ભાટ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતેથી ઝાડ, ઝાડી, ઝાાંખરાાં અને ઘાસ વગે રે મ ૂળમાાંથી કાઢી આ લાકડાં ,
ઝાડી, ઝાાંખરાાં વગે રે સ્થળ પરથી લઇ જવાના કામન ાં ભાવપત્રક
ભાવપત્રક
ક્રમ

વવગત

રકમ આંકડામાાં

૧

ભાટ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતેથી ઝાડ,

રકમ શબ્દોમાાં

ઝાડી, ઝાાંખરાાં વગે રે મ ૂળમાાંથી કાઢી
આ લાકડાં , ઝાડી, ઝાાંખરાાં, વગેરે
સ્થળ પરથી લઇ જઈ જગ્યા ચોખ્ખી
કરી

આપતાાં

વળતર

મળે

અમને
છે

/

મને

ચોખ્ખી

જે

રકમ

ગજરાત ઔદ્યોગગક વવકાસ વનગમમાાં
જમા કરાવીશ જે રકમ બાજમાાં
દશાા વેલ છે .
આ ભાવપત્રક અને તેની સાથેની શરતો અમે વાાંચી સમજીને તેની ઉપર સહી કરે લ છે જે આ
સાથે બીડેલ છે અને તે અનસાર ઉપર જણાવેલ ભાવ ભરે લ છે .

ઠેકેદારની સહી અને વસક્કો

કાયાપાલક ઈજનેર,
ગજરાત ઔદ્યોગગક વવકાસ વનગમ
જીઆઈડીસી, અમદાવાદ

ભાટ કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતેથી ઝાડ, ઝાડી, ઝાાંખરાાં વગેરે મ ૂળમાાંથી કાઢી આ લાકડાં , ઝાડી,
ઝાાંખરાાં વગેરે સ્થળ પરથી લઇ જવાના કામની શરતો
શરતો
(૧) ઠેકેદારે બધાજ ઝાડ, ઝાડી ઝાાંખરા વગે રે મ ૂળમાાંથી ખોદી કાઢી બધા જ લાકડા,

મ ૂળ,

ઝાડી, ઝાાંખરા વગેરે વનગમની જમીન બહાર, કોઈને અડચણ ન પડે તે રીતે એક માસમાાં
વનકાલ કરવાનો રહેશે. સદર હરાજી માટે ઝાડ,ઝાડી,ઝાાંખર તળીયાની કકિંમત રૂ.
૧,૫૦,૦૦૦.૦૦/- (રૂવપયા એક લાખ પચાસ હજાર પરા.) નક્કી કરવામા આવેલ છે .
(૨) ઝાડ કાપવા માટે જે તે ખાતાની જરૂરી માંજરી મેળવવાની જવાબદારી ઠેકેદારની રહેશે.
(૩) જે ઠેકેદારે સૌથી વધારે ભાવ ભરે લ હશે તેને આ કામનો હકમ આપવામાાં આવશે. હકમ
જારી કરતાાં પહેલાાં રૂ. ૫૦૦૦/- નો ડીપોગઝટ તરીકે, રાષ્ટ્રીયક્રુત બેંન્કનો કાયાપાલક
ઇજનેરશ્રી, જીઆઇડીસી, અમદાવાદના નામે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ભરવાનો રહેશે.આ કામ હકમની
તારીખથી એક માસમાાં આ કામ પ ૂણા કરવાન ાં રહેશે. ડીપોગઝટની રકમ સાંતોષકારક રીતે
કામ પ ૂણા કયાા બાદ પરત કરવામાાં આવશે.
(અ) બાનાની ૨કમ સિવાયના કોઈ૫ણ ભાવ૫ત્રક સવચા૨ણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં અને ભાવ૫ત્રક
૨દબાતલ ગણાશે અને તે માટે અત્રેની કચેરીની કોઈ જવાબદારી ૨હેશે નહીં.

(૪) આ હકમ જારી કયાા બાદ તે વસવાયના બીજા ઠેકેદારની બાનાની રકમ પરત કરવામાાં
આવશે.
(૫) સીલ કયાા વગરના, વનધાા કરત તારીખ અને સમય બાદ મોડા મળે લ કવરો સ્વીકારવામાાં
આવશે નકહ.
(૬) જેમણે બાનાની રકમ ભરે લ નકહ હોય તેમના ભાવપત્રકોના કવરો ખોલવામાાં આવશે નકહ.
(૭) અપસેટ રકમથી ઓછી રકમ હશે તો ભાવપત્રક રદ કરવામાાં આવશે.
(૮) કોઈ પણ કે બધા જ ભાવ પત્રકો રદ કરવાનો અબાવધત અવધકાર વનગમ હસ્તક રહેશે.
(૯)કામ પ ૂણા થયા બાદ નાયબ કાયાપાલક ઈજનેરશ્રી નરોડા દ્વારા કામ પ ૂણા થયાન ાં પ્રમાણપત્ર
જારી કરવામાાં આવશે તે પછી અનામતની રક્મ પરત કરવામાાં આવશે.

(૧૦)

આ કામ અાંગન
ે ી સવશેષ માસહતીની જરૂ૨ હોય તો આ કચેરીના ૨જા સિવાયના દદવિોમાાં કચેરી િમયે
૩-૦૦ થી ૬-૦૦ વાગ્યા િુધી અત્રેની કચેરી પાિેથી જોઈ િમજી જાણી લેવાના ૨હેશ.ે

(૧૧)

આવેલ ભાવમાાં કોઈ૫ણ ભાવ માંજૂ૨ ક૨વાના કે નહી, તેનો િાંપુણણ અસધકા૨ સનગમના િક્ષમ
અસધકારીશ્રીએ અનામત રાખેલ છે .

(૧૨)

આ કામના કોઈ૫ણ તકરા૨ કે વાાંધા પ્રિાંગે મખ્ય ઈજનેરશ્રી અથવા તેમણે આ અાંગે આપેલ
િત્તાઓ ધરાવતા કોઈ૫ણ અસધકારીશ્રીનો સનણણય આખરી ગણાશે અને ભાવ ભ૨ના૨ને બાંધનકતાણ
૨હેશ.ે

(૧૩)

ઉ૫રોકત શ૨તો જે મને કબૂલ માંજૂ૨ હોય તેમજ આ ટેન્ડ૨ િૂચનાના અનુિધ
ાં ાનમાાં આપેલા
ભાવ૫ત્રકો આ ટેન્ડ૨ની િૂચના/ શ૨તોને આસધન ૨હીને જ ભરાયેલા છે તેમ માનવામાાં આવશે. આ
અાંગન
ે ા સનણણય િામે વાાંધા કે તકરા૨ને અવકાશ ૨હેશે નહીં. કોઈ૫ણ શ૨તી ભાવો માંજૂ૨ ક૨વામાાં
આવશે નહીં. કોઈ૫ણ શ૨તોવાળુાં ટેન્ડ૨/ ભાવ૫ત્રક ૨દબાતલ થશે.

(૧૪)

જે ઈજારદારના ભાવપત્રક/હરાજી માંજૂર થશે તે ઈજારદારે સનગમ િાથે "કરારનામા" ફોમણમાાં રૂ. ૧૦૦.૦૦
નો અધેિીવ સ્ટેમ્પ લગાડી એગ્રીમેન્ટ કરવાનુાં રહેશ.ે

(૧૫) ઝાડી ઝાાંખર કાપ્યા બાદ થયેલ ખાડાઓમા ફરીથી ઝાડ ઉભા

ન થાય તે માટે જ ાંગલ

ખાતા દ્રારા સચવ્યા મજબ જરૂરી રસાયણ યકત દવા/ડીઝલ/ડામર વગે રી છાાંટી ખાડામાથી
માટી પરવામા રહેશ.ે

ઠેકેદારની સહી અને વસક્કો

કાયાપાલક ઈજનેર,
ગજરાત ઔદ્યોગગક વવકાસ વનગમ
જીઆઈડીસી, અમદાવાદ

-:િોગાંદનામુાં:-

આથી

હુ ાં

નીચે

િહી

ક૨ના૨

નામે

શ્રી

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

મેિિણ....................................................................................................ના માસલક/ ભાગીદા૨/
પ્રસતસનસધ િદર કામ બાબતની િવે શ૨તો મેં કાળજીપૂવણક વાાંચી છે , અને િમજપૂવણક આ િાથેના ૫ત્રકમાાં ભરેલ/
દશાણવેલ ભાવો મારી/ અમારી પેઢી/ કાં૫નીને તથા તેના ભાગીદારો/ માસલકોને કબૂલ માંજૂ૨ અને િાંપૂણણ૫ણે
બાંધનકતાણ ૨હેશે, જે ની હુ ાં/ અમો ખાત્રી આપુાં છુ ાં / આપીએ છીએ.

ઠેકેદારની સહી અને વસક્કો

કાયણપાલક ઈજનેર,
ગુજરાત ઔદ્યોસગક સવકાિ સનગમ
જીઆઈડીિી, અમદાવાદ

