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રારાજકોટ મહાનગરપા લકાજકોટ મહાનગરપા લકા  
હર આમંિ ત િનિવદા  

 
 
કામ ું  નામ :  વોડ ન.ં૧૭ માં આનંદનગર િવ તારમાં ુજરાત હાઉસ ગ બોડ ારા બનાવવામાં 

આવેલ ઈ૩ લોકના (પહલા માળના વાટર ન.ં૫૭ થી ૬૪ [૬૨ િસવાય] અને બી  
માળના વાટર ન.ં૬૫ થી ૭૨) ુલ ૧૫ વાટસનો ઉભો ઈમલો તોડ  પાડવા ું  કામ  

 
 
ટ ડર મેળવવાની તાર ખ  : ૦૭/૦૮/૨૦૨૦ સવારનાં ૧૧:૦૦ વા યાથી  
      ૧૯/૦૮/૨૦૨૦ બપોરનાં ૧:૦૦ વા યા ુધી  
 
ટ ડર ર ુ કરવાની તાર ખ   : ૨૧/૦૮/૨૦૨૦ સાંજનાં ૬:૦૦ વા યા ુધી  
      (મા  ર ટર પો ટ ક પીડ પો ટ ારા)  
 
ટ ડર ખોલવાની તાર ખ   : ૨૪/૦૮/૨૦૨૦ બપોરનાં ૫:૦૦ કલાક  
      (શ  હશે તો) 
 

ટ ડર ફ      : ` ૧૧૨૫-00  
  ( ક પીયા એક હ ર એ સો પ ચસ ુર) 

 

અન ટ મની ડપોઝીટ    : `૫૦,૦૦૦/- ( ક પીયા પચાસ હ ર ુરા)  
ટ ડર વેલીડ ટ     : ૬૦ દવસ 
 

 

 
એડએડ ..િસટ  એ નીયર િસટ  એ નીયર   

મ ય ઝોન મ ય ઝોન   
રાજકોટ મહાનગરપા લકારાજકોટ મહાનગરપા લકા  
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રારાજકોટ મહાનગરપા લકાજકોટ મહાનગરપા લકા  
હયાત બ ડ ગ તોડ  પાડવા માટની હર આમંિ ત િનિવદા  

જ ર  ુચનો (ટ ડર ભરનાર માટ)  
 

 ટ ડર સીલબંધ કવરમાં ર ુ  કરવા ું  રહશે તેમજ સીલબંધ કવરની ઉપર કામ ું  નામ “વોડ 

ન.ં૧૭ મા ં આનંદનગર િવ તારમા ં ુજરાત હાઉસ ગ બોડ ારા બનાવવામા ં આવેલ ઈ૩ લોકના 

(પહલા માળના વાટર ન.ં૫૭ થી ૬૪ [૬૨ િસવાય] અને બી  માળના વાટર ન.ં૬૫ થી ૭૨) ુલ ૧૫ 

વાટસનો ભય ત ભાગ ૂર કરવા ુ ંકામ” પ ટ અ રમાં લખવા ું  રહશે. 
 
૧. ટ ડર સીલબંધ કવરમાં એડ .િસટ  એ નીયર, ડો. બેડકર ભવન, બાંધકામ શાખા, મ ય 
 ઝોન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ નાં સરનામે ટ ડર ર ુ  કરવાની આખર તાર ખ 
 ુધીમાં પહોચાડવા ું  રહશ.ે  
 
૨. થળ િવઝીટ માટ હર ર નાં દવસો િસવાયનાં દવસોએ સમય સવારનાં ૧૦:૦૦ થી 
 સાંજનાં ૬:૦૦ ુધીમાં સંલ ન અિધકાર ીનો સંપક કરવો.  
 
૩. ટ ડર ર ુ કરનાર એજ સીએ ટ ડરનાં દરક પાનાં પર સહ  તથા િસ ા કરલ હોવા જોઈએ, જો 
 ભાગીદાર  પેઢ  હોય તો દરક પાટનરની સહ  હોવી જોઈએ અથવા સહ  કરનાર ય તનાં 
 નામે પાવર ઓફ એટન  હોવી જોઈએ તેમજ એજ સી ઈ ડ યન પાટનરશીપ એ ટ હઠળ 
 ન ધવામાં આવેલ હોવી જોઈએ. ટ ડર સાથે સદર ુ દરક ુરાવા ર ુ  કરવાનાં રહશે.  
 
૪. ટ ડર ભરનાર એજ સીએ આ સાથે સામેલ ફોમ માંજ િવગતો તેમજ ભાવ ર ુ કરવાનાં રહશે. 
 સામેલ ફોમ િસવાય ર ુ  કરલ િવગત ક ભાવ મા ય રાખવામાં આવશે નહ .  
 
૫. ટ ડરમાં દશાવેલ તાર ખ અને સમય ુધીમાં પહોચ ુ  કરવા ું  રહશે. તેમજ ટ ડર ખોલવાના 
 સમયે હાજર રહલ એજ સી સમ  ટ ડર ખોલવામાં આવશ.ે 
 

૬. ટ ડર સાથે અન ટ મની ડપોઝીટ (ઈ.એમ.ડ .) ૫૦,૦૦૦/- “રાજકોટ ુ િનિસપલ કોપ રશન” 
નાં નામનો નેશનલાઇ ડ બક / શેડ ુ ડ બકનો ડમા ડ ા ટ ર ુ  કરવાનો રહશ.ે 
( ુકવવાપા  : રાજકોટ) 
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૭. ટ ડરની અવિધ ૬૦ દવસની રહશ.ે આ સમય દર યાન જો એજ સી ારા જો ટ ડર પરત 
 લેવા ક િનયમોમાં ફરફાર કરવા માંગણી કરવામાં આવશે તો તે મા ય રાખવામાં આવશે નહ. 
 તેમજ જો એજ સી ારા ટ ડર વકાર કયા બાદ બીડની રકમ ભરવામાં નહ  આવેતો 
 કિમ ર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા એજ સીને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે તેમજ 
 તેઓ ારા ર ુ  કરવામા ંઆવેલ અન ટ મની ડપોઝીટ (ઈ.એમ.ડ .) ની રકમ જ ત કરવામાં 
 આવશ.ે   
 
૮. રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં કોઈપણ અિધકાર /કમચાર  સાથે એજ સી સંકળાયેલ હોવી 
 જોઈએ નહ . જો એજ સી રાજકોટ મહાનગરપાલકાનાં કોઈપણ અિધકાર /કમચાર  
 સાથે સંકળાયેલ મા ુમ પડશે તો એજ સીને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશ.ે   
 
૯. ર ુ કરવામાં આવેલ ટ ડર પૈક  કોઈપણ ટ ડર કારણ દશા યા િવના વકાર કરવા ક નાં 
 વકારવાં બાબત આખર  િનણય કિમ ર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકા નો રહશ.ે તેમજ ટ ડર 
 ર ુ કરનાર એજ સી િનયત શરતો પ ર ૂણ નહ  કરતી હોય તો તેઓનાં ર ુ  કરલ ટ ડરને 
 રદપા  ગણવામાં આવશ.ે   
 
૧૦. ટ ડરની નકલ રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં િનયત ટ ડર ફ  ભર  એડ .િસટ  એ નીયર, 

ડો. બેડકર ભવન, બાંધકામ હાખા, મ ય ઝોન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 
ખાતેથી મેળવવાની રહશ.ે અથવા રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબ સાઇટ 
www.rmc.gov.inપરથી  ડાઉનલોડ કરવાની રહશે  માટ ટ ડર ફ  ભયાની પહ ચ ટ ડર સાથે 
ર ુ કરવાની રહશ.ે  

૧૧. છે લા પાંચ વષ દર યાન ઇ લો તોડવાનો અ ુભવ ધરાવતા હોવા જોઈએ તે ગેનો 
અ ુભવનો દા લો ર ુ  કરવાનો રહશ.ે   

 
૧૨. The word "Arbitration" or "Arbitration Clause" wherever mentioned in this 

tender document, is now to be treated as "Deleted". In this context, an 
Order bearing No.RMC/Legal/1858 dated 18-02-2017 of Legal 
Department of Rajkot Municipal Corporation is uploaded separately along 
with this tender, which Order, will hereafter be referred and taken into 
consideration for Arbitration related purpose for the tenders of Rajkot 
Municipal Corporation.     

 
૧૩. વક ઓડર મળે ુરત જ કામ ચા ુ કરવા ું  છે. ઓડરમાં જણાવેલ ૬૦ દવસની ુદત 

દર  યાન કામગીર  કરવાની છે. જો ુદત દર  યાન ુચના માણે કામ કરવામાં નહ  આવે તો 
ી કિમ  નર સાહબને યો  ય લાગશે તો કો  ાકટરના ખચ અને જોખમે અ  ય કો  ાકટર પાસે 

અગર તો ખાતા મારફત કામ ુ  કરાવશ.ે અને આમ બાક  રહ ુ  કામ ુ  કરવામાં 
મહાનગરપા લકાને કો  ાકટ એ ીમે  ટ કરતા જો વ ુ ખચ થશે તો તે કો  ાકટર પાસેથી 
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કાયદસર ર તે આ વધારાનો ખચ વ ુલ કર  શકશે તથા તેની સીકયોર ટ  જ  ત કર  શકશ.ે ી 
કિમ  નર સાહબને જો યો  ્ય લાગશે તો ુદત દર  યાન કામ ુ  ન હ થ ુ ં  હોય છતા ૫ણ 
કો  ાકટર પાસે કામ ચા ુ રખાવી શકશે અને તેની ુદત સંજોગોને લ માં રાખીને જ ર 
જણાયે વધાર  આ૫શે અગરતો દરરોજના ૦.૨૦% લેખે દંડ કર  શકશ.ે 

 
૧૪. એજ સી ારા ર ુ કરવામાં આવેલ ભાવ અ ેથી વીકાયા બાદ સદર ુ કામે િનયમા ુસાર 

ભરવાની થતી સી ુર ટ  ડ પોઝીટ તેમજ કરાર કરવા જણાવવામાં આ યેથી િનયત સમય 
મયાદામાં સી ુર ટ  ડ પોઝીટ ભર  તેમજ ટ પ ડ ુટ  એ ટ ૧૯૫૮ અને તેના ર વીઝન 

ુજબ કરારના ુ ંકરવા ું  રહશે માં િન ફળ ગયેથી ભરવામાં આવેલ અન ટ મની ડ પોઝીટ 
જ ત કરવામાં આવશે અને એજ સીને રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કામો માટ ણ વષ માટ 
લેક લ ટ / ડ બાર કરવામાં આવશ.ે 

 
૧૫ કોઈ ૫ણ કારણોસર કો  ાકટર ટ ડરમાં દશાવેલ કામ કરવા અશ કતમાન થશે ક કામ અ ુ  

છોડ  દશે અથવા કામ બંધ કર  દશે તો તેવા સંજોગોમાં ઈ.એમ.ડ . / સીક ુર ટ  ડ પોઝીટ 
જ ત કરવામાં આવશે અને રાજકોટ મહાનગરપાલકા એજ સીને ણ વષ માટ લેક લ ટ / 
ડ બાર કરવામાં આવશે અને એજ સીના ખચ અને જોખમે આ કામ ુ ુ કરાવશ.ે અને આમ 
કરતાં ટ ડરમાં જણાવેલ ભાવ કરતાં વધાર ખચ થશે તો મહાનગરપા લકા કો  ાકટરની 
સીકયોર ટ  ડ પોઝીટમાંથી ક સાઈટ ઉ૫ર ૫ડલા માલ સામાનની હરરા  કર  ખચ વ ુલ કર  
શકશે અને તેમ કરતાં કો  ાકટરનો કોઈ૫ણ વાંધો ક હકક રહશે ન હ. 

 
૧૬. રાજકોટ મહાનગરપા લકા ચા ુ કો  ાકટ દર  યાન કોઈ ૫ણ કારણ દશા  યા વગર ક નો ટસ 

આ યા વગર કો  ાકટ રદ કરવાનો હકક અબાિધત રાખે છે. 
 

૧૭. ચા ુ કામ દર  યાન કોઈ િવવાદ ઉ૫િ  થત થયે, આ સાથે સામેલ રાખવામાં આવેલ ુકમ 
ન.ંરામનપા/લીગલ/૧૮૫૮ તાર ખ ૧૮-૦૨-૨૦૧૭ યાને લઈ િનણય કરવામાં આવશે  
આખર  રહશે અને એજ  સીને બંધનકતા રહશ.ે 

 
૧૮. એજ  સી ારા કામ દર  યાન ઈ-ટ ડરની કોઈ ૫ણ શરતો ું  ભંગ કરવામાં આવશે તો સીક ુર ટ  

ડ પોઝીટ જ  ત કરવામાં આવશે તેમજ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કામોમાંથી ણ વષ માટ 
લેક લ ટ / ડબાર / ટિમનેટ કરવામાં આવશ.ે 

 
૧૯. આ કામે એજ  સીએ ુ  ત વયના અને અ ુભવી માણસો તેમજ અ ુભવી ૫ુરવાઈઝર   ટાફ 

રાખવાનો રહશ.ે 
 
૨૦. કામ કરતા મ ુરોની ુર ાની સં ૂણ જવાબદાર  કો  ાકટરની રહશે તથા ુરતા ુર ા 

સાધનો વસાવવાના રહશે અને મ ુરોને જ ર  િવમા કવચથી ુર ા આ૫વાની રહશ.ે કામ 
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દર  યાન કામદારને કોઈ ૫ણ કાર ઈ  થાય તો રાજકોટ મહાનગરપાલકા કોઈ ૫ણ કાર ું  
ુકવ ુ કરવા જવાબદાર નથી. એજ  સીએ પોતાના મ ુરો / વક ફોસની સં ૂણ ુર ા માટ 

િવમા કવચ ુ  પાડવા ું  રહશે. અને તે ગે કરલ  યવ  થા સંબ ંધક દ  તાવેજોની નકલ 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાને ર ુ  કરવાની રહશે. 

 
૨૧. કામગીર  દર  યાન અક  માતો, ઈ  અથવા ૃ  નુા ક  સામાં ખચ / વળતરની સં ૂણ 

જવાબદાર  કો  ાકટરની રહશે તથા કાયદા કય કાયવાહ  માટ કો  ાકટર જ જવાબદાર રહશ.ે 
 
૨૨. ર  તા ઉ૫રની કામગીર  માટ ર  તા બંધ ના બોડ તથા જ ર  સીક ુર ટ ની  યવ  થા એજ  સીએ 

કરવાની રહશ.ે 
 
૨૩. ઈ-ટ ડર શરતમાં કોઈ ૫ણ શરતનો ભંગ થયે કો  ાકટ રદ કર  સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ જ  ત 

કરવામાં આવશ.ે 
 

૨૪. કામગીર  દર  યાન અક  માત, ઈ  અથવા ૃ  નુા ક  સામાં ખચ / વળતરની સં ૂણ 

જવાબદાર  કો  ાકટર ીની રહશ.ે તથા કો  ાકટર તમામ કાયદા કય કાયવાહ  માટ 

જવાબદાર રહશે. ફોજદાર  ુનો બનતો હોય તો તે માટ ૫ણ કો  ાકટર જવાબદાર 

રહશે. 
૨૫.. કો  ાકટર ી ારા મ ુરો ું  િનયિમત૫ણે મેડ કલ ચેકઅ૫ કો  ાકટર ીના ખચ કરાવવા ું  

રહશ.ે 
૨૬. કો  ાકટર ીએ વકમેન કો પે સેશન એકટ હઠળ ડબ  .ુસી. પોલીસી લેવાની રહશ.ે તથા ૧૦ 

કામદારો થી વ ુ હોય તો લેબર લાયસ  સ લેવા ુ ં  રહશ.ે૧૦ થી ઓછા માટ બાહધર  ૫ ક ર ુ 
કરવા ું  રહશે. ૫રં ુ  વતમાન ધોરણે વકમેન કો પે શેશન એકટ હઠળ ડબ  ુ.સી. માટની 
જ ર  િવધી ું  પાલન કરવા ું  રહશે. 

૨૭. કો  ાકટર ીએ સરકાર ીના વતમાન પી.એફ.િનયમ ુજબ પોતાના હ  તકના કામદારો માટ 
કમચાર  ોવીડંટ ફંડ નંબર (ઈ.પી.એફ.) લેવાનો રહશ.ે 

૨૮. જ ર જણાયે કો  ાકટર ીએ સિવસ ટકસના કાયદા ુજબ નંબર લેવાના રહશે. 
 
૨૯. કો  ાકટર ીએ હાલના ચા ુ ક નવા લા ુ પડનાર તમામ કારના ટકસ સાથે 

ગણતર  કર  ભાવો ભરવાના રહ છે. રાજકોટ મહાનગરપા લકા આ માટ વધારા ુ ં કોઈ 

ુકવ ુ ં કરશે નહ. સરકાર  િનયમ ુજબ ઈ  કમ ટકસ તથા લેબર સેસ ક અ  ય ટકસ 

કો  ાકટરના બીલમાંથી કપાત કરવામાં આવશે તથા કો  ાકટ દર  યાન સરકાર ી 

તરફથી કોઈ નવા કર ક કરના દરમાં ફરફાર કરવામાં આવશે તો તે ગેની 

જવાબદાર  કો  ાકટર ીની રહશે. 
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૩૦. કો  ાકટર ૧૮ વષથી ઓછ  ઉમરના કોઈને કામે રાખવાના નથી. 
 
૩૧. આ કો  ાકટ ગે  યાયતં  રાજકોટ શહર રહશે. તેમજ ઈ-ટ ડર ફ , અન  ટ મની ડ પોઝીટ 

અને સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક ર ૂ કરવાના થતા ડ મા  ડ ાફટ, ફ કસ ડ પોઝીટ 
(એફ.ડ .આર.) રાજકોટ શહર લોકલ ા  ચ અને પેએબલ એટ રાજકોટ શહરના જ હોવા 
જોઈશ.ે 

 
એડએડ ..િસટ  એ નીયર િસટ  એ નીયર   

બાંધકામ શાખા બાંધકામ શાખા   

રાજકોટ મહાનગરપા લકારાજકોટ મહાનગરપા લકા  
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DEMOLITION OF BUILDING 
 

 The undersigned (hereinafter called PURCHASER) hereby tender(s)to the Rajkot 

Municipal Corporation, through the Addl.City Engineer, Construction Branch, Rajkot 

Municipal Corporation, Dr.Ambedkar Bhavan, Central Zone, Dhebar Road, Rajkot-

360001, the sum of Rs. ……………… (Rupees)for the purchase of the partial building 

described in the first schedule hereto on the terms and subject tothe conditions set out 

the in the 2ndschedule hereto. A sum of Rs………………as earnest money is sent 

herewith and shall be forfeitable to Municipal Corporation if the tender be withdrawn 

within 60 days of being received by theCommissioner or if accepted the tenderer fail to 

complete the contract.This is to be without prejudice to any other remedy of Municipality 

onaccount of any default. 

 
 
Signature of Tenderer(s): 
 
Address of Tenderer(s): 
 
 
Dated: 
 
Signature of witness: 
 
Address of witness: 
 
 
The undersigned hereby accepts the above tender on behalf of theRajkot Municipal 
Corporation.  
 
Signature: 
 
Dated: 
 
Witness: 
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THE FIRST SCHEDULE 
(Description of the Buildings) 

 

All, these buildings comprised in the property known as at and bounded as follows: 

 

North  :  
East  :   As per drawing enclosed  

South  : 
West  : 

 

 
 
CONTRACTOR       Addl.City Engineer 
       Rajkot Municipal Corporation 
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THE SECOND SCHEDULE (Condition of sale) 
 
૧. કામ રાખનાર એજ સીએ જ ર  કરાર કરવાનો રહશે તેમજ કરાર કયાની તાર ખથી દવસ ૫
 (પાંચ)માં ટ ડર ુજબ ન  કરવામાં આવેલ રકમ રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં ૧૦૦% ભર  
 આપવાની રહશ.ે એજ સી ારા ૧૦૦% રકમ ભર  રાજકોટ મહાનગરપા લકા પાસેથી 
 પહ ચ મેળવી યારબાદ જ કામગીર  શ  કરવાની રહશ.ે અને કામગીર  શ  કયાની ણ 
 રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં આ કામનાં ઈ ચા  એ નીયર ીને કરવાની રહશ.ે  
 
૨. એજ સીએ બ ડ ગને લગત તમામ િવગત રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં સંલ ન િવભાગ 
 પાસેથી મેળવવાની રહશે. કામ રાખનાર એજ સી પાસે બ ડ ગને લગત તમામ ણકાર  
 હોવી જોઈએ. બાદમાં કોઈપણ કારની ર ુઆત સાંભળવામાં આવશે નહ . 
 
૩. કામ રાખનાર એજ સીએ બ ડ ગનાં ફ ટ લોર અને સેક ડ લોરનાં ૂલ ૧૫ કવાટસ ુ ં  

તોડકામ કર  આપવા ુ ં  રહશે તેમજ સાઈટ ચો ખી કર  આપવાની રહશે. તોડકામ માટ 
જ ર  તમામ સાધનોની યવ થા એજ સીએ કરવાની રહશ.ે બ ડ ગ ું  તોડકામ ૬૦ 
(સાઈઠ) દવસમાં ૂણ કરવા ુ ં  રહશે.  

૪. જો તોડકામની કામગીર  દરિમયાન ાઉ ડ લોર ડમેજ થશે તો ુચન માણે ાઉ ડ 
લોર ું  બાંધકામ ાઉ ડ લેવલ ુધી સ ં ુણ પણે તોડકામ કર  ૂ ર  જમીન ુ ં  લેવલ ગ કર  

આપવા ુ ં  રહશે. બાંધકામ માટ વધારાની સમય મયાદા આપવામાં આવશે નહ . ઉપરો ત 
૬૦ દવસનાં સમયગાળામાં કરવા ુ ં  રહશે. ાઉ ડ લોરના તોડકામ માટ ૩૫% વ ુ રટ 
અપાશે / લેવામાં આવશ.ે 

૫. સદર ુ ં તોડકામની કામગીર  મહાનગરપા લકા ારા િન ુ ત કરલ કચરલ એ નીયરની 
સલાહ ુજબ કરવા ુ ં  રહશે. 

૬. એજ  સીએ ટ ડર ફ  નો ડ મા ડ ા ટ, ઈ.એમ.ડ . નો ડ મા ડ ા ટ તેમજ અ ય ર ુ 
કરવાના થતા જ ર  ડોક ુમે ટસ સાથે  ઈ.એસ.આઈ.સી. ર શનની નકલ તેમજ 
ઈ.પી.એફ. ર શનની નકલ અ ેની કચેર ને ર ુ  કરવાના રહશે અ યથા એજ  સીને 
નોન-ર પો સીવ ગણી તેવી એજ સ્ીના ભાવ ખોલવામાં આવશે નહ .   

૭. ુજરાત સરકાર ીના મ અને રોજગાર િવભાગના .આર. ન.ંસી.ડબ  .ુએ/ 
ર૦૦૪/૮૪૧/એમ-૩ તા.૩૦.૦૧.૦૬ ના ઠરાવ ુજબ મીકોના ક  યાણ માટ બીલની ુલ 
રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસ રકમ રાજકોટ મહાનગરપા લકા રન ગ બીલમાંથી કપાત 
કરશ,ે તેમજ તેના માટ જ ર  ર  ટર્શન એજ  સીએ  વ.ખચ કરવા ું  રહશે. 

    
 

એડએડ ..િસટ  એ નીયર િસટ  એ નીયર   

મ ય ઝોન મ ય ઝોન   

રાજકોટ મહાનગરપા લકારાજકોટ મહાનગરપા લકા  



Page 10 of 10 
 

રાજકોટ મહાનગરરાજકોટ મહાનગરપાપા લકાલકા  

ઈમલો ઈમલો પાપાડવાના કામ ગેડવાના કામ ગે  
રાજકોટ મહાનગરપા લકાના વોડ ન.ં૧૭ માં આનંદનગર િવ તારમાં ુજરાત હાઉસ ગ બોડ ારા બનાવવામાં 
આવેલ ઈ૩ લોકના (પહલા માળના વાટર ન.ં૫૭ થી ૬૪ [૬૨ િસવાય] અને બી  માળના વાટર ન.ં૬૫ થી 
૭૨) ુલ ૧૫ વાટસનો ઉભો ઈમલો પાડ  લઈ જવાના કામ માટના ભાવો, પોતાના લેટર પેડ ઉ૫ર સીલ-બંધ 
કવરમાં ટ ડરમાં દશાવેલ તાર ખ ુધીમા ં મા  ર ટર એ.ડ . અથવા પીડ પો  ટથી એડ .િસટ  એ નીયર, 
ડો. બેડકર ભવન, બાંધકામ શાખા, મ ય ઝોન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ–૩૬૦ ૦૦૧ બાંધકામ શાખા કચેર માં 
મળ  ય તે ર તે રસ ધરાવતા આસામી ીઓ પાસેથી માંગવામાં આવે છે,  

 
૧. રાજકોટ મહાનગરપા લકાના વોડ ન.ં૧૭ માં આનંદનગર િવ તારમા ં ુજરાત હાઉસ ગ બોડ ારા 

બનાવવામાં આવેલ ઈ૩ લોકનો ઉભો ઈમલો પાડ  તેમાંથી નીકળતો તમામ માલ-સામાન લઈ જવાનો 
રહશે. અને જમીન લેવલ ુધી સાઈટ સાફ કર  આ૫વાની રહશે. ઈમલામાંથી નીકળતો તમામ માલ-
સામાન લઈ જઈને તેની સામે કટલી રકમ મહાનગરપા લકાને આ૫વાની છે તે દશાવવાની રહશે. 

 
ર. આ ડ મોલીશન દર યાન બ  ડ ગને ુકશાન ન થાય તે ર તે કરવા ુ ં  રહશે. તેમજ કોઈ ૫ણ ન-

માલની ુકશાની ન થાય તે ર તે કરવા ુ ં  રહશે. આ ગેની સં ણૂ જવાબદાર  તેમજ વળતર 
ુકવવા ું  થાય તો તે કામ રાખનારની રહશે. કોઇ પણ ય તનાં ઈ  / નમાલનાં ુકશાન ગેની 

સં ુણ જવાબદાર  એજ સીની રહશે. 
 

૩. આ કામ વક ઓડર આ  યાથી દવસ-૬૦ માં ણૂ કરવા ુ ં રહશે. 
 

૪. આ કામે ભાવના બંધ કવર સાથે અન  ટ મની ડ પોઝીટ તર ક ા.૫૦,૦૦૦/- ( ક પીયા પચાસ 
હ ર રુા) નો ''રાજકોટ મહાનગરપા લકા'' ની તરફણનો ડ મા  ડ ાફટ સામેલ કરવાનો રહશે અને 
કવર ૫ર “વોડ ન.ં૧૭ માં આનંદનગર િવ તારમાં ુજરાત હાઉસ ગ બોડ ારા બનાવવામાં આવેલ ઈ૩ 
લોકનો ઉભો ઈમલો પાડ  લઈ જવાના કામ માટના ભાવો'' તેમ દશાવવા ું  રહશે. 
 

૫. ભાવ મં ુ ર થયે ઈમલાની ૧૦૦% રકમ ભરપાઈ કર  ધોરણસર ું  કરારના ુ રાજકોટ 
મહાનગરપા લકાની તરફણમાં કર  આ૫વા ું રહશે. 

 
૬. આવેલ સૌથી ચી ઓફર ક કોઈ ૫ણ ઓફર મં ુ ર / નામં ુર કરવાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકા, 

રાજકોટ, ના અિધકારો અબાિધત રાખવામાં આવે છે. તેમજ કોઈ ૫ણ િવવાદ ત તથા કાયદા કય બાબતો 
ગે  િુનિસ૫લ કિમ  નર ીનો િનણય આખર  તથા બંધનકતા રહશે. 

 
૭. આ કામે િવશેષ મા હતીની જ ર જણાય તો સબંિધત કામના નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી, બાંધકામ 

શાખનો સાં  ૪.૦૦ થી ૬.૦૦ દર  યાન ડો. બેડકર ભવન, બાંધકામ શાખા, મ ય ઝોન, ઢબરભાઈ 
રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ કચેર મા ંકામના દવસો દર  યાન સ૫ંક કરવો. સ૫ંક કરવો. (મોબાઈલ ન.ં 
૯૬૨૪૭૧૭૮૦૦ છે.) 

 
૮. ઈમલો ઉતારવાની યા દર યાન યા શ  થયા બાદ સમ  યા ુણ ન થાય યાં ુધી કોઇ 

પણ કારનાં ન માલની ુકશાની ન થાય તે માટ લગત જ ર  િવ તારની પતરા ારા ઘેરાબંધી કર  
જ ર  જ યાએ સદર ન વેશવાની ુચનાના બોડ ુકવા ુધીની જવાબદાર  એજ સીની રહશે. 

 
    
 

એડએડ ..િસટ  એ નીયર િસટ  એ નીયર   
મ ય ઝોન મ ય ઝોન   

રાજકોટ મહાનગરપા લકારાજકોટ મહાનગરપા લકા 


