા કરવાના હકમો કરવાના હોય િેના સાિ રદવસ પહેલાં એન્ન્જતનયરે મારહિી આપવાની રહેર્ે અને
જરૂરી જણાયિો સધારા સાથેની તવગિ કોંિાકટરને આપવાની રહેર્ે.
(બી) જો બીજા પક્ષકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ ભાવપત્રો ગે રવ્યાજબી જણાય િો એન્જીતનયર કામની
સધારણાના હકમો આપર્ે અને કોન્િાક્ટની રકિંમિમાં ફેરફાર કરી ર્કે છે , જે એન્જીતનયરના પોિાના
અંદાજોને મળિા આવે. એ ખચય કોન્િાક્ટરને આપવાનો રહેર્ે.
(સી) બીજા પક્ષકારને આવી કોઇ વધારાની રકમ અથવા ખચય મેળવવાનો અતધકાર રહેર્ે નહી. નકસાન થઇ
ર્કત ં હોય િેવા કામના ખચયના બીજા પક્ષકારને પૈસા મેળવવાનો હક રહેર્ે નહી.
૯. જામીનગીરી
પફોમોન્સ જામીનગીરી કામ આપવામાં આવે/સ્વીકૃિી પત્રમાં જણાવેલ મદિ કરિાં મોડં ન થાય િે રીિે
આપવાની રહેર્ે અને િે બેંક દ્વારા અથવા કામ આપનારને સ્વીકાયય હોય િે રીિે આપી ર્કર્ે.
૧૦ કરાર રદ્દ કરવો
૧૦.૧) જયારે કામ આપનારને એેમ લાગે કે કોન્િાકટર કરારની મખ્ય ર્રિોનો ભંગ કરી રહ્યા છે િો િેઓ
કોન્િાક્ટ રદ્દ કરી ર્કર્ે.
૧૦.૨) કોન્િાક્ટરની મખ્ય ર્રિોમાં નીચેની બાબિોનો સમાવેર્ થાય છે પરં ત િે ફક્િ નીચેની બાબિો
પ ૂરત ં મયાય રદિ નથી.
(એ) કોન્િાક્ટર ૨૮ રદવસ કામ બંધ રાખે અને એન્ન્જતનયરે િે કામને બંધ રાખવાન ં માન્ય ન રાખ્ય
હોય
(બી) કોન્િાક્ટરે દે વાળુ કાઢ્ ં હોય અથવા િેની નાણાકીય સ્થીિી સદ્ધર ન રહી હોય, તસવાય કે
આવી ક્સ્થતિ પન: તનમાય ણ કે એકત્રીકરણના કારણે ઉભી થઈ હોય
(સી) એન્ન્જતનયર ખામીઓ દૂ ર કરવાની નોરટસ આપે અને એન્ન્જતનયર દ્વારા બિાવવામાં આવેલ
ખામીઓ કોન્િાક્ટર સમયમયાય દામાં દૂ ર ન કરે િે કોન્િાક્ટની મખ્ય ર્રિોનો ભંગ છે .

(ડી) કોન્િાક્ટર જરૂરી જામીનગીરી પ ૂરી ન પાડે. અને જામીનગીરીની તનયિ સમયમયાય દા સધી
જાળવણી ન કરે .
૧૦.૩) ઉપરના કારણો ઉપરાંિ કામ આપનાર પોિાની અનકળ
ૂ િા માટે કોન્િાક્ટ રદ્દ કરી ર્કર્ે.
૧૦.૪) જે કોન્િાક્ટ રદ્દ કરવામાં આવે િો તરિ જ કામ અટકાવી દે વ ં જોઇએ. કામના સ્થળની સલામિી
અને સરક્ષા જળવાવી જોઇએ. ર્ક્ય એટલા વ્યાજબી સમયની અંદર સ્થળ છોડી દે વ ં જોઇએ.
૧૧. કરાર રદ્દ થાય િે સંજોગોમાં નાણાની ચકવણી
૧૧.૧) જો કોન્િાક્ટર દ્વારા મખ્ય ર્રિોના ભંગ બદલ કોન્િકટ રદવ કરવામાં આવે િો જેટલ ં કામ થય ં હોય
િેના મ ૂલ્ય અંગે ન ં એન્ન્જતનઅર પ્રમાણપત્ર આપર્ે. એમાંથી અગાઉ ચકવેલ રકમ બાદ કરર્ે અને
કોન્િાક્ટને લગિી અન્ય કોઇ વસ ૂલાિ બાકી હોય િો િે રકમ બાદ કરર્ે, સ્ત્રોિમાંથી કપાિ
કરવાની થિી હોય િો િે રકમ કાપી, ચ ૂકવવાપાત્ર રકમન ં પ્રમાણપત્ર આપર્ે.
૧૧.૨) જો કોન્િાક્ટર કામ આપનારની પોિાની અનકળ
ૂ િા ખાિર રદ્દ કરવામાં આવ્ય ં હોય િો એતન્જતનયર
જેટલ ં કામ થય ં હોય િેના મ ૂલ્યન ં પ્રમાણપત્ર આપર્ે. અને ઉપરોક્િ મર્ીનો વગે રે ખસેડવાનો
વ્યાજબી ખચય િેમજ કોન્િાક્ટના મજૂરોને અન્ય જગાએ કામે રાખવા માટે થિો ખચય અને કોન્િાક્ટર
દ્વારા કામના સ્થળની સરક્ષા અને સલામિી માટે જે ખચય કયું હોય િે, સ્ત્રોિમાંથી કપાિ કરવાની
થિી હોય િો િે રકમ કાપી, ચ ૂકવવાપાત્ર રકમન ં પ્રમાણપત્ર આપર્ે.
૧૨. તવવાદની પિાવટ
જો કામ સંબતં ધિ બંને પક્ષકારો વચ્ચે કોઇ તવવાદ સજાયય િો બંને પક્ષકારો પરસ્પર પરામર્ય અને સમજૂિીથી
િેનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરર્ે. જો કોઇ સમાધાન ન થાય િો લવાદને સોંપવામાં આવર્ે. આવા લવાદ
પીડબલ્યડીના તનવ ૃત્ત અતધક્ષક ઇજનેર કક્ષાથી નીચેના નહીં િેવાઓને લવાદ િરીકે તનમર્ે. લવાદ પ્રથમ
પક્ષકાર દ્વારા તનમવામાં આવર્ે. આ લવાદ, લવાદ અને સમાધાન અતધતનયમ, ૧૯૯૬ જોગવાઈ અનસાર
કાયયવાહી કરર્ે. લવાદનો તનણયય આખરી અને બંને પક્ષકારને બંધનકિાય રહેર્ે.

સહી અને તસક્કા
ગાંધી હરરિ સ્મારક તવકાસ સતમતિ
મ.

, િા. જલાલપોર, જજ. નવસારી

એજન્સીનો સહી અને તસક્કા

Dandi Project
Implimented by : Gujarat Ecology Commission, Gandhinagar
Location- Pond Protection wall at Dhodiyavad Talav
BOQ
Total
No
Description
Unit
Rate
QTY
Jungle cutting for preliinary survey light jungle
cutting (bushes, hedges) in wet condition also,
1 including demarcation, marking alignment, points
Sqm
750.00
supervision etc. complete.

2

3

4

5

6

7

8

Excavation for foundation upto 1.5 m depth
including sorting out and stacking of useful
materials and disoising off the excavated stuff
upto 100 meter (A) Loose and soft soil. Use
available excavated earth.
Filling in plinth with sand under floors including
watering ramming, consolidating and dressing
complete (upto 10 ton)
Providing and laying 300 mm thick pucca rubble
pitching in cement mortar 1:5 proportion with the
surface pointed with cement mortar of 1:3
proportion including curing etc. Complete for all
leads & lifts.
PCC-Providing and laying cement concrete 1:3:6
(1-Cement: 3-Coarse sand:6-hand broken stone
aggregates 40 mm nominal size) and curing
complete excluding cost of formwork in (A)
Foundation and Plinth (upto 10 ton)
(i) Uncoursed Rubble Masonry with hard stone of
approved quality in foundations and plinth in
Cement Mortar 1:6 (1- cement : 6-coarse sand
including levelling up etc. complete (upto 10 ton)
RCC -Proving and laying controlled cement
concrete M 250 and curing complete excluding
the cost of formwork and reinforcement for
reinforced concrete work in (A) Slabe,
Foundation, footing, Base of column and Mass
concrete. (upto 10 ton)
Provinding TMT Bar FE 500/500D reinforcement
for R.C.C. work including bending, binding and
placing in position complete upto floor two level
(upto 10 ton)

Total

Cum

162.00

Cum

120.00

Sqm

600.00

Cu.m.

20.25

Cum

59.06

Cum

10.50

Kg.

735.00

Amount

Dandi Project
Implimented by : Gujarat Ecology Commission, Gandhinagar
Location- Pond Protection wall at Rupen Talav
BOQ
Unit

Total
QTY

1

Jungle cutting for preliinary survey light jungle
cutting (bushes, hedges) in wet condition also,
including demarcation, marking alignment, points
supervision etc. complete.

Sqm

800.00

2

Excavation for foundation upto 1.5 m depth
including sorting out and stacking of useful
materials and disoising off the excavated stuff upto
100 meter (A) Loose and soft soil. Use available
excavated earth.

Cum

216.00

3

Filling in plinth with sand under floors including
watering ramming, consolidating and dressing
complete (upto 10 ton)

Cum

120.00

4

Providing and laying 300 mm thick pucca rubble
pitching in cement mortar 1:5 proportion with the
surface pointed with cement mortar of 1:3
proportion including curing etc. Complete for all
leads & lifts.

Sqm

600.00

5

PCC-Providing and laying cement concrete 1:3:6
(1-Cement: 3-Coarse sand:6-hand broken stone
aggregates 40 mm nominal size) and curing
complete excluding cost of formwork in (A)
Foundation and Plinth (upto 10 ton)

Cum

27.00

6

(i) Uncoursed Rubble Masonry with hard stone of
approved quality in foundations and plinth in
Cement Mortar 1:6 (1- cement : 6-coarse sand
including levelling up etc. complete (upto 10 ton)

Cum

78.75

7

RCC -Proving and laying controlled cement
concrete M 250 and curing complete excluding the
cost of formwork and reinforcement for reinforced
concrete work in (A) Slabe, Foundation, footing,
Base of column and Mass concrete. (upto 10 ton)

Cum

14.00

8

Provinding TMT Bar FE 500/500D reinforcement
for R.C.C. work including bending, binding and
placing in position complete upto floor two level
(upto 10 ton)

Kg.

980.00

No

Description

Total

Rate

Amount

