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<<<< Tender Notice No. BVNC-14 (2022-23) >>>> 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: Name of Work : 

Courier service for collecting and delivering post from 

PGVCL Company’s offices under Bhavnagar Circle and 

local offices. 
 

 

 

 

 

 

TENDER 
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Tender Notice: BVNC-14 (2022-23) 

Superintending Engineer, PGVCL, Circle Office, Bhavnagar invites “Online Tenders” for following work. 

Tender Papers & Specifications may be down-loaded from website https://pgvcl.nprocure.com (For view, 

download and online submission) and PGVCL website www.pgvcl.com (For view & download only). 

Tender fee may be paid along with submission of tender in EMD cover, for respective tender.  

All the relevant documents of tenders to be submitted physically will be received only by registered Post 

A.D. or Speed Post addressed to The Superintending Engineer, PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY LTD., 

Circle Office, Old Power House Compound, Chavdi Gate, Bhavnagar - 364 001. “NO COURIER SERVICE OR 

ORDINARY POST OR HAND DELIVERY” will be allowed. If any tender is received through courier or 

ordinary post or by hand delivery, it will not be considered and the tender of the bidder will be 

disqualified. PRICE BIDS TO BE SUBMITTED ON-LINE ONLY. 

BRIEF DETAILS REGARDING TENDER IS AS UNDER:  

Organization/Department Name Paschim Gujarat Vij Company Limited, Circle Office, Bhavnagar. 

Circle/Division Bhavnagar Circle Office 

IFB No / Tender Notice No BVNC-14 (2022-21) 

Name of Project Tender are invited from contractor,  Courier service for 

collecting and delivering post from PGVCL Company’s offices 

under Bhavnagar Circle and local offices. 
Name of the Work / Description 

of Material 

Courier service for collecting and delivering post from PGVCL 

Company’s offices under Bhavnagar Circle and local offices. 
Estimated Contract Value(INR) 3,50,000/- 

Rupees Three Lakh Fifty Thousand Only 

Period Of Completion / Work 

Period 

1 YEAR 

Mode of Tender Open 

Tender Currency Type  Single 

Tender Currency Settings Indian Rupee(INR) 

Consortium / Joint Venture Applicable 

Rebate Not Applicable 

Sector Category Power and Energy 

Form of Contract Works 

Product Category Service Providing 

  

 Amount Details 

Bid Document Fee / Bid 

Processing Fees (Tender Fee) 

(Non-Refundale): 

Rs.590/- [Rs.500+ 18% GST  Rs.90] 

Five Hundred Ninety Only 

Bid Document Fee Payable To : Paschim Gujarat Vij Company Limited, Bhavnagar 

EMD (INR) : Rs. 3500/- 

Rupees Three Thousand Five Hundred Only 

EMD In Favour Of: Paschim Gujarat Vij Company Limited, Bhavnagar 

  

Paschim Gujarat Vij Company Limited 
CIRCLE OFFICE, BHAVNAGAR. 
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 Tender Dates 

Bid Document Downloading Start 

Date 

 21/05/2022  onwards 

Bid Document Downloading End 

Date 

TLE 30/06/2022 18:00:00 onwards 

On line (e-tendering) 

tender/offer submission late date 

& time (This is mandatory) 

TLE 30/06/2022  18:00:00 

Pre Bid Meeting No Meeting 

Last Date & Time for Receipt of 

physically submission of all the 

relevant documents. By RPAD or 

SPEED POST Only  

06/07/2022   17:00:00 

Bid Validity Period 90 Days 

Remarks Last date of physical submission of technical bid tender fee and 

EMD cover is as per Last Date & Time for Receipt of Bids date 

and time Date:07/06/2022 17:00 . 

Preliminary Stage Bid Opening 

Date (Tender Fee and EMD 

Cover) (If possible) 

08/07/2022   11:00:00 onwards 

Preliminary Stage Bid online 

Opening Date (Technical Bid) (If 

possible) 

08/07/2022  12:00:00 onwards 

Commercial Stage Bid Opening 

Date (Price Bid) (If possible) 

12/07/2022  16:00:00 onwards 

  

 Other Details 

Officer Inviting Bids : SUPERINTENDING ENGINEER, PGVCL, CIRCLE OFFICE, 

BHAVNAGAR 

Bid Opening Authority : SUPERINTENDING ENGINEER, PGVCL, CIRCLE OFFICE, 

BHAVNAGAR 

Address : SUPERINTENDING ENGINEER, PGVCL, CIRCLE OFFICE, 

BHAVNAGAR 

Contact Details : +91-9925209222, SMT.S.R.DAMOR, DY.ENGR.C.O.BHAVNAGAR 
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પિ�મ ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
વત ુ�ળ કચેરી, ભાવનગર. 

ટે� ડર ભરવા માટેની  અગ! યની સચુના ં

શડે%લુ – બી  
 

1. ભાવનગર વતુ�ળ કચેરીના કુરીયર સિવ)સ માટે વાિષ)ક ધોરણે ઓડ�ર આપવાનો, આ માટેનુ ં 1ાઈઝ બીડ ઓન-લાઈન 

ભરવાનુ ંરહશે અને ટેકનીકલ બીડ આ સાથે સામેલ છે 8 નીચે મજુબની સચુના મજુબ ભરવાનુ ંરહશેે. 

2. ટેકનીકલ બીડ સીલ બધં કવરમા ં પેક કરી અ:ેની કચેરીને ર;< ટર એ.ડી./<પીડ પો<ટ થી પહોચાડવાનુ ં રહશેે અ�યથા 

હાથો હાથ કે કુરીયર ?ારા આવેલ ટે�ડર કવર મા�ય રાખવામા ંનિહ આવે. 

૩.  ટેકનીકલ બીડમા ંનીચે મજુબના દ< તાવેજોની વાચંી શકાય તેવી નકલોમા ંઓન-લાઈન ટે�ડર સાથે પીડીએફ ફાઈલ અપ-

લોડ કરવી તથા આ તમામ દ< તાવેજો સીલ બધં કવરમા ંપેક કરી કવર ઉપર “કુિરયર સિવ)સ માટેનુ ં ટે�ડર” લખી નીચે 

જણાવેલ  નકલ મોકલવાની રહશેે અને કો� Fાકટરનુ ંનામ દશા�વાનુ ંરહશેે. 
૧ ટે�ડરની નકલ 8મા ં તમામ પેજ પર કો�FાHટરની સહી તથા િસIા 

કરવા. 
૮ આધાર કાડ� ની નકલ 

૨ કો� Fાકટરના PAN કાડ�ની નકલ. ૯ મેમોરે�ડમ ઓફ એસોિસએશન અથવા 
પાટ�નરશીપ ડીડ 

૩ ટે� ડર ફી ભરવા માટેનો ડીમા� ડ Mાફટ. ૧૦ પાવર ઓફ એટનO (ટે�ડરમા ંસહી કરવા માટે) 
૪ ઈ.એમ.ડી.ની રકમ ભરવા માટેનો ડીમા� ડ Mાફટ ૧૧ સટQિફકેટ-એ 

૫ પી.એફ.નબંર અથવા એફીડેવીટ પી.એફ.બાબતનુ ં ૧૨ રીલેટીવ િડHલેરેશન ફોમ�  
૬ ;.એસ.ટી. નબંરની નકલ. ૧૩ <ટોપ ડીલ (Uલેક લી<ટ) બાહધેરી પ:ક 

૭ સરકારી, અધ�-સરકારી કે બXક િવગેરે સ<ંથાઓ, ખાસ કરીને 
પી;વીસીએલ કે સલYન કંપનીમા ં કુરીયર સિવ)સ  Zગે સતંોષકારક 
કામ કયા� Zગેનુ ં1માણપ: આવકાય� રહશે.ે  

  

4. ટે� ડર ફી તથા ઈ.એમ.ડી.ના અલગ ડીમા� ડ Mાફટ વગરનુ ંટે� ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 

5. ઉપરોકત [મ મા ં જણાવેલા દ< તાવેજો પૈકી અધરુા દ< તાવેજો કે ઈ.એમ.ડી.ની રકમના ડીમા� ડ Mાફટ વગરના ટે� ડર 

< વીકારવાની કે નહી < વીકારવાની સ! તા અ:ેની કચેરીને રહશેે. 

6. આ સાથે બીડેલ શેડયલુ-બી, તેમજ શરતો < વીકાયા�ની સહી સાથે સીલ બધં કવરમા ંઆપવાનુ ંરહશેે. અધરુી િવગતો સાથેના 

બીડાણો અ< વીકાય� રહશેે.. 

7. ઉપરોકત દશા�વેલ તમામ દ< તાવેજો સીલ બધં કવરમા ં પેક કરી કવર ઉપર “કુરીયર સિવ)સ માટેનુ ં ટે�ડર” અને 

કો� Fાકટરનુ ંનામ દશા�વાનુ ંરહશેે. 

8. ટે� ડર માિહતીમા ં જણાવેલ તારીખ સધુીમા ંઆવેલ ટે� ડરો દશા�વેલ તારીખે ખોલવામા ંઆવશે(જો શકય હશે તો)  

૯. ટે� ડરમા ંજણાવેલ તારીખ પછી આવેલ ટે� ડરો મા� ય રાખવા કે નહી રાખવાની સ! તા અ:ેની કચેરીને રહશેે. 

૧૦.  પી;વીસીએલ કોઈપણ કે બધા ટે� ડર કોઈપણ કારણ દશા�_ યા વગર કોઇપણ સમયે સદર ટે�ડર રદ કરવાની સ! તા 

અબાધીત રાખે છે. 

૧૧. એક નાના કવરમા ંટે�ડર ફી, ઈ.એમ.ડી.ફી નો ડીમાડં Mાaટ પેક કરી તથા “િશડ%લુ-બી” સાથે બધા ડોbમેુ�ટ અને આ કવર 

એક મોટા કવરમા ંનાખી કવર પર “કુિરયર સિવ)સ માટેનુ ંટે�ડર” દશા�વી ર;.એ.ડી/<પીડ પો<ટથી જ મોકલવાનુ ંરહશેે. 



Page - 5 - of 10 

પિ�મ ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, 
વત ુ�ળ કચેરી, ભાવનગર. 

 

:: ���	 :: 
 

૧.  ટે�ડરના ભાવ ઓનલાઈન ભરવાના રહશેે, ટપાલ ?ારા મોકલવામા ંઆવેલ ભાવો તેમજ શરતી ભાવો રદ થવાને પા: 
રહશેે. 

૨. આ કુિરયરની સેવા Zગે િવશાળ નેટવક� તેમજ નાના મા ંનાના સે�ટર સધુી તમારી કુરીયર સિવ)સ સકંળાયેલ હોવી 
અ!યતં જcરી છે. આ કુરીયર સિવ)સ નેટવક� (કાય�dે:) Zગેનુ ંલી<ટ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

૩. સરકારી, અધ�-સરકારી કે બXક િવગેરે સ<ંથાઓ, ખાસ કરીને પી;વીસીએલ કે સલYન કંપનીમા ં કુરીયર સિવ)સ  Zગે 

સતંોષકારક કામ કયા� Zગેનુ ં1માણપ: આવકાય� રહશે.ે 

૪. ટપાલ, પાસ�લ િવગેરે 8 તે <થળે તેની ડીલીવરી બી8 િદવસે થવી જcરી રહશેે, તેમજ તે Zગેની સપંણૂ� જવાબદારી 

કુરીયર સિવ)સ પરૂી પાડનારના િશરે રહશેે. 

૫. સફળ ટે�ડરર ને તેમને ભરેલ ભાવ 1માણે એક વખત ઓડ�ર આhયા બાદ ચાલ ુઓડ�ર દરિમયાન કોઈપણ 1કારનો ભાવ 

વધારો આપવામા ંઆવશે નિહ. 

૬. કો�FાHટર અમારી પી;વીસીએલ કંપનીની ભાવનગર શહરેની તમામ <થાિનક કચેરીઓ માથંી ટપાલ/પાસ�લ લઇ જવાની 

તથા પહોચાડવાની રહશેે તથા ભાવનગર વતુ�ળ કચેરી હઠેળ આવતી તમામ પી;વીસીએલ કંપનીની કચેરીઓમાથંી પણ 

ટપાલ/પાસ�લ લઇ ને પહોચાડવાની રહશેે. 

૭. કો�Fકટર પી;વીસીએલ કંપનીની કચેરીમાથંી જો કોઈ ટપાલ/પાસ�લ ને ગજુરાત રાkયના કોઈપણ બહારની કચેરીએ કે 

_યિHતગત પહોચાડવાની થાય તો તે પહોચાડવાની રહશેે. 

૮. પી;વીસીએલ કંપનીની ટપાલ/પાસ�લ એકવાર કુરીયર સિવ)સ ?ારા લીધા બાદ જો િનયત <થળે નિહ પહોચે અને 

ગેરવmલે nય તો તેની સપંણૂ� જવાબદારી કુિરયર કંપનીની રહશેે તથા ગેરવmલે ગયેલી ટપાલ/પાસ�લ ને િદવસ સાતમા ં

િનયત <થળે પહોચતી કરવાની રહશેે, અ�યથા પી;વીસીલ કંપની ?ારા કાયદેસરની કાય�વાહી તથા પોલીસ કાય�વાહી 

કરવામા ંઆવશે. 
૯. આ ઉ૫રાતં અમારા િવજ oાહકોને ૫ણ અમારી ટપાલો ભાવનગર ;m લા તથા તેના તાલકુાના ગામોમા ંહોય ! યા ઉ૫ર 

દશા�વેલા દરોએ તેના સરનામે ૫હોચાડવાની રહશેે. આ Zગેના કોઈ૫ણ વાદ િવવાદ માટે કાયદેસર 
અિધકારી(જયરુીડીકશન) < થાનીક ભાવનગરને રહશેે. 

૧૦. િસbિુરટી ડીપોઝીટ ની રકમ વક� ઓડ�રના ૧૦% લેખે વક� ઓડ�ર ઇ<ય ુકયા� પહલેા ભરપાઈ કરવાની રહશેે. 

૧૧. ઇ�કમ ટેHસ : વત�માન સરકારના કાયદા મજુબ ઇ�કમ ટેHસની કપાત કરવામા ંઆવશે. 

૧૨. ટેd ઇનવોઇસમા ં પી;વીસીએલ નો ;.એસ.ટી. નબંર દશા�વવાનો રહશેે, ;.એસ.ટી. રકમનુ ં ચલણ રજુ કયા� બાદ 
ચકુવવામા ંઆવશે તેમજ મ�થલી રીટન� ફર;યાત બીલ સાથે જોડવાનુ ંરહશેે 

૧૩. ટે�ડરની તમામ 1િ[યા કે ટે�ડર રદ કરવાનો તથા શરતો મા ં ફેરફાર કરવા Zગેનો સવ� હકક અને સત ્તા અિધdક 
ઇજનેરtી, વતુ�ળ કચેરી ભાવનગરના ને અબાિધત રહશેે. 

૧૪. c.૩૦૦/- ના <ટેuપ પેપર પર એoીમે�ટ તથા c.૩૦૦/- <ટેuપ પેપર પર ઈ�ડીમનીટી બો�ડ આપવાના રહશેે. 
15. PGVCL REGISTERED GST No.24AADCP1453C1ZZ 

 

 

 

  
કો�FાHટરની સહી તથા િસIો 
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SCHEDULE - A 

PRICE BID FOR COURIER SERVICE  

(online submit in n-procurement portal) 

Sr. 

No. 
Particular 

Rate for 

Bhavnagar 

(Local Area) 

Rate for 

Saurashtra & 

Kutchch Region. 

Rate for Gujarat 

Region. 

1 Up to 50 grams. 
 

    

2 From 51 to 100 grams. 
 

    

3 From 101 to 250 grams. 
 

    

4 From 251 to 500 grams. 
 

    

5 501 grams to 1 Kg. 
 

    

6 
For more than 1 kg. Weights will 

weight every 500 grams above 1 kg. 
0     

7 
Bhavnagar Local Area (For whatever 

weight) 
      

8 TOTAL :       
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ANNEXURE – III 

(Relative declaration) 

DECLRATION 

(Strike off whichever is not applicable) 

 

This is to declare that Mr. /Ms. ___________________________________________________. Employee 

of  PGVCL at  _________________________(place), is related to our__________________________ 

(designation & name ) 

 

OR 

 

This is to declare that none of the Proprietors / Partners / Directors are having any relatives employed or 

working with Paschim Gujarat Vij Co. Ltd., at any  of its offices or its parent Department i.e. Energy & 

Petrochemicals Dept., Govt. of Gujarat. 

 

 

 

Date:         Sign. & Stamp of the Bidder.  
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Sub : UNDERTAKING IN REGARD TO STOP DEAL/BLACK LIST THEREOF 

 

Ref: Tender No.PGVCL/_______________________________________ 

 

All bidders will have to furnish the following undertaking duty filled in signed and stamped for each 

quoted item of the tender along with the Technical Bid. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

I/We ____________________________________________________________________ authorized 

signatory of  M/s. _________________________________________________hereby certify that M/s. 

________________________________________________is not stops deal/black listed by GUVNL and or 

any  subsidiary companies viz. PGVCL/UGVJL/DGVCL/GSECL/GETCO for the tendered item. 

 

 

Date: 

 

 

Seal & Signature of the Tenderer / Firm. 
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Sub : UNDERTAKING IN REGARD TO ANY PENDING CRIMINAL CASE FOR FRAUD OR  

         MISHANDALING OF MATERIAL. 

 

Ref: Tender No. PGVCL/________________________________- 

 

I/We _______________________________________________-authorized signatory of 

M/s.__________________ 

hereby declare we will provide________nos of labours to carry out this tenders scope of work. We are 

having Labour Insurance Police No.________________________for___________ nos. of our labours. We 

declare that, as mentioned below table, we are having following safety gadgets of our own and they all are 

in good condition. 

 

 

 

Seal of the Firm.     Signature of the Tenderer with Designation. 

 

Place : 

Date : 
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On Firm’s Letter Head. 

 

CERTIFICATE – “A” 

 

I/We ____________________________________authorized signatory of M/s.______________________ 

Hereby certify that M/s. ___________________________________ is not related with other firms who 

have submitted tenders for the same items under this inquiry / Tender. 

 

 

 

• Seal of the Firm      Signature of the Tenderer. 

• Place : 

• Date : 

 

 

 

 
 


