ગુજયાત ઇકોરોજી કમભળન,
ઉદ્યોગ બલન, બ્રોક નં ૧૮/૧, ગાંધીનગય-૧૧
ક્લોટે ળન બયનાયનું નાભ તથા વયનામું
........................................
........................................
તાયીખ:
પ્રમત,
મનમાભકશ્રી,
ગુજયાત ઇકોરોજી કમભળન,
બ્રોક નં ૧૮,શેરો ભા,
ઉદ્યોગ બલન, વેક્ટય -૧૧
ગાંધીનગય.
ભશાળમ,
નલવાયી જજલ્રાના ગાભોભાં આઇવીઝેડએભ પ્રોજેક્ટ અંતગગત બીંત સુત્રો,
નોટીવ ફોડગ, વાઇન ફોડગ, લોર ેન્ટીંગ અને મલરેજ ફોડગ કયલાની કાભગીયી અંગે
ં ાને અભો આ
દૈ મનક ેયભાં પ્રમવધ્ધ કયલાભાં આલેર આના જાશેયાતના અનુવધ
વાથે વાભેર ત્રક અનુવાય આભાયી ઓપય યજૂ કયીએ છીએ.
મપ્રન્ટીંગના સ્ેવીપીકેળનની મલગતો તેભજ છાકાભની કાભગીયીની મલગતો તેભજ
વાભેર ટે ન્ડયની ળયતો અભોએ લાંચીને વભજી છે જે અભોને કબ ૂર ભંજૂય છે અને તે
ધ્માને રઇને અભોએ અભાયી ઓપય વાદય કયે ર છે .
આનો મલશ્વાસુ,
વશી તથા મવક્કો
નાભ:

ગુજયાત ઇકોરોજી કમભળન,
ઉદ્યોગ બલન, બ્રોક નં ૧૮/૧, ગાંધીનગય-૧૧
ક્લોટે ળન બયનાયનું નાભ તથા વયનામું
........................................
........................................
ભો.ન.
તાયીખ:

નલવાયી જજલ્રાભાં દાડી પ્રોજેક્ટ ભાટે આઇવીઝેડએભ પ્રોજેક્ટ અંતગગત બીંત
સુત્ર, લોર ેન્ટીંગ, વાઇન ફોડગ, નોટીળ ફોડગ અને લીરેજ ફોડગ રખલાની કાભાગીયી
ટે ન્ડરની શરતો
૧. ઇજાયદાય ાવે આલા પ્રકાયની કાભગીયી કયલાનો વયકાયી કે અધવ
ગ યકાયી વંસ્થાનો અનુબલ
શોલો જરૂયી છે તે અંગેના પ્રભાણત્ર કે લકગ ઓડગયબાલ ત્રક વાથે ફીડવુ.ં પ્રભાણત્ર કે અનુબલના
વટી લગયનું બાલત્રક ગણતયીભાં રેલાભાંઆલળે નશી.
૨. ઇજાયદાયે ટે ન્ડય પોભગભાં સ્લચ્છ યીતે તેભની ઓપયએક યુનીટ દીઠ આંકડાભાં અને ળબ્દોભાં
દળાગલલાની યશેળે અને આ ઓપયભાંથી તેઓ નાભક્કય જઇ ળકાળે નશીં.
૩. ઇજાયદાયે ટે ન્ડયભાં છે કછાક ટાલાની યશેળે. ટેન્ડયભાં સુધાયા કમાગ શોમ તો તેલા પ્રત્મેક સુધાયા
નજીક તેભણે ટૂંકી વશી કયાલલાની યશેળે. અધ ૂરૂ બયામેર, વશી લગયનું કે સુધાયા નજીક ટૂંકી વશી
મલનાનું ટેન્ડય ધ્માનભાં રેલાભાં આલળે નશીં.
૪. બયે ર બાલત્રક એક કલયભાં વીર ફંધ કયી કલય ઉય “નલવાયી જજલ્રાભાં આઇવીઝેડએભ
પ્રોજેક્ટ અંતગગત બીંત સુત્રોની કાભગીયી”નુ ં બાલ ત્રક સ્ષ્ટ રખી મનમાભકશ્રી, ગુજયાત ઇકોરોજી
કમભળન, ગાંધીનગયની કચેયીને તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬ના યોજ વાંજે ૧૭-૦૦ કરાક સુધીભાં ભી જામ તે
પ્રભાણે રૂફરૂ કે ોસ્ટથી ભોકરલાનુ ં યશેળે.
૫. મનમત તાયીખ અને વભમ છી આલેર બાલત્રક ધ્માનભાં રેલાભાં આલળે નશીં.
૬.ઈજાદાય ટેન્ડય વાદય કમાગ ફાદ તેભાં કોઇણ જાતનો પેયપાય કયી ળકાળે નશીં. ટેન્ડય વાદય
કમાગનો અથગ જ એ યશેળે કે ઈજાદાયે આ ટે ન્ડયની તભાભ ળયતોનો વં ૂણગણે અને બફન ળયતી
સ્લીકાય કમો છે . ાછ થી આ ળયતો ભાટે ઈજાદાયના કોઇ મલલાદ ધ્માનભાં રેલાભાં આલળે નશીં.

૭. આલેર તભાભ ટે ન્ડયો અથલા તે ૈકી કોઇણ ટે ન્ડયને કોઈણ કાયણ આપ્મા મવલામ વં ૂણગ
સ્લીકાય કે અસ્લીકાય કયલાનો કમભળનના વભ્મ વબચલશ્રીને અફામધત શક્ક યશેળે અને તે અંગે લાંધા
સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં.
૮. ભે ર બાલ ત્રકો તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૬ ના યોજ ૧૫-૦૦ કરાકે કમભળનની ગાંધીનગયની કચેયીએ
શાજય યશેર ઇજાયદાયોની વભક્ષ મનમાભકશ્રી અથલા તેભના દ્વાયા અમધકૃત કયે ર અમધકાયી દ્વાયા
ખોરલાભાં આલળે અને લાંચી વંબાલલાભાં આલળે.
૯. ટેન્ડયની ળયતો યી ૂણગ કયે તે ઇજાયદાયોને ક્લોરીપામ ગણલાભાં આલળે. જે ઇજાયદાય ાવે
અનુબલનું વટી નશી શોમ તે બાલ ત્રક ગણતયીભાં રેલાભાં આલળે નશીં.
૧૦.વપ ઇજાયદાયો તયપથી જો એક વયખી પામનાન્વીમર ઓપયના એક કયતા લધાયે ટેન્ડય
આલળે અને એલા ઓપય L1 શળે તો આલી વયખી ઓપયના L1 ઇજાયદાયોને ઓપયભાં ઘટાડો કયલા
ભાટે જણાલલાભાં આલળે અને ત્માયફાદ મનણગમ રેલાભાં આલળે .
૧૧. જે ઇજાયદાયનું ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાં આલળે તેભને વદય કાભગીયી વોંલાભાં આલળે.
૧૨.નલવાયી જજલ્રાના ગાભોભાં આઇવીઝેડએભ પ્રોજેક્ટ અંતગગત બીંત સુત્રો, નોટીવ ફોડગ, વાઇન
ફોડગ, લોર ેન્ટીંગ, લીરેજ ફોડગની કાભગીયી ભાટે કમભળન દ્વાયા ભંજૂય કયલાભાં આલેર

બાલ

તભાભ ટેક્ષ વહશતના, જે તે ગાભભાં કમભળન દ્વાયા જણાવ્મા મુજફની જગ્માએ ફોડગ ેન્ટીંગ
કયલાના, સુત્રો રખલાના ફોડગ પીટ કયલાનો બાલભાં વભાલેળ થામ છે . સ્ટાન્ડડગ કરય ેઇન્ટીંગ તથા
ફોડગ ભાટે જોઇતી વલે વાધન વાભગ્રી તથા ટ્રાન્વોટે ળનનો વભાલેળ થામ છે . ભંજૂય કયલાભાં
આલેર બાલ ઉયાંત કોઈણ જાતનો લધાયો આલાભાં આલળે નશીં.
૧૩.ાંચે ાંચ આઈટભોના આલેર બાલોના ટોટર પ્રભાણે જે ક્લોરીપામ થમેર ઈજાદાયના વૌથી
ઓછા બાલ શળે તેને જ કાભનો ઈજાયો આલાભાં આલળે.
૧૪. થમેર કાભનું ચુકલણું આઈટભ દીઠ ભંજૂય કયલાભાં આલેર યુનીટ યે ટ મુજફ જ કયલાભાં
આલળે. ખયે ખય સ્થ સ્સ્થતી મુજફ જ કયલાભાં આલેર કાભનુ ં જ ચુકલણુ ં કયલાભાં આલળે.
૧૫. કમભળનના મનમાભકશ્રીને અવાધાયણ વંજોગોભાં કાભના જથ્થાભાં પેયપાય કયલાનો અફામધત
અમધકાય યશેળે અને આ પ્રકાયના પેયપાયને કાયણે ેંઇન્ટીંગકાભના બાલભાં કોઇ લધાયાની ભાંગણી
કયી ળકળે નશીં.
૧૬. ટેન્ડયો ભલાની મનમત વભમ ભમાગદા સુધીભાં વંજોગોને અનુરક્ષીને ટે ન્ડયો સ્લીકાયલાનુ ં ફંધ
કયલા અંગેનો કે ઉય જણાલેર ળયતોભાં સુધાયો કે તેભાં લધાયો/ઘટાડો કયલા અંગેનો કમભળનને
અફામધત અમધકાય યશેળ.ે
૧૭.ઉસ્સ્થત થનાય તભાભ દાલા ગાંધીનગય ખાતે આલેર ન્મામની કચેયીની શકુભતની શદભાં
કયલાના યશેળ.ે
૧૮. વભગ્ર કાભ ળરુ કયલાની વભમ ભમાગદા ત્રણ ભાવની યશેળે.

સ્પેશીફીકેશન
(અ) સ્રોગન યાઈટીંગ ઈન મલરેજ દાંડી, ભટલાડ, વભાોય, ઓંજર,સુરતાનુય અને આટ૧. વાઈઝ:૨. કરય:-

૬’x૨’
વ્શાઈટ ફેક ગ્રાઉન્ડ
- ૧”જાડાઈની ચાયે ફાજુ ડાકગબ્લ્યુ કરયનીફોડગય
- સુત્રો, ભેવેજ, રખાણ ગ્રીન કરયભાં- અક્ષયની વાઈઝ-૫.૫” ની
શાઈટ અને ૧” ની જગ્મા ફે રાઈન લચ્ચે.

૩. મપ્રન્ટીંગના કરય અંગે:-

ઓઈર ેઈન્ટ લોટય પ્ર ૂપ કરય(ઓર લેધય ેઈન્ટ)

૪. રોગો:-

જીઈવી. કચેયીભાંથી સુચવ્મા મુજફ

૫. બાા:-

ગુજયાતી

૬. ગાભોની વંખ્મા:-

૬ ગાભો

૭. સુત્રોની વંખ્મા:-

૩૬૦ સુત્રો

૮. રોકેળન:-

ગાભના સ્થો જેલા કે ાણીની ટાંકી, કુલા, સુત્રો, ગ્રાભ ંચામત,
ગામ્ર યસ્તાઓ ઉય, ળાાઓ, ઓપીવ, ગાભ ચોયો, વભાજની
લાડીઓ, ીએચવી વેન્ટય, દુકાનો, ભકાનો, (શેરેથી ભંજુયી રીધા
ફાદ) મલગેયે.

(ફ) લોર ેઈન્ટીંગ
૧. વાઈઝ:-

૪’x૪’

૨. કરય:-

ડાકગ બ્લ્યુ ફોડગય- ૧”જાડાઈની ચાયે ફાજુ ગ્રાપીક્વની ભલ્ટીકરય

૩. કરયનો પ્રકાય:-

ભલ્ટી કરય, લોટય પ્ર ૂપ

૪. રોગો:-

જીઈવી. કચેયીભાંથી સુચવ્મા મુજફ

૫. બાા:-

ગુજયાતી- અંદાજી ૪”શાઈટના

૬. ગાભોની વંખ્મા:-

૬ ગાભો

૭. લોર ેઈન્ટીંગ ની વંખ્મા ૧૬૫
૮. રોકોળન:-

ગાભના સ્થો જેલા કે સ્કૂર,ગ્રાભ ંચામત ઓપીવ, ગાભ ચોયો,
વભાજની લાડીઓ, ીએચવી વેન્ટય, દુકાનો, ભકાનો, (શેરેથી
ભંજુયી રીધા ફાદ) મલગેયે.

(ક) નોટીવ ફોડગ ેઈન્ટીંગ:૧. વાઈઝ:
૨. કરય:

૪’x૪’
ડાકગ બ્લ્યુ ફોડગય ૧” ોશાઈને ચાયે ફાજુ અને ઉય મોજનાની
ભાહશતી (અત્રેથી સુચવ્મા મુજફ)

૩. કરયનો પ્રકાય:-

નોટીળ ફોડગનો સ્ેશ્મર કરય (લોટયપ્ર ૂપ)

૪. રોગો:-

જીઈવી. કચેયીભાંથી સુચવ્મા મુજફ

૫. બાા:-

ગુજયાતી

૬. ગાભોની વંખ્મા:-

૬

૭.નોટીવ ફોડગની વંખ્મા:૮. રોકેળન:-

૩૬
ગાભના પીમા તેભજ ંચામત ઘય

(ડ) વાઈન ફોડગ:૧. વાઈઝ:

૪’x૩’

૨. કરય:

ડાકગ બ્લ્યુ ફેકગ્રાઉન્ડ યે ડીમભ લીથ વ્શાઈટ કરય પોન્ટ

૩. કરયનો પ્રકાય:-

ભલ્ટી કરય- લોટય પ્ર ૂપ,
સ્ટેન્ડ સ્ેળીપીકેળન ભેટર વીટ અને એંગર વાથે

૪. રોગો:-

જીઈવી. કચેયીભાંથી સુચવ્મા મુજફ

૫. બાા:-

ગુજયાતી

૬. ગાભોની વંખ્મા:-

૬

૭.લોર ેઈન્ટીંગની વંખ્મા:- ૨૪ નંગ
૮. રોકેળન:-

ગાભના પ્રલેળ સ્થે તેભજ ફાંધકાભની વાઈટ ઉય

(ઇ) લીરેજ ફોડગ:૧. વાઈઝ:

૮’x૪’

૨. કરય:

ડાકગ બ્લ્યુ ફેકગ્રાઉન્ડ યે ડીમભ લીથ વ્શાઈટ કરય પોન્ટ

૩. કરયનો પ્રકાય:-

ભલ્ટી કરય- લોટય પ્ર ૂપ
સ્ટેન્ડ સ્ેળીપીકેળન ભેટર વીટ લીથ વુડન ફ્રેભીંગ વહશત

૪. રોગો:-

જીઈવી. કચેયીભાંથી સુચવ્મા મુજફ

૫. બાા:-

ગુજયાતી

૬. ગાભોની વંખ્મા:-

૬

૭. લીરેજ ફોડગ ની વંખ્મા:- ૬ નંગ
૮. રોકેળન:-

ગાભની પ્રલેળ સ્થે તેભજ ફાંધકાભ થી વાઈટ ઉય

ભાવપત્રક
ક્લોટે ળન બયનાયનું નાભ:વયનામુ:ં ભોફાઈરનંફય:તાયીખ:નલવાયી જીલ્રાના દાંડી આવાવના છગાભોભાં આઈવીઝેડએભ પ્રોજેક્ટ અંતગગત (અ) બીંત
સુત્રો (ફ) લોર ેઈન્ટીંગ (ક) નોટીવ ફોડગ (ડ) વાઈન ફોડગ (ઈ) લીરેજ ફોડગ કરય કયી છાકાભ
કયી, ભાર વાભાન વાથે ટ્રાન્વોટે ળન, ટેક્ષ વહશતના બાલો નીચે મુજફ યશેળે.
ક્રમ કામન ું નામ વવગત

સુંખ્યા

યનીટ રે ટ ક
ક્વોટે ડ

અ

ભીંત સત્રો

૩૬૦

નલવાયી જજલ્રાના
ગાભોદાંડી,ભટલાડ,વભાોય,ઓંજર,સુરતાનુય,આટભાં ૬’ x
૨’ ના ફોડગ ેઈન્ટ કયી, બીંત સુત્રોનુ ં રખાણ સ્ેળીપીકેળન
મુજફ કયી આલાનો બાલ
ફ

લોર ેઈન્ટીંગ

૧૬૫

નલવાયી જજલ્રાના
ગાભોદાંડી,ભટલાડ,વભાોય,ઓંજર,સુરતાનુય,આટભાં લોર
ેઈન્ટીંગ વાઈઝ ૪’ x૪’ સ્ેળીપીકેળન મુજફ.
ક

નોટીવ ફોડગ
દાંડી,ભટલાડ,વભાોય,ઓંજર,સુરતાનુય,આટભાં

૩૬
વાઈઝ

૪’x૪’ ેઈન્ટીંગ ભાર વાભાન વશીતનો સ્ેળીપીકેળન મુજફ
ડ

વાઈન ફોડગ
દાંડી,ભટલાડ,વભાોય,ઓંજર,સુરતાનુય,આટભાં

૨૪
વાઈઝ

૪’x૩’ ેઈન્ટીંગ સ્ેળીપીકેળન મુજફ
ઈ

લીરેજ ફોડગ
દાંડી,ભટલાડ,વભાોય,ઓંજર,સુરતાનુય,આટભાં
૮’x૪’ સ્ેળીપીકેળન મુજફ
કુર વયલાો

૬

કકિંમત

બાલો ભારવાભાન વશીતના ડ્રોઈંગવાથેના,પીટીંગ,ટ્રાન્સ્ોટે ળન તથા ટે ક્ષ વશીતના બયલાના
યશેળે.
-

ેભેન્ટ કાભ ુરુ કમાગ ફાદ જે તે CBOના પ્રભાણત્ર ફાદ આલાભાં આલળે.

-

ેભેન્ટ કાભના પ્રભાણભાં આલાભાં આલળે.

ઈજાદાયની વશી

ગુજયાત ઇકોરોજી કમભળન,
ઉદ્યોગ બલન, બ્રોક નં ૧૮/૧, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૧
ગુજયાત ઇકોરોજી કમભળન,ગાંધીનગય
ગુજયાત ઈકોરોજી કમભળન, ગાંધીનગય દ્વાયા આઈવીઝેડએભ પ્રોજેક્ટ અંતગગત નલવાયી
જીલ્રાના દાંડી આવાવના છ(૬) ગાભો ભાં બીંત સુત્રો, લોરેઈન્ટીંગ, વાઈન ફોડગ, લીરેજ
ફોડગ અને નોટીળ ફોડગ મલગેયે કાભગીયી ભાટે આ જાતની કાભગીયી કયતા ઈવભો ાવેથી
સ્ધાગત્ભક બાલો ભંગાલલાભાં આલે છે . કોયા બાલત્રકનુ ં પોભગ જીઇવીની લેફ વાઇટ
www.geciczmp.com યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. બાલત્રકો યજૂ કયલાની છે લ્રી તાયીખ.
૨૦/૦૧/૨૦૧૬ વાજેેં ૫-૦૦ કરાક સુધીભાં જભા કયાલલાના યશેળે.
મનમાભકશ્રી
ગુજયાત ઈકોરોજી કમભળન,
બ્રોક્નં૧૮/૧, ઉદ્યોગ બલન, ગાંધીનગય

