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Tender Notice No.BVNC-10(2021-22) 

 

 

 

 

CIRCLE OFFICE – BHAVNAGAR 

TENDER  

Name of Supply Work:  

Supply of Mineral (R.O.) Drinking water Jug to 

Bhavnagar Circle Office and other offices under 

Circle Office, Bhavnagar - At Chavdi Gate, P.H. 

Compound, Bhavnagar.  
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TENDER NOTICE NO:- BVNC-10(2021-22)      

Superintending Engineer (O&M) PGVCL, Bhavnagar  invites rate are invited from experienced 

contractor for the work of “Supply of Mineral  Water Jug to PGVCL, Circle Office and other 

Offices under Circle Office, at Chavdigate, P.H. Compound, Bhavnagar” Tender Papers & 

Specifications may be down loaded from Web site and tender copy demanded by contractor and issue 

from Circle Office, P.H. Compound, Bhavnagar after the paid Tender & EMD fee. Our PGVCL web site 

www.pgvcl.com (For view & down load only).If Down load from Web site 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 RPAD OR Speed Post addressed to The 

Superintending Engineer PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY LTD., Circle Office, “Vij Seva Sadan” Old 

Power House Compound”, Chavdigate, Bhavnagar-364001–“NO COURIER SERVICE OR HAND 

DELIVERY” will be allowed. Price bids to be submitted with tender only. PAN No., separate P.F. 

code, GST registration documents will have submitted with other required documents. Otherwise their 

bids will not be considered and eligible for technical scrutiny, their technical bids will not be opened. & 

price bid will not be considered.  
Sr. 

No 

Description 

1 Tender No.: BVNC -10 (2021-22)   

2 Name of Work Supply of Mineral  Water Jug to PGVCL, 

Circle Office and other Offices under 

Circle Office, at Chavdigate, P.H. 

Compound, Bhavnagar. 

3 Estimated Quantity  1(One)  

4 Estimated Amount in Rs. Rs.1,50,000/- 

5 Tender Fee in Rs. (Non Refundable) Rs.590/-  (Rs.500.00 + 18% GST) 

6 Earnest Money Deposit amount in Rs. Rs.1,500.00 

7 Tender copy issue from date: Dt.22/12/2021- 11:00 hrs up to 

Dt.30/12/2021- 03:00 PM 

8 Last date of submission of tender with document  

as well as Price bid offer up to 17.00 Hrs. By RPAD 

or Speed Post. 

Dt. 05/01/2022 up to 17.00 hrs 

9 Date of opening of Tender fee , EMD cover and 

technical bid, physical (if possible) 

Dt. 07/01/2022 up to 12.00 hrs 

10 Validity of tender 120 Days 

 

SUPERINTENDING ENGINEER 

PGVCL, CIRCLE OFFICE, BHAVNAGAR. 
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પિ�મ ગજુરાત વીજ કંપની લી. 
વત ુ�ળ કચરેી, ભાવનગર 

������ – 	 

ટે�ડર તથા ઓડ�ર માટેની શરતો 

૧. ઓડ�રની સમય મયા�દા ઓડ�રની તારીખથી એક વષ� અથવા ઓડ�રની રકમ , વહલેા પરૂી થાય ત ે

મા�ય રહશે.ે ઓડ�રની સમય મયા�દા દરિમયાન નીચ ેસહી કરનારન ેહ0 રહશે કે કોઈપણ સમયે ૧ 

માસની નોટીસ આપી સદર ઓડ�ર રદ બાતલ કરી શકશ,ે અથવા જો વષ� દરમીયાન સતંોષકારક 

કામગીરી રહશે ે તો એકબી5ની સહમિતથી અગાઉના ઓડ�રની ટમ� તથા કંડીશન સાથ ે સદર 

કામગીરીની મયા�દા વધારી આપવામા ંઆવશ ે

ર. વષ� દરિમયાન સદર કામગીરીમા ંજો કોઈ 8કારની ગરેરીતી કે છેતરિપંડી જોવા મળશ ેતો , કોઇપણ 

8કારની નોટીસ કે 5ણ કયા� વગર <વિરત ઓડ�ર રદબાતલ કરવાન ેપા> રહશે ે 

૩. માગંવામા ંઆવલે દ@તાવજેો ટે�ડરની સાથ ેપરુા પડવાના રહશે.ે 

૪. આ કો�BાCટ “Leave and License basis”  રહશે.ે 

૫. હાલના વષ�ના લબેર લાઈસ�સની નકલ આપવાની રહશે.ે 

૬. કચરેીના સFમ અિધકારી Gારા ગમ ેત ેિદવસ ેપરંુૂ પાડવામા ંઆવતા પાણીના જગ, પાણીની ગણુવIા 

તથા ઠંડુ ંકેટલુ ંછે ત ે5ત તપાસ કરશ.ે 

૭. પીNવીસીએલ, વતુ�ળ કચરેી, પોલીસ @ટેશન, નાયબ પોલીસ અિધFકની કચરેી તથા Nઈકેસી BેનOગ 

સ�ેટર, ચાવડીગટે, પાવર હાઉસ કPપાઉ�ડ, ભાવનગર ખાત ે સવારના ૯:૩૦ વાTયા પહલેા અચકૂ 

પાણીના જગ મકુવાની Wયવ@થા  કરવાની રહશે.ે 

૮. 8ી� ટેડ બીલ દર મહીન ે>ણ નકલમા ંએ� Nનીયર ઈ� ચાYને રજુ કરવાનુ ં રહશે,ે પમે�ે ટ દર મહીન ે

એકાઉ� ટ પયેી ચકેથી જ એડવા� સ રસીદની સામ ેકરવામા ંઆવશ.ે 

૯. સરકારી 8વત�માન અથવા ભિવ\ યમા ંલાગુ ં પડતા તમામ ટેF / વેરાની જવાબદારી કો� Bાકટરની 

રહશે.ે  

૧૦. કોઈપણ  મતભદે ઉપિ@ થત થાય તો અિધFક ઈજનેર, વત ુ�ળ કચરેી, ભાવનગરનો િનણ�ય આખરી અન ે

કો� Bાકટરન ેબધંનકતા� રહશે.ે 

૧૧. ધારાધોરણ મજુબ જો લાગ ુ પડતો હોય તો N.એસ.ટી. ટેકસ ચકુવવામા ં આવશ.ે અન ે ભાવમા ં

અલગથી બતાવવાનો રહશે.ે  

૧૨. ઓડ�રમા ંદશા�વવામા ંઆવલે કચરેીમા ંપાણીના જગ કેટલા મકુવામા ંઆવલે છે ત ેમ_ુાની તારીખ 

વાઈઝ નaધ કરવાની રહશે ેઅન ેદર માસનુ ંનaધણી કાડ� િનભાવવાનુ ંરહશે ેઅન ેતમેા ં, ત ેકચરેીના 

કમ�ચારીની સહી લવેાની રહશે.ે 

૧૩. આ ઉપરાતં જયારે જયારે અ>નેી કચરેીના સFમ અિધકારી કે કમ�ચારી Gારા ર5ના િદવસોમા ંકે કોઈ 

8ાસિંગક 8સગંોમા ંમાગંણી મજુબની સcંયમા ંતથા કહવેામા ંઆવલેા સમય ેઅચકૂ તમો Gારા પાણીના 

જગ પરુા પડવાના રહશે.ે 
     

કો� Bાકટરની સહO 
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. 

૧૪. પાણીની ગણુવIા કમ�ચારીની તદુંર@તી પર 8િતકુળ અસર કરે તવેા 8કારની જણાશ ેતો તથા આ 

fગ ેબ ે થી વધારે વાર ફિરયાદ મળશ ે તો ૧ મિહનાની નોટીસ આપી કો�BCટ રદ કરવાની સIા 

અિધFક ઈજનરે, વત ુ�ળ કચરેી, ભાવનગરન ેરહશે.ે 

૧૫. � યાય F>ે ભાવનગર રહશે.ે 

૧૬. આ ઓડ�રની શરતમા ં જણાવલે તમામ દ@ તાવેજ ,મકે 8ોવીડ� ટ ફડંની નકલ, N.એસ.ટી.નબંર, 

કોપhરેશનનુ ં 8માણપ> તથા પાન નબંર સટiફીકેટની એક ખરી નકલ એક ફાઈલમા ં ફાઈલ કરી 

અ>નેી કચરેીએ અલગથી રજુ કરવાની રહશે.ે 

૧૭. ટે� ડરમા ંજણાવલે તારીખ પછી આવલે ટે� ડરો મા� ય રાખવા કે નહી રાખવાની સ< તા અ>નેી કચરેીને 

રહશે.ે 

૧૮.  પીNવીસીએલ કંપની કોઈપણ કે બધા ટે� ડર કોઈપણ કારણ દશા�W યા વગર રદ કરવાની સ< તા 

અબાધીત રાખ ેછે. 

૧૯. સીકયરુીટી ડીપોઝીટની રકમ કો� Bાકટરે વક� ઓડ�રના ૧૦% 8માણ ેઓડ�ર મળતા પહલેા ભરવાની 

રહશે.ે 

૨૦. ૧૦% સીકયોરીટી ડીપોઝીટ પટેે ભરેલ રકમ કો� Bાકટર અધરુુ કામ છોડી જતો રહ ેઅથવા અ� ય 

શરતોનો ભગં કરતો જણાશ ેતો ત ેડીપોઝીટ જm તીન ેપા> રહશે.ે 

ઉપરોકત શરતો મn વાચંી છે, સમN છે અન ેમન ેબધંનકતા� રહશે.ે 

પઢેીનુ ંનામ   :-       

સરનામુ ં   :-       

          

Wયવ@થાપકqીનો મોબાઈલ ન.ં  :-      

     

કો� Bાકટરની સહO 
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પિ�મ ગજુરાત વીજ કંપની લી. 
વત ુ�ળ કચેરી, ભાવનગર 

ટે� ડર ભરવા માટેની  અગ< યની સચુના ં

 

1. ભાવનગર વતુ�ળ કચેરીમા,ંપોલીસ @ટેશન, ના.પો.અિધ.ની કચેરી તથા GEKC BેનOગ સે�ટર માટે વાિષsક ધોરણે ઠંડા 
તથા મીનરલ કરેલ પાણીના જગ પરુા પાડવા માટે ઓડ�ર આપવાનો, આ માટેનુ ં8ાઈઝ બીડ અલગ કવરમા ંતથા 
ટે�ડર ફી તથા ઈ.એમ.ડી. ફી - ટેકનીકલ બીડ અલગ કવરમા ંનાખી ટે�ડર સાથે અ>ેની કચેરી ને મોકલવાનુ ંરહશેે. 
, નીચેની સચુના મજુબ ભરવાનુ ંરહશેે. 

2. ટેકનીકલ બીડ સીલ બધં કવરમા ંપેક કરી અ>ેની કચેરીને રN@ ટર એ.ડી./@પીડ પો@ટ થી પહોચાડવાનુ ંરહશેે. 
1. આ ટે�ડરની નકલ પીNવીસીએલ, વત ુ�ળ કચેરી, ચાવડીગેટ, ભાવનગર ખાતેથી uબu આવી અરN તથા 

પાન કાડ�, Nએસટી નબંર ની નકલ રજુ કરી અને ટે�ડર ફી તથા ઈ.એ.ડી.ની રકમ ભરપાઈ કયા� બાદ 
કચેરીના સમય દરિમયાન મેળવી શકાશે. 

2. ટેકનીકલ બીડમા ં નીચે મજુબના દ@ તાવેજોની વાચંી શકાય તેવી નકલોમા ં ટે�ડર સાથે આ તમામ 
દ@ તાવેજો સીલ બધં કવરમા ં પેક કરી કવર ઉપર  પાણીના જગ પરૂા પાડવા માટેનુ ં ટે�ડર  લખી નકલ 
મોકલવાની રહશેે અને કો� Bાકટરનુ ંનામ દશા�વાનુ ંરહશેે. 

3. ટે�ડરની નકલ ,મા ંતમામ પેજ પર કો�BાCટરની સહી તથા િસ0ા સાથે. 
4. કો� Bાકટરના PAN કાડ�ની નકલ. 
5. ટે� ડર ફી ભરવા માટેનો ડીમા� ડ zાફટ. 
6. ઈ.એમ.ડી.ની રકમ ભરવા માટેનો ડીમા� ડ zાફટ. 
7.  પી.એફ.નબંર (જuર જણાય તો) અથવા એફીડેવીટ પી.એફ.બાબતનુ ં
8.  N.એસ.ટી. નબંરની નકલ. 
9.  મહાનગર પાિલકા રN@Bેશન નબંર. 
10. Certificate – A (નમનુો સામેલ છે) 
11. No any Relative Form (નમનુો સામેલ છે) 
12. �લેક લી@ટ બાહધેરી ફોમ� (નમનુો સામેલ છે) 
13. u.૩૦૦/- ના @ટેPપ પેપર પર નોટરી કરેલ િ�િમનલ કસે fગેનુ ં બાહધેરી પ> (વક� ઓડ�ર સમયે 

આપવાનુ)ં 
3. ટે� ડર ફી તથા ઈ.એમ.ડી.ના ડીમા� ડ zાફટ વગરનુ ંટે� ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 
4. ઉપરોકત �મ-૧૨ મા ંજણાવેલા દ@ તાવેજો પૈકી અધરુા દ@ તાવેજો કે ટે�ડર િફ અને ઈ.એમ.ડી.ની રકમના ડીમા� ડ 

zાફટ વગરના ટે� ડર @ વીકારવાની કે નહી @ વીકારવાની સ< તા અ>ેની કચેરીને રહશેે. 
5. આ સાથે બીડેલ શેડયલુ-એ, તેમજ શરતો @ વીકાયા�ની સહી સાથે સીલ બધં કવરમા ં આપવાનુ ં રહશેે. અધરુી 

િવગતો સાથેના બીડાણો અ@ વીકાય� રહશેે. તમામ દ@ તાવેજો સીલ બધં કવરમા ંપેક કરી કવર ઉપર  પાણીના જગ 
પરૂાવ પાડવા માટેનુ ંટે�ડર   અને કો� Bાકટરનુ ંનામ દશા�વાનુ ંરહશેે. 

6. ઉપરોકત દશા�વેલ તમામને કવરમા ંમકુી સીલ બધં કરી કવર ઉપર  પાણીના જગ પરૂાવ પાડવા માટેનુ ં ટે�ડર  
લખી અ>ેની કચેરીને રવાના કરવાનુ ંરહશેે. 

7. 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.  પીNવીસીએલ કોઈપણ કે બધા ટે� ડર કોઈપણ કારણ દશા�W યા વગર રદ કરવાની સ< તા અબાધીત રાખે છે. 
૧૧. એક કવરમા ંબધા ડો�મેુ�ટ તથા ટે�ડર ફી, ઈ.એમ.ડી.ફી નો ડીમાડં zા�ટ તથા  િશડ�લુ-એ  પેક કરી આ કવર એક 

મોટા કવરમા ંનાખી કવર પર  પાણીના જગ પરૂાવ પાડવા માટેનુ ંટે�ડર  દશા�વી રN.એ.ડી/@પીડ પો@ટથી 
મોકલવાનુ ંરહશેે. 



PASCHIM GUJARAT VIJ COMPNAY LIMITED | CIRCLE OFFICE | BHAVNAGAR | 21-Dec-21 | 

 

E:\kaa\tender\Drinking Water\Drink water_2021-22\Web_Tender Notice Drinking water_CO Nov-21.doc |  Page:6 

 

P.G.V.CL. C.O. Bhavnagar. 

SCHEDULE - B 

PRICE BID 

Sr. 

No. 
Item Description  Unit 

Estimated 

Rate (Rs.) 

(without 

GST) 

Offer 

Rate 

without  

GST 

1 

Supply of mineral water Jug to 

PGVCL Circle Office and other 

offices under Bhavnagar Circle 

at P.H.Compound, Chavdigate, 

Bhavnagar.  

1 Liter 0.85p 

 

 

 

Superintending Engineer, 

PGVCL, C.O. Bhavnagar. 
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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. 

 

 

 



PASCHIM GUJARAT VIJ COMPNAY LIMITED | CIRCLE OFFICE | BHAVNAGAR | 21-Dec-21 | 

 

E:\kaa\tender\Drinking Water\Drink water_2021-22\Web_Tender Notice Drinking water_CO Nov-21.doc |  Page:9 

 

 

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 : 

 


