ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ� ન્ડર ક્રમાંક : ૩૧ / નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર� / ૨૦૧૭
ટ� ન્ડર ફ� : �.૧૫૦૦/�દા�ત ખચર્ : �.૧૦,૦૦,૦૦૦/ઇ-ટ� ન્ડર� ંુ નામ : નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર� �ગે � ંુ ઇ-ટ� ન્ડર/ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની કચેર� માટ�
�જ
સીલબંધ કવરમાં પાટ�ઓ પાસેથી નવો બગીચો બનાવવાની કામ માટ� નીચેની શરતોને આિધન
ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર� માટ� ટ� ન્ડર ફ� �.૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર
પાંચસો �ુરા) (નોન ર�ફંડ�બલ) નો સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર
માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર'ના નામના રાષ્ટ્ર�ય�ૃત / સીડ�ુલ બેન્કનો ગાંધીનગર
ખાતે � ૂકવવાપાત્ર �ડમાન્ડ ડ્રાફટ ટ� કિનકલ બીડ સાથે અસલમાં ર�ુ કરવાના રહ�શે. ટ� ન્ડર
ફ� િવના�ુ ં તથા અ�ુર� િવગતોવા� ટ�ન્ડર માન્ય રહ�શે નહ�.
2. ટ�ન્ડર સાથે અન�સ્ટમનીની રકમ �.૩૦,૦૦૦/- (�ક� �િપયા ત્રીસ હ�ર � ૂરા)નો
સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,ગાંધીનગરના નામનો
�ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ભાવપત્રક સાથે સામેલ કરવાનો રહ�શે. અન�સ્ટમનીના ડ્રાફ્ટ િસવાય�ુ ં
ટ�ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર ન�હ થાય તેમને તે (E.M.D)ની રકમ
પરત કરવામાં આવશે. અન�સ્ટમની પરત કરવા માટ� ના માગણી પત્રક સાથે, અન�સ્ટમની
આ કચેર� તરફથી આપવામાં આવેલ અસલ રસીદ પરત કરવાની રહ�શે.
3. �ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અને ટ� કિનકલ બીડ બં�ે અલગ કવરમાં બંધ કર� બં�ે કવરને એક કવરમાં
સીલબંધ કર� તેના પર "નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર� માટ� � ંુ ટ� ન્ડર" લખી કવર
ઉપર સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦બી, સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગરને મોડામાં મોડા તા.૨૩/૬/૨૦૧૭નાં રોજ બપોરના
૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં �બ� અગર ર�સ્ટર પોસ્ટ એડ� / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા સ્ટોર શાખામાં
ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
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4. આ કામના ટ�ન્ડર ડો�ુમેન્ટ www.gseb.org અને www.nprocure.com વેબસાઇટ ઉપર
જોવા મળશે.

5. ઓનલાઇન ટ� ન્ડર ઉપર જણાવેલ વેબસાઇટ ઉપરથી ડ�ટ�ઇલ ટ� ન્ડર નોટ�સ જોઇ શકશે
તેમજ ડાઉનલોડ કર� સબમીટ કર� શકાશે. ઓનલાઇન ટ� ન્ડર ભરવા માટ� ઉપર જણાવેલ
વેબસાઇટમાં ર�સ્ટ્ર� શન કરાવવા�ુ ં રહ�શે. ર�સ્ટ્ર� શન કરાવેલ નવા બીડર� લોગઇન
આઇ.ડ� અને પાસવડર્ ક્ર�એટ કરવો પડશે. આ ટ�ન્ડર ભરવા ઇચ્છતા બીડર� ઇ-ટ�ન્ડર
બીડમાં ડ�ઝીટલ સાઇન માટ� ડ�ઝીટલ સટ�ફ�ક�ટ મેળવવા�ુ ં રહ�શે. બીડર આ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ
સી.સી.એ માન્ય સટ�ફા�ગ એજન્સી અથવા M/S (n) code solution 301, GNFC Info
Tower, Nr, Grand Bhagwati hotel, Ahmedabad – 380 015 India Tele :
+917926857316, 26857317, 26857318. www.nprocure.com નો સંપકર્ કર� મેળવી
શકશે. ન�ુ ં ર�સ્ટ્ર� શન કરાવનાર બીડર� જ ઉપર જણાવેલ પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ�શે. ઇટ�ન્ડરમાં બીડ�ગ કરવા બાબતે વ�ુ �ણકાર� માટ� ઉપર જણાવેલ સરનામે સંપકર્
કરવાનો રહ�શે.
 એલી�બીલીટ� ક્રાઇટ� ર�યા
 ટ� ન્ડરર� છે લ્લાં ત્રણ વષર્ની ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્ વવાની રહ�શે. છે લ્લાં ત્રણ
વષર્ના ટનર્ ઓવરની િવગતો�ું ચાટર્ ડ એકાઉન્ટન્ટ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ ટ� ન્ડર સાથે ર�ુ
કરવા�ુ ં રહ�શે. છે લ્લાં ત્રણ વષર્� ું એવર� જ વાિષ�ક ટનર્ઓવર ટ� ન્ડર વેલ્�ુનાં
૫૦% રકમ �ટ�ુ હો�ું જોઇએ.
 ટ�ન્ડર ભરનાર ટ�ન્ડરરને ગાડર્ ન ડ�વલપમેન્ટનાં કામ કયાર્ ના સરકાર�, અધર્
સરકાર�, પબ્લીક સેક્ટર કોપ�ર� ટ ક� મોટ� પ્રાઇવેટ કંપની / સંસ્થાનો બે વષર્નો
અ�ુભવ હોવો જોઇએ.
વષર્

વાિષ�ક ટનર્ઓવર �.માં

૨૦૧૪ – ૧૫
૨૦૧૫ – ૧૬
૨૦૧૬ - ૧૭

 ટ� ન્ડરર� ટ�ન્ડર વેલ્�ુનાં ૧૦% રકમ�ુ ં બ�ક સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટ ટ� ન્ડર સાથે
બીડવા�ું રહ�શે.
 ટ� ન્ડરર� પાન કાડર્ અને વ્યવસાય વેરા ર�સ્ટ્ર� શન ધરાવતો હોવો જોઇએ તેમજ
તેની નકલ ટ�ન્ડર સાથે બીડવાની રહ�શે.
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6. આ સાથેના ટ�ન્ડર ફોમર્માં દર� ક ઇ�રદારશ્રીએ પોતાની પેઢ�ના [૧] એજન્સી
ર�સ્ટ્ર�શનની સટ�ફાઇડ કોપી [૨] સિવ�સ ટ� ક્ષ નંબરની સટ�ફાઇડ કોપી અને [૩] પાન
કાડર્ ની સટ�ફાઇડ કોપી તથા [૪] બગીચાની કામગીર�ના અ�ુભવના પ્રમાણપત્રો [૫]
ટનર્ ઓવરની િવગતો�ુ ં ચાટર્ ડ એકાઉન્ટન્ટ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ / વકર્ ઑડર્ રની સટ�ફાઇડ નકલ
અવશ્ય બીડવાની રહ�શે. � ઇ�રદાર� ઉપરોક્ત ડો�ુમેન્ટ ટ� ન્ડર સાથે ર�ુ કર� લ નહ�
હોય તે ઇ�રદાર�ું ટ�ન્ડર રદ્દ કરવામાં આવશે.
7. ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ ભાવ ઉપરાંત બી� કોઇ પણ �તના ટ� ક્ષ �વા ક� વેટ ટ� ક્ષ, સિવ�સ ટ� ક્ષ
ઓક્ટ્રોય ડ�ુટ� અથવા બી� અન્ય કોઇપણ વેરાઓ બોડર્ �ુકવશે નહ�.
8. પસંદ થયેલ એજન્સીએ નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર� હાથ ધરતા પહ�લાં
�.૫૦,૦૦૦/- (�િપયા પચાસ હ�ર � ૂરા/-) િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટ તર�ક� બોડર્ ની
ગાંધીનગરની કચેર�માં જમા કરવાની રહ�શે. � ડ�પો�ઝટ કરાર �ુરો થયેથી કોઇપણ
પ્રકારના વ્યાજ વગર પરત આપવામાં આવશે. ડ�પો�ઝટના નાણાં સંતોષકારક કામ �ુ�
થયા પછ� જ મળશે.
9. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર મં�ૂર થશે તે એજન્સીએ �.૧૦૦/-ના નોન ��ુડ�શીયલ સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર
બોડર્ સાથે કરારખત કરવાનો રહ�શે.
10. મળે લ ટ� ન્ડરોનાં ટ�ક્નીકલ બીડનાં કવર ટ� ન્ડરરોની હાજર�માં િનધાર્ ર�ત તાર�ખ અને
સમયે ખોલીને ટ�ન્ડરો�ુ ં � ૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે. � ૂલ્યાંકન બાદ ટ� ક્નીકલી ક્વૉલીફાઇડ
થયેલ ટ� ન્ડરરનાં ટ� ન્ડરની પ્રાઇઝ બીડની ન�� થયેલ તાર�ખે અને સમયે ખોલવામાં
આવશે.
11. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા વકર્ ઑડર્ ર મળ્યેથી �દન – ૭માં કામ શ� કરવામાં નહ� આવે તો
ત્યારબાદ પ્રિત�દન �.૧૦૦૦/- પેનલ્ટ� ગણી વ�ુલવામાં આવશે. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા
સમયમયાર્ દામાં કામ � ૂણર્ કરવામાં નહ� આવે તો મં�ુર થયેલ ટ� ન્ડર રકમનાં બાક� રહ�લ
કામની �ક�મતની ૧૦% પેનલ્ટ� પ્રિત�દન �ુજબ ગણીને વ�ુલવામાં આવશે.
12. ટ�ન્ડર વેલીડ�ટ�ની સમયમયાર્ દા દરમ્યાન સ્વેચ્છાએ ટ� ન્ડર પા� ખ�ચી શકાશે નહ�.
વકર્ ઓડર્ ર આપ્યા બાદ સમયમયાર્ દામાં કામ શ� ન કરવા અથવા અિનયિમત અને
િવલંબ કરવા બદલ ટ�ન્ડરરની SD જપ્ત કર� બ્લેક લીસ્ટ કરવા �ુધીનાં પગલાં ભરવામાં
આવશે.
13. ટ�ન્ડરર� આ કામ માટ� લા�ુ પડતાં તમામ સરકાર� કાયદાઓ – િનયમો તેમજ
જોગવાઇઓ�ુ ં પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે. સરકાર� િવભાગોનાં ર�સ્ટ્ર� શન, લાયસન્સ
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મેળવવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે. આ બાબતે બોડર્ ની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે
નહ�.
14. ટ�ન્ડરર કામ બાબતે કોઇ પેટા કોન્ટ્રાક્ટ આપી શકશે નહ�.
15. શરતી ટ� ન્ડર રદ્દ ગણવામાં આવશે.
16. ટ�ન્ડરર� રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� / ગ્રાસ સપ્લાય કરતાં પહ�લાં તેનો ન� ૂનો સ�ચવશ્રી,
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર પાસે એ�ુવ્ડ
કરાવવાનો રહ�શે.
17. સપ્લાય કરવાનાં રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� / ગ્રાસનાં લોડ�ગ / અનલોડ�ગ અને
ટ્રાન્સપોટ� શનનાં ખચર્ની જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે.
18. સપ્લાય કર� લ રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� / ગ્રાસની ક્વૉલીટ� એ�ુવ્ડ કર� લ ન� ૂના �ુજબની
નહ� જણાય તો કોન્ટ્રાક્ટર� પોતાના ખચ� મટ�ર�યલ પરત લઇ જવા�ુ ં રહ�શે.
19. રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� / ગ્રાસ અને લોનની ક્વૉલીટ� ટ� ન્ડર આઇટમમાં જણાવ્યા
�ુજબની હોવી જોઇએ સપ્લાય કર� લ રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� / ગ્રાસ અને લોન સપ્લાય
કર� �ુચના �ુજબના પ્લોટમાં પ્લાન્ટ�ગ કરવા�ું રહ�શે તથા તેની ૪૫ �દવસ �ુધી
�ળવણી કરવાની રહ�શે.
20. પ્લાન્ટ� શન કરતાં પહ�લાં જ�ર� માત્રામાં ખાતર,પેસ્ટ�સાઇડ, �ધઇની દવા વગેર� મીક્ષ�ગ
કયાર્ બાદ જ પ્લાન્ટ�શન કરવા�ુ ં રહ�શે.
21. રોપા / પ્લાન્ટસ / ટ્ર� ટ�ન્ડરમાં માંગ્યા �ુજબની હાઇટનાં હોવાં જોઇએ.
22. ચાઇલ્ડ લેબર એમ્પલોય કર� શકાશે નહ�.
23. સૌથી નીચા ભાવ�ું અગર ગમે તે ટ� ન્ડર સ્વીકારવા માટ� બોડર્ બંધાયેલ નથી. કોઇપણ
કારણ આપ્યા િસવાય ક� એક ક� બધા જ ભાવપત્રક સમગ્રપણે ક� �શત: સ્વીકારવાનો
અથવા નામં�ુર કરવાનો અબાિધત અિધકાર બોડર્ નો રહ�શે. �ુદત બહાર આવેલ ક� અ�ુર�
હક�કતવાળા શરતી અને અન�સ્ટમની ભયાર્ િવનાના ટ� ન્ડર મં�ુર કરવામાં આવશે ન�હ.
24. એજન્સીને રોપા તથા તમામ માલ સામાન અવે ત્યાર� ૫૦% રકમ�ુ ં �ુકવ�ુ ં કરવામાં
આવશે. ત્યારબાદ ૪૫ �દવસ બાદ સંતોષકારક કામગીર� � ૂણર્ થયે ૫૦% રકમ�ુ ં �ુકવ�ું
કરવામાં આવશે.
25. સરકાર� ઑ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડ� ક� િનયમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી થયેલ છે તો
તેવા પ્રસંગે ઑ�ડટની શરતોને આધીન રહ�ને તેવી રકમ કોન્ટ્રાક્ટર� પરત કરવાની રહ�શે.
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26. નવો બગીચો બનાવવાની કામગીર�ના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો જ�ર�યાત �ુજબનો
માલ-સામાન / ઓ�રો �વા ક� લોન�ુવર, હોઝ પાઇપ, પાવડો, �ુરપી, કોદાળ�,
તગારાં, પ્લાન્ટકટર િવગેર� સાધનો ઠ�ક�દાર દ્વારા �ુરા પાડવાના રહ�શે.
27. ટ�ન્ડરની �ુદત દરિમયાન મં�ૂર કરવામાં આવેલ ભાવો �ુજબ નવો બગીચો બનાવવાની
કામગીર� કરવાની રહ�શે અને આમ કરવામાં ક� ૂર/� ૂક થશે અથવા ટ� ન્ડરની કોઇપણ
શરતનો ભંગ કરવામાં આવશે તો કોન્ટ્રાક્ટ અધવચ્ચેથી રદ કર� કોઇપણ પ્રકારની નોટ�સ
આપ્યા િસવાય િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે. � બદલ એજન્સી
બોડર્ સામે કોઇ કા�ુની કાયર્વાહ� કર� શકશે નહ� તેમજ કોઇપણ પ્રકારનો વાદ-િવવાદ
ચાલશે નહ�.
28. એજન્સીના સ્ટાફ દ્વારા કામગીર� વખતે બોડર્ ની કોઇ િમલકત ક� ર� કડર્ ને �ુકશાન થશે
અથવા ચોરાઇ જશે તો તેની સં� ૂણર્ જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે તથા બોડર્ ને થયેલ
�ુકશાન એજન્સીએ ભરપાઇ કર� આપવા�ુ ં રહ�શે.
29. કોન્ટ્રાક્ટના કામ કરતાં વ્ય�ક્ત ને કામ કરતા ક� કોઇપણ ર�તે અકસ્માત થાય, વાગે ક�
�ુકશાન થાય, કાયમી અશક્ત બને ક� �ત્ૃ �ુ પામે તો પણ તેની સઘળ� જવાબદાર�
કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે.
30. કોઇપણ વાદ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.
ઉપર જણાવેલ તમામ શરતો અમોએ �ુર��રુ � વાંચી, સમ� છે અને તે અમોને
તમામ ર�તે ક�ુલ મં�ુર અને બંધનકતાર્ રહ� છે .
સંસ્થા� ંુ નામ :
સ્થળ

સહ� :

:

તાર�ખ :
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હોદ્દો :

GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDAY EDUCATION BOARDGANDHINAGAR
Tender No. 31 / Make a New Garden Develop / 2017
Details About Tender
Department Name

Education Department

Office

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education
Board, Sector – 10-B, Gandhinagar

IFB No.

Tender No. 31 / Make a New Garden Develop / 2017

Name of Work

Tender For Make a New Garden Develop in the
compound of the board
Rs. 10,00,000/-

Estimated Contract Value
(INR) for Two year
Contract Validity of
Tender
(In Months)
Bidding Type

24 Months

Bid Call (Nos.)

1

Tender Currency Settings

Indian Rupees (INR)

Tendering

Amount Details
Bid Document Fees

Rs. 1500/-

Bid Document Fee Payable Secretary, Gujarat Secondary and Higher Secondary
to
Education Board, Gandhinagar
EMD

Rs.30,000/- [ Thirty thousand only]

Bid Security / EMD in
favors of

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education
Board, Gandhinagar
Dt. 2 / 6 / 2017 11.00Hrs.

Bid Document
Downloading
Start Date
Bid Document
Downloading
End Date
Last Date & Time for
Receipt
(Submission) of Bids
Bid Opening Date

Dt. 22 / 6 / 2017 16.00Hrs.
Dt. 23 / 6 / 2017 16.00Hrs.
Dt. 27 / 6 / 2017 13.00Hrs.

Bid Validity Period

120 Days

Remarks

Submission of Tender Fee, EMD & Other documents
during Office hours From 2 /6/2017 To
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23 / 6 /2017 16.00 Hrs by speed post / RPAD or
personally in Store Branch of above mention office
Office Inviting Bids

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar

Bid Opening Authority

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B,
Gandhinagar

Contact No.

079 – 232-53819
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
Tender No. 31 / Make a New Garden Develop / 2017
Details About Tender
Annexure - A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER

1
2
3
4
5
6

7

Name of the Bidder
Address of Registered Office
Address of Working Place of the Office
Year of Establishment
Type of Firm (Ownership, Partnership, Pvt.,
& Ltd. Co.,)
Name, Address and Telephone No. of Board
of Directors of the Company / Pvt., Ltd., and
Ltd., Co.,/ Partnership / Ownership.
Phone No. , FAX No. with STD Code of Office
and Residence
Office / Reg. Office Address
Residence Address
Mobile No.
E-mail Address and or Website Address
Details of Tender Fee / Bid Processing Fees
& EMD
Tender Fees
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. and Date
(C) Name of Bank and Branch

Earnest Money Deposit (EMD)
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. & Date
(C) Name of Bank and Branch
8 Whether the bidder has been Black Listed
by any Govt., or Semi Govt., organization or
any Educational Organization? (Yes or No)
9
Total Annual Turnover for the Last Three
Years (Enclose C.A. Certificate copies)
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
10 Permanent Account No.(Income Tax)
(Enclose certified PAN Card)
11 VAT Registration No. (Enclose certified copy
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of Registration Letter)

12 Central Sales Tax Registration No. (Enclose
Certificate of Registration)
13 Service Tax Registration No.
(If applicable)

Note: For above details, attach separate sheet if required.
Place :

Seal and Signature of Authorized Person

Date :
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BOQ Item Rate
Current Tender Details
IFB / Tender Notice No. Tender No. 31 / Make a New Garden Develop / 2017
Tender For Make a New Garden Develop in the compound
Name of Work
of the board
Last Date & Time For 22/6/2017 16:00
Submission of Bid:

Tender ID 262773
ECV (INR) 1000000
Type Of Tender open

SCHEDULE = B
S.No. Item No.

Item Description

Qty Unit

1. 1

ROYAL PLAM Height - 10 Ft. Bag
Size - 13" x 13" Per Nos.

1 Ea

2. 2

FICUS PANDA Height - 10 Ft. Bag
Size - 13" x 13" Per Nos.

1 Ea

3. 3

BISMARKOYA PLAM Height - 4 Ft.
Bag Size - 18" x 18 " Per Nos.

1 Ea

4. 4

CYCUS Height - 3 Ft. Bag Size - 18"
x 18 " Per Nos.

1 Ea

5. 5

CHAMPO - WHITE Height - 8 Ft. Bag
Size - 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

6. 6

CHAMPO - RED Height - 8 Ft. Bag
Size - 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

7. 7

FLOWER PLANTS Height - 2 to 3.5
Ft. Bag Size - 9" x 11 " Per Nos.

1 Ea

8. 8

BORSALLI Height - 10 Ft. Bag Size 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

9. 9

ASOPALAV Height - 10 Ft. Bag Size 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

10. 10

SAPTPARNI Height - 10 Ft. Bag Size
- 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

11. 11

KADAM Height - 8 Ft. Bag Size - 13"
x 13 " Per Nos.

1 Ea

12. 12

CONECARPUS Height - 8 Ft. Bag
Size - 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

13. 13

SHARU Height - 5 Ft. Bag Size - 9" x
11 " Per Nos.

1 Ea

14. 14

GOLDEN BAMBU Height - 8 Ft. Bag
Size - 9" x 11 " Per Nos.

1 Ea

15. 15

GULMOHAR Height - 8 Ft. Bag Size 9" x 11 " Per Nos.

1 Ea

16. 16

ARICA PLAM Height - 5 - 7 Ft. Bag
Size - 18" x 8 " Per Nos.

1 Ea

17. 17

BOTTLE BRUSH TREE Height - 5 Ft.
Bag Size - 13" x 13 " Per Nos.

1 Ea

18. 18

PHONIX PLAM Height - 3 Ft. Bag
Size - 18" x 18 " Per Nos.

1 Ea

19. 19

VARMI COMPOST 50 Kg Per Bag

1 Bag

20. 20

RIVER SALT 1 Truck 4 Brass

1 Brass

21. 21

AUSTRAIN LOAN Mati, Kamp, Loan,
Labour Rate for per Sq.Foot

1 Sq.Foot

Rate(INR)

Rate(in Words)

https://www.nprocure.com/asp/tmsv2/worldbankworks/ViewSupplierBOQRate_test.asp

Amount
(INR)

02/06/2017

Welcome to (n)Procure Tender Management System

Page 2 of 2

22. 22

CARPET LOAN Rate for Per Sq. Foot

1 Sq.Foot

23. 23

PAVER BLOCK Including Materials
and Labour Per Sq. Foot

1 Sq.Foot

24. 24

CURBIN Height - 1.5 Ft. Per Nos.

1 Ea

25. 25

POT WITH PLANT Height 3 Foot Size
18" x 18 "

1 Ea

Total Cost:
Note

AS PER TENDER DOCUEMTNS

Previous
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