
                                           
ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, પાલનપરુ 

સરનામુું : આરોગ્ય કેન્દ્ર,બનાસડેરી        મો: ૯૮૨૪૩૮૪૩૧૬ 

 

                                                       તા : ૦૭/ ૦૨/૨૦૨૩ 

ટેન્ડર નોટીસ 

બનાસડેરી પ્રેરરત ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ,પાલનપરુ દ્વારા 
જન ભાગીદારીથી બહૃદ બનાસકાુંઠા  જજલ્લામાું બનાસ જળશક્તત અભભયાન અંતગગત 
નક્કી કરેલ સ્થળો/સાઈટો ઉપર નવીન તળાવો બનાવવા/હયાત તળાવ ઉંડા,મોટા 
કરવાની કામગીરી માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી ધરાવતા અને સક્ષમ ઈજારદારોએ 
આરોગ્ય કેન્દ્ર (બનાસડેરી, પાલનપરુ)માું ટેન્દ્ડર ફી પેટે રૂપપયા ૫૯૦/- (૧૮% GST 

સાથે) ભરી ટેન્દ્ડર કોપી મેળવી, ભરેલ ટેન્દ્ડર કોપી સાથે ૨૦,૦૦૦/-(રૂપપયા વીસ હજાર 
પરુા)નો ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ જળસુંચય–ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, 
પાલનપરુના નામનો સીલ બુંધ કવર તા:૨૫/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાક 
સધુીમાું ટ્રસ્ટમાું ઉપરોતત સરનામે  જમા કરાવવાનો રહશે.ે ટેન્દ્ડર મુંજુર અથવા નામુંજુર 
કરવાનો અપધકાર ટ્રસ્ટના સીની.કાયગકારી અપધકારીનો રહશેે. કામ કરવાની લાયકાત 
અને શરતો વેબ સાઈટ www.bmcri.co.in,  ઉપર મકુવામાું આવેલ છે. ટેન્દ્ડર ફી નોન 
રીફુંડેબલ રહશેે.  

                                                
 

                                                           સીની. કાયગકારી અપધકારી  

જી.એન.પી.સી.ટી-પાલનપરુ  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bmcri.co.in/


જી.એન.પી.સી.ટી/જળસુંચય/                                             તા:-   ૦૭/૦૨ /૨૦૨૩ 

                                                                   
ટેન્ડર 

 

કામન ું ટ ુંક ું વર્ણન:- ગલબાભાઈ નાનજીભાઈ પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, બનાસડેરી,પાલનપરુ દ્વારા 
જનભાગીદારીથી બહૃદ બનાસકાુંઠા જજલ્લામાું જળશક્તત અભભયાન અંતગગત આ સાથે જોડેલ બીડાણ 
મજુબના સ્થળોએ તથા ટ્રસ્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાું આવનાર બીજા અન્દ્ય સ્થળોએ માટીકામ કરવાના 
રહશેે.નક્કી કરેલ સ્થળ/સાઇટ ઉપર પોતાની માભલકી કે ભાડાની સાધન સામગ્રી જેવી 
રહટાચી,આઇવા,લોડર,ડમ્પર,જેસીબી,ટે્રતટર,ટ્રોલી વગેરે જરૂરી સાધનો ધરાવતા સક્ષમ ઇજારદારોએ 
દશાગવેલ સ્થળ/સાઇટ ઉપર સચૂના અનસુારની લુંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંડાઈમાું દરેક પ્રકારની 
માટી/સોફ્ટ મોરમ વગેરે જરૂરી મશીનરી દ્વારા ખોદાણ-કામ કરી, જરૂરી સાધનોમાું ભરીને સચૂના 
અનસુાર દશાગવેલ જગ્યાએ તળાવની ખોદકામમાું તળાવની ધારો ઉપર સ્લોપ આપવાનો રહશેે 
અને ૧.૫ મીટરની ઊંડાઈ કરતા વધારે ઊંડાઈ કરવાની થાયતો ૨.૦ મીટરનુું સ્ટેપ રાખી તેની 
અંદર ખોદકામ કરવાનુું,પાળા બુંધ બનાવી, લેવલીંગ,રોભલિંગ, કોમ્પેકશન વગેરે કરી સચુના 
અનસુાર જરૂરી સુંપણૂગ કામપણૂગ કરી આપવાન ુરહશેે. 

❖ કામનો અંદાજીત જથ્થો: ઇજારદારે પ્રપત ઘનમીટર(Cu.MT.)નો ભાવ આપવાનો રહશેે. 
કામના જથ્થાની સ્થળ ક્સ્થપત પ્રમાણે વધ-ઘટ થવાની શક્યતા રહલેી છે.  

❖ કામપ  ર્ણ કરવાની સમયમયાણદા:- બહૃદ બનાસકાુંઠામા જી.એન.પી.સી.ટી દ્વારા નક્કી કરેલ 
સ્થળોએ ટેન્દ્ડર મુંજુર થયેથી રદન ૭(સાત)માું કામ શરૂ કરવાનુું રહશેે. સદર કામનો ઓડગર 
મળ્યેથી કામના પ્રમાણમાું જી.એન.પી.સી.ટી દ્વારા પનયત કરેલ સમય મયાગદામાું કામ પણૂગ 
કરવાનુું રહશેે. 

 

1. કામ કરવાની લાયકાત :- આ પ્રકારના કામ માટે જરૂરી મશીનરી જેવી કે રહટાચી/ જેસીબી/ 
આઇવા/ ટે્રતટર ઇજારદાર પાસે પોતાની માભલકીની/ભાડા કરાર ઉપર હોવા જોઈએ.મશીનરી 
પોતાની માભલકીની/ભાડા કરાર ઉપર હોય તેની પરૂી પવગત સાથેનુું બાહેંધરી પત્ર આપવાનુું 
રહશેે.  

2. કામ બાબતની શરતો :- 
(૧) ટેન્દ્ડર સાથે જમા કરાવેલ ડીમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ, ભાવ મુંજુર થયેલ ઇજારદાર પસવાયના 
ઇજારદારને ૧૫ રદવસમાું પરત કરવામાું આવશે.મુંજ ર થયેલ ઇજારદારને કામ પ  ર્ણ થયે 
બાનાની રકમ પરત કરવામાું આવશે. 
(૨) જી.એન.પી.સી.ટી દ્વારા નક્કી કરેલ જગ્યાએ જ કામ કરવાનુું રહશેે.તેમજ ખોદેલ માટી 
/સોફ્ટ મરુમ સચુના અનસુાર નક્કી કરેલ જગ્યાએ જ ઉપયોગ કરવાનો રહશેે.તે પસવાય અન્દ્ય 
કોઈ પણ જગ્યાએ ખોદેલ માટીનો જથ્થો માપમાું ગણતરીમાું લેવામાું આવશે નરહ. 
(૩) ઉપરોકત ઘન મીટર(Cu.MT.)ના ભાવ, લાગુું પડતા ટેક્ષ સાથેના આપવાના રહશેે. જો 
રોયલ્ટી લાગુું પડશે તો તેના જરૂરી પરુાવા રજુ કયેથી ટ્રસ્ટ દ્વારા તે અલગથી ચકુવવામાું 



આવશે. ઇજારદારે ભાવ ભરતી વખતે સદર બાબતને ધ્યાનમાું લેવી. જી.એન.પી.સી.ટી દ્વારા 
લેબર સેશ,TDS પનયમાનસુાર કાપીને બીલન ુચકુવણુું કરવામાું આવશે. 

(૪) સુંસ્થાનાું નીપતપનયમોન ુપાલન ઇજારદારશ્રી એ કામ પણૂગ થાય તયાું સધુી કરવાનુું રેહશે. 

(૫) સદર કામ સમય મયાગદામાું પણૂગ કરવાનુું રેહશે, જો કામ પણૂગ થવામાું પવલુંબ થશે તો કરેલ 
કામન ુ પેમેન્દ્ટ જી.એન.પી.સી.ટી દ્વારા અટકાવામાું આવશે તેમજ તે કામ અન્દ્ય ઇજારદારશ્રી 
પાસે કોન્દ્ટ્રાતટરના ખચે અને જોખમે પણૂગ કરાવવામાું આવશે તથા ટ્રસ્ટ દ્વારા કરેલ કામનુું 
પેમેન્દ્ટ ચકુવવામાું આવશે નરહ. જી.એન.પી.સી.ટી.ને અપધકાર અબાપધત રહશેે. 

(૬) જળશક્તત અભભયાન હઠેળ લોકભાગીદારીથી હાથ ધરાયેલ કામો અન્દ્વયે કામગીરીમાું 
થયેલ માટીકામના જથ્થા મજુબ ચકુવણુું કરવાનુું હોવાથી કામના માપો લુંબાઈ X પહોળાઈ X 
ઊંડાઈ(LxBxD) મજુબ લેવાના રહશેે. 

(૭) અપનવાયગ સુંજોગોમાું સદર કામ દરમ્યાન કોઈપણ જાતનો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થાય તો 
જી.એન.પી.સી.ટીના સીની. કાયગકારી અપધકારી દ્વારા લીધેલ પનણગય અંપતમ ગણાશે તેમજ સદર 
બાબતે  કોઈપણ પ્રકારનો પવવાદ ઉભો  થશે તો તે માટેનુું ન્દ્યાયનુું કાયગકે્ષત્ર પાલનપરુ રહશેે. 

(૮) જળશક્તત અભભયાન અંતગગત ટ્રસ્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાું આવેલ સ્થળોએ ટ્રસ્ટ દ્વારા મુંજુર 
કરેલ ભાવો મજુબ ઇજારદારે અન્દ્ય સાઈટો ઉપર પણ કામ કરી આપવાનુું રહશેે. 

(૯) ઇજારદારશ્રીએ પોતાની માભલકીની સાધન સામગ્રી હોય તો તેના રજીસ્ટે્રશન(નોધણી)ના 
પરુાવાની નકલ જોડવાની રહશેે. જો ભાડેથી સાધન સામગ્રી લીધેલ હોય તો તેના ભાડા કરાર 
સાથે જોડવાના રહશેે. 

(૧૦) ઇજારદારશ્રી એ સદર કામના ખોદકામ પહલેાના, ચાલ ુખોદકામના અને ખોદકામ પણૂગ 
થયાના અક્ષાુંસ અને રેખાુંશ સાથે ના એમ ત્રણ કલર ફોટોગ્રાફ્સ બનાસ જળશક્તત ઓરફસમાું  
આપવાના રહશેે. 

3. પેમેન્ટ ચ કવર્ાની રીત:- ૨૫% જેટલુું કામ પણૂગ થયેથી ૧૫% પેમેન્દ્ટ  ૫૦% જેટલુું કામ પણૂગ 
થયેથી બીજા ૨૦% પેમેન્દ્ટ, ૭૫% જેટલુું કામ પણૂગ થયેથી બીજા ૩૦% અને ૧૦૦% કામ 
સુંતોષકારક રીતે પણૂગ થયેથી બાકીનુું ૩૫% પેમેન્દ્ટ જી.એન.પી.સી.ટી.ની ટીમનુું કામ પણૂગ 
થયાનુું પ્રમાણપત્ર મળ્યેથી રદન ૧૫(પુંદર)માું પેમેન્દ્ટ કરવામાું આવશે. સદર ચકુવણુું 
ચેક/આરટીજીએસ/એનઈએફટી દ્વારા કરવામાું આવશે. રોકડ કે ઈંધણના બળતણ તરીકે કોઈ 
પણ જાતનુું ચકુવણુું કરવામાું આવશે નહી. 

4. ટેન્ડરની શરતોમાું જો સ ધારા વધારા કરવાની જરૂર જર્ાય તો તેની સુંપ  ર્ણ સત્તા સીની. 
કાયણકારી અધધકારીની રહશેે. 

 


