
મ નંબર ો ટે ડર શરતો ને આધાર ેજવાબો

૧ BOQ માં આપેલ ભાવ ઘણા ઓછા છે તો આ 
કામમાં ભિવ ય માં ભાવ વધારો મળશે?

ના, ભિવ ય માં કોઈપણ તનો ભાવ વધારો 
મળવા પા  નથી.

૨

આ કામમાં લા ટેશન તથા મે ટેન સ ની રકમ ના 
સટ ફીકેટ અલગથી મુકવાના રહેશે? અને જો 
એક જ કામમાં બંને કામ પૂણ કયુ હોય તો 
લા ટેશન અને મે ટેન સ ની રકમ અલગથી 

દશાવવાની રહેશે?

આ કામમાં લા ટેશન તથા મે ટેન સ ની રકમ ના 
સટ ફીકેટ અલગથી મુકવાના રહેશે અને જો એક જ 
કામમાં બંને કામ પૂણ કયુ હોય તો લા ટેશન અને 
મે ટેન સ ની રકમ અલગથી દશાવવાની રહેશે.

૩ આ કામમાં પાણી અને લાઈટ ની યવ થા 
કો ટા ટર ે વખચ કરવાની રહેશે?

હા, આ કામમાં જો જ રી જણાય તો પાણી અને લાઈટ 
ની યવ થા કો ટા ટર ે વખચ કરવાની રહેશે.

૪
BOQ માં આપલે કાિટગ, માટી તથા ખાતર ની 

ો ટીટી ઓછી છે તો મટીરીય સ ની ો ટીટી 
વધારવામાં આવશે?

સં થા ારા ટે ડર ના ો ટીટી લાગુ પડતા તમામ 
ઘટકોને યાન માં રાખીને ગણતરી કરવામાં આવેલ છે. 
મટીરીય સ ની ો ટીટીનો અંિતમ િનણય સં થાનો 
રહેશે

૫ આ ટે ડર માં ર ટેશન A લાસ હોવો જ રી 
ગણાય છે છતાં માંગેલ નથી જ ેમંગાવવા માં આવે.

ટે ડર શરતો માટેનો આખરી િનણય સં થા નો રહેશે.

૬ આ ટે ડર માં આપેલ ભાવ ઘણા ઓછા છે તો 
અમને રટે રીવીઝન મળશે?

ના, ભિવ ય માં કોઈપણ તનો ભાવ વધારો મળવા 
પા  નથી.

૭

આ ટે ડરમાં ટેકનીકલ ાઈટેરીયામાં માંગેલ 
અનુભવ મજુબ એટલેકે લા ટેશનના 
ડેવલપમે ટની રકમ માણેનંુ વક ક પલીશન 
સિટિફકેટ તથા વક ઓડર અને BOQ તથા માંગેલ 
BOQ માણે લા ટેશન મેને સની રકમ માણે નંુ 
મે ટેન સ નંુ અલગથી વક ક પલીશન સિટિફકેટ 
આપવાનંુ રહેશે?

હા, ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૮
આ ટે ડરમાં સરકારી અને અધ સરકારી જ 
અનુભવ મા ય ગણાશે કે ાઇવેટ તથા ડેરીના 
અનુભવ મા ય ગણાશે?

ાઇવેટ તથા ડેરીના અનુભવ મા ય ગણાશે નહી.

૯

આ ટે ડરમાં ટેકનીકલ ોલીફાઈડ માટે મુકેલા 
તમામ મુકેલ એજ સીના ડો ુમે સ જવેા કે ૩૦ 
માણસના P.F., E.S.I.C. ના ઓનલાઈન ભરલેા છે 
કે નહી તેનંુ વેરીફીકેશન કરાશે?

હા, શંકા પદ સટ ફીકેટો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં 
આવશે. વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી િનણય 
સં થા નો રહેશે.

ી-બીડ મીટીગં તા:- ૦૫/૦૫/૨૦૨૨ ના ો ના જવાબ
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૧૦
ફ  રોપા સ લાય કરલેા હોય તો તેવા કામનંુ 3A 
સિટિફકેટ મા ય ગણાશે? તથા શં કા પદ 
ડો ુમે સ નંુ વેરીફીકેશન કરવામાં આવશે?

આ કામમાં લા ટેશન તથા મે ટેન સ નો જ અનુભવ 
મા ય ગણાશે. શં કા પદ ડો ુમે સ નંુ વેરીફીકેશન 
કરવામાં આવશે, વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી 
િનણય સં થા નો રહેશે.

૧૧ આ ટે ડરમાં ભાગ લેનાર એજ સીઓ ના 
ડો ુમે સ નંુ વેરીફીકેશન કરવામાં આવશે?

વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી િનણય સં થા નો 
રહેશે.

૧૨ આ કામગીરી માં GST કેટલા ટકા ભરવાનો રહેશે? કો ટા ટર ેGST ના કાયદા મજુબ જ ે-તે સમયે લાગુ 
પડતો GST ભરવાનો રહેશે.

૧૩ આ કામમાં સરકારી લેબર એકટ નંુ સંપૂણ પાલન 
કરવાનંુ રહેશે?

હા, આ કામમાં સરકારી લેબર એકટ નંુ સંપૂણ પાલન 
કરવાનંુ રહેશે.

૧૪
આ કામ માટે છે લા ૬ માસ ના PF તથા ESIC 
ના ચલણ, ECR, બક પેમે ટ ની રીસી ટ આપવા 
ફર યાત છે?

 હા, ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૧૫
૩૦ માણસના PF, ESIC એકસાથે ભરલેા 
ડો ુમે સ ટે ડર કાિશત થયા બાદ એકસાથે 
ભરલેા હોય તો મા ય ગણાશે?

ના, ૩૦ માણસના PF, ESIC  ડો ુમે સ ટે ડર કાિશત 
થયા બાદ એકસાથે ભરલેા હોય તો મા ય ગણાશે નિહ.

૧૬ આ કામમાં ૩૦ માણસના PF, ESIC ાંથી ાં 
મિહના સુધીના ભરલેા હોવા જોઈએ?

આ કામમાં ૩૦ માણસના PF, ESIC ટે ડર કાિશત 
થયાના અગાઉના ૬ માસના હોવા જોઈએ.

૧૭ PF ફ  ૨૫ માણસનો ભરલેો હોય તો મા ય ગણાશ ેના, ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૧૮

આ કામમાં લા ટેશન (હોટ ક ચર ડેવલપમે ટ) 
તથા મે ટેન સ િસવાય કોઈ પણ એક કામમાં 
િસિવલ કામ તથા ઈલે ટીકલ કામ કરલે હોય તો 
તમામ કામની વે યુ ગણાશે?

લા ટેશન તથા મે ટેન સ ની રકમ ના સટ ફીકેટ 
અલગથી મુકવાના રહેશે અને જો એક જ કામમાં 
િસિવલ અને  ઈલે ટીકલ અને અ ય કામ પૂણ કયુ હોય 
તો લા ટેશન અને મે ટેન સ ની રકમ અલગથી 
દશાવવાની રહેશે.

૧૯ આ કામમાં ર ટેશન લાસ જ રી જણાય છે. ટે ડર શરતો માટેનો આખરી િનણય સં થા નો રહેશે.

૨૦ આ ટે ડરમાં આપેલ ભાવ ઘણા ઓછા છે તો 
અમને રટે રીવીઝન મળશે?

ના, ભિવ ય માં કોઈપણ તનો ભાવ વધારો મળવા 
પા  નથી.

૨૧ આ ટે ડરમાં સરકારી અને અધ સરકારી જ 
અનુભવ મા ય ગણાશે? હા, ટે ડર શરત મજુબ અનુભવ મા ય ગણાશે.

૨૨
આ ટે ડર માં ટેકનીકલ ોલીફીકેશન માટે 
મુકેલા તમામ એજ સીઓના ડો ુમે સનંુ 
વેરીફીકેશન કરાશે?

હા, શંકા પદ સટ ફીકેટો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં 
આવશે. વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી િનણય 
સં થા નો રહેશે.

૨૩ આ ટે ડર માં વક ઓડર, BOQ અને 3A મુકવા 
ફર યાત છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૨૪ આ કામમાં GST કેટલા ટકા લાગશે? કો ટા ટર ેGST ના કાયદા મજુબ જ ે-તે સમયે લાગુ 
પડતો GST ભરવાનો રહેશે.
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૨૫ આ કામમાં ફર યાત લા ટેશન અને મે ટેન સ 
અલગથી દશાવવાનંુ ફર યાત છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૨૬ આ કામમાં ોફેશનલ ટે સ તથા ૩૦ માણસોના 
PF, ESI મુકવા ફર યાત છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૨૭

ઘણી એજ સીઓ એકસાથે PF, ESI ઓછા 
માનવિદન બતાવીને ટે ડર માટે પેશીયલ ટે ડર 
પ લીશ થયા બાદ ભર ેછે જ ેર ે યુલર ભરતા 
હોતા નથી તો આ મા ય ગણાશે?

ના, ૩૦ માણસના PF, ESIC  ડો ુમે સ ટે ડર કાિશત 
થયા બાદ એકસાથે ભરલેા હોય તો મા ય ગણાશે નિહ.

૨૮

આપેલ BOQમાં ઘણાખરા ભાવ હાલના સમયમાં 
જોતા ઓછા જણાય છે તો આ ભાવમાં અમે 
આપેલ ભાવ કરતા વધુ ભાવ ભરીને કામ કરી 
શકીએ?

સં થા ારા ટે ડર ના ભાવ લાગુ પડતા તમામ ઘટકોને 
યાનમાં રાખીને ગણતરી કરવામાં આવેલ છે.

૨૯ આ કામગીરીમાં કામ કયા બાદ કરતા 
કામદારોની પેમે ટ બક પેમે ટ કરવાના રહેશે?

 ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૩૦

ઉપરો  ટે ડરમાં માંગેલ મજુબ જવેાકે ૩૦ 
માણસના PF, ESIC પેમે ટ રીસી ટ, ECR, વક 
ઓડર, BOQ, 3A, ટનઓવર સટ ફીકેટ, બક 
સો વે સી, ઓડીટ રીપોટ, ITR જવેા તમામ 
ડો ુમે સનંુ આપની સં થા ારા વેરીફીકેશન 
કરવામાં આવશે ?

હા,  શંકા પદ સટ ફીકેટો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં 
આવશે. વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી િનણય 
સં થા નો રહેશે.

૩૧
ટે ડર માં આપેલ મે ટેન સ ના ભાવ યો ય છે 
પરંતુ એક જ ભાવ આગામી ૫ વષ માટે ઓછો 
કહેવાય તો આ ભાવ માં વધારો મળશે?

ના, ભિવ ય માં કોઈપણ તનો ભાવ વધારો મળવા 
પા  નથી.

૩૨ આ કામગીરીમાં ( લા ટેશન) કેટલા માણસો 
મુકવાના રહેશે? ટે ડર શરતો મજુબ કામગીરી કરવાની રહેશે.

૩૩

આ કામગીરી માં દવાની ો ટીટી ઓછી 
જણાય છે અને આ કામગીરી માં લાઈટ તથા 
પાણી સં થા ારા આપવામાં આવશે કે 
કો ટા ટર ે વ-ખચ કરવાનંુ રહેશે?

સં થા ારા ટે ડર ના ો ટીટી લાગુ પડતા તમામ 
ઘટકોને યાન માં રાખીને ગણતરી કરવામાં આવેલ છે. 
મટીરીય સ ની ો ટીટીનો અંિતમ િનણય સં થાનો 
રહેશે

૩૪ આ કામમાં લા ટેશન અને મે ટેન સ નો અનુભવ 
અલગ-અલગ દશાવવાનો રહેશે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે અને  લા ટેશન તથા મે ટેન સ ની રકમ ના 
સટ ફીકેટ અલગથી મુકવાના રહેશે

૩૫ આ કામમાં રોપા સ લાય નો અનુભવ મા ય 
ગણાશે?

ના,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૩૬ આ કામમાં સબલેટ તથા MOU કરલે ાઇવેટ 
કામ મા ય ગણાશે?

ના,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૩૭ આ ટે ડર માં માંગેલ તમામ ડો ુમે સ આપવા 
ફર યાત છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

Harikrushna Nursery & Plantation
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૩૮
આ કામગીરી માં ો ટીટી એિરયા માણે ઘણી 
ઓછી છે તો આ કામગીરી કેવીરીતે કરવાની 
રહેશે?

ટે ડર શરતો મજુબ કામગીરી કરવાની રહેશે.

૩૯ આ કામમાં Class -A સટ ફીકેટ માંગવંુ જોઈએ? ટે ડર શરતો માટેનો આખરી િનણય સં થા નો રહેશે.

૪૦ આ કામમાં લા ટેશન અને મે ટેન સ નો અનુભવ 
અલગ-અલગ દશાવવાનો રહેશે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે અને  લા ટેશન તથા મે ટેન સ ની રકમ ના 
સટ ફીકેટ અલગથી મુકવાના રહેશે .

૪૧ આ કામગીરી કેટલા સમયમાં પૂણ કરવાની રહેશે? આ કામગીરી ટે ડર શરતો મજુબ પૂણ કરવાની રહેશે.

૪૨ આ કામમાં GST કેટલા ટકા લાગશે? કો ટા ટર ેGST ના કાયદા મજુબ જ ે-તે સમયે લાગુ 
પડતો GST ભરવાનો રહેશે.

૪૩ આ કામમાં કામગીરીના ફોટા મુકવા ફર યાત 
છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૪૪ આ કામમમાં ડેવલપમે ટની કામગીરી ના બીલ 
સાથે PF, ESIC મુકવા ફર યાત છે?

હા,  ટે ડર શરત મજુબ તમામ ડો ુમે સ રજુ કરવાના 
રહેશે.

૪૫ આ ટે ડર માં ભાગ લેનાર દરકે એજ સી ના 
ડો ુમે સ નંુ વેરીફીકેશન કરવામાં આવશે?

હા, શંકા પદ  સટ ફીકેટો વેરીફીકેશન માટે મોકલવામાં 
આવશે. વેરીફીકેશન કરવા માટેનો આખરી િનણય 
સં થા નો રહેશે.

૪૬ MSME સં થા માટે EMD માં રાહત આપવામાં 
આવશે કે નહી? ટે ડર શરતો માં કોઈપણ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહી.
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