
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
ટેન્ ડય નોટસવ - યોળની વલબાગ 

 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની શદભાાં બેર નલા વલસ્તાય મ ાંજકા, ભોટા ભૌલા, ઘાંટેશ્વય  અને 
ભાધાય(ભનશય ય – ૧ વહશત)ભાાં સ્રસટરાઇટના ઓ૫યેળન તથા ભેઈન્ ટેનન્ વના કાભો અને 
નલી એર.ઇ.ડસ.રાઈટ પસટ કયલા વફાંઘી કાભો ભાટે ાાંચ લષ ભાટે યેઈટ કોન્ રાકટ કયલાનો 
શોમ આ કાભે યવ ધયાલતી તથા અતે્રથી વનવિત કયામેરી લૂષ રામકાત ધયાલતી 
એજન્ વીઓએ ોતાના બાલ ૫વષન્ ટેઈજ યેઈટથી બાલો ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 

૧) કાભની અંદાજીત યકભ (લાવિક):             રૂ. ૮૧.૦૦ રાખ 

૨) ઈ.એભ.ડસ. ની યકભ:                 રૂ. ૮૧,૦૦૦/- 
૩)  ટેન્ડય પસ ની યકભ:                 રૂ. ૩,૦૦૦/-  (નોન યસપાંડેફર) 
૪ )  કાભની વભમ ભમાષદા                            ાાંચ લષ  

ઈ-ટેન્ડર ડાઉનોડ કરવાની તારીખ  તા .૦૮-૦૮-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 
સાાંજનાાં ૧૮.૧૦ કાક સધુી 

ઈ -ટેન્ડર ઓન-ાઈન સફમિટ કરવાની                   
છેલ્ી તારીખ                 

 તા. ૩૧-૦૮-૨૦૨૦ સાાંજનાાં ૧૮.૧૦ કાક 
સધુી 

ટેકનીક ફીડ સફિીટ કરવાની તારીખ  તા. ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ સાાંજનાાં ૧૮.૧૦ કાક સધુી  

ટેકનીક ફીડ ખોવાની તથા ડોક્યિેુન્ટસ 
વેરરરપકેશન કરવાની તારીખ (અંદાજીત) 

તા.૦૪-૦૯-૨૦૨૦, 

ઓન-ાઈન પ્રાઈઝ ફીડ ખોવાની તારીખ 
(અંદાજીત) 

 તા.-૦૭-૦૯-૨૦૨૦,સિય ૧૧.૦૦ કાકે 

ટેન્ડર વેીડીટી મરરયડ  ૧૮૦ રદવસ  

 

લધ  ભાહશતી ભાટે https://rmc.nprocure.com  ની લેફવાઈટ યથી વલગત ભેલલી. 

 

 

 

https://rmc.nprocure.com/


 
શરતો :-  
૧. ટેન્ ડય પસ તેભજ અનનેસસ્ ટ ભની ડસોઝીટ ભાટે “યાજકોટ ભશાનગયાલરકા“ ના નાભનો 

નેશ્ નરાઈઝડ/ળેડુ ર ફેન્ કનો અરગ અરગ ડસભાન્ ડ ્ાપટ ડોકુ ભેન્ ટના પસઝીકર 
વફભીળન વાથે અચ ક  જોડલાનો યશળેે. ટેન્ ડય પસ તથા અનનેસસ્ ટ ભનીના ડસભાન્ ડ 
્ાપટની વલગત ઓનરાઈન ટેન્ ડયભાાં જાાલલાની યશળેે. 

૨. એજન્ વી ાવે ભાન્ મ ઈરેકરસક કોન્ રાકટય રાઈવન્ વ શોુ  જોઈએ. 
૩. એજન્ વી - ગ જયાત વયકાય (ભાગષ અને ભકાન) ના વલદ્ય ત વલબાગભાાં D કેટેગયસ કે તેથી 

ઉચ્ ચ ્ેાીભાાં નધધામેરી શોલી જોઈએ. 
૪. એજન્ વી ાવે વયકાયસ/અધષ-વયકાયસ વાંસ્થાભા આ કાભગીયસના અન બલ અંતગષત  સ્ રસટ 

રાઈટ/શાઈભાસ્ ટ/આઉટડોય રાઈટીંગ વનબાલ-ભયાભતનાાં કાભો કયેર શોમ તેલો 
અન બલના પ્રભાા ૫ત્રો નીચે મ જફની ળયતોએ યજ  કયલાના યશળેે. છેલ્ રા ાૂષ થમેર 
વાત નાાાહકમ લષ (૨૦૧૩-૧૪,૨૦૧૪-૧૫,૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭,૨૦૧૭-૧૮,૨૦૧૮-
૧૯,૨૦૧૯-૨૦) ભાાં ટેન્ ડયની અંદાજીત હક ભતના ૫૦% લેલ્ ુ  ન  ાં એક કાભ અથલા ૪૦% 
લેલ્ ુ  નાાં ફે કાભો કયેરા શોલા જોઈએ.    

૫. એજન્ વી પ્રોલીડન્ ટ પન્ ડ કોડ ધયાલતી શોલી જોઈએ, જેના યજીસ્ રેળનના આધાય  યાલા 
યજ  કયલાના યશળેે. 

૬.  એજન્ વી ાવે સ્ રસટ રાઈટ યસેયીંગ ભાટે જે તે લોડષભાાં રેડય લેન  તથા શાઈ્ોરીક લેન 
ભાટે ટેન્ડયભાાં જાાવ્ મા મ જફની વ્ મલસ્ થા યાખલાની યશળેે. રેડય લેન ૮ ભીટય સ ધીની 
ઉંચાઈએ તથા શાઈ્ોરીક લેન ૧૧ ભીટયની ઉંચાઇ સ ધી ૫શધચી ળકે તેુ ાં શોુ ાં જોઈએ. 
ઉ૫યોકત તભાભ લાશન ટેન્ ડય વફભીળનના વભમે ાાંચ લષ(લષ-૨૦૧૫) થી જ ના ન 
શોલા જોઈએ. 

             જે એજન્ વી ાવે ઉ૫યોકત ધાયા-ધોયા અન વાય લાશનો ન શોમ તેલા હકસ્ વાભાાં 
એજન્ વીએ ટેન્ ડય વફભીળન  વાથે રૂા.૩૦૦/- ના સ્ ટેમ્ ે૫ય (નોટયાઈઝડ) ઉ૫ય આ 
પ્રકાયના લાશનોની વ્ મલસ્ થા તેઓને બાલ ભાંજ ય થતાાં એર.ઓ.આઈ. ભ મે હદલવ-૩૦ 
ભાાં કયલાની યશળેે તેલી ફાાંશધેયસ આ૫લાની યશળેે. જેભાાં કસ ય થમે એજન્ વીની 
ઈ.એભ.ડસ. જપ્ ત કયલાભાાં આલળે તથા એજન્ વીને ડસસ્ કલોરીપાઈડ કયલાભાાં આલળે. આ 
લાશનો એજન્ વીના નાભે આય.ટસ.ઓ.ભાાં નધધામેરા શોલા જોઈએ. જેના  યાલા ટેન્ ડય 
વાથે એજન્ વીએ યજ  કયલાનાાં યશળેે. 

 



૭. એજન્ વીન ાં છેલ્ રા વાત  નાાાકસમ લષન ાં વયેયાળ ટનષઓલય લષ (૨૦૧૩-૧૪,૨૦૧૪-
૧૫,૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭,૨૦૧૭-૧૮,૨૦૧૮-૧૯,૨૦૧૯-૨૦) ટેન્ડયભાાં દળાષલેર યકભના ૫૦ 
% અથલા તેનાથી  લધ  શોુ  જોઈએ તથા તેના આધાય ભાટે એજન્ વીએ છેલ્ રા વાત  
લષન ાં ચાટષડષ એકાઉન્ ટન્ ટ ્ાયા પ્રભાલાત કયેર ટનષઓલય વટટીફપસકેટ યજ  કયલાન ાં યશળેે. 
આ પ્રકાયની ગાતયસભાાં એનશને્વભેન્ટ પેકટય ( enhance f act or  ) રાગ  ડળે  

૮. એજન્ વીએ નેળનરાઈઝડ / ળેડુ લ્ ડ ફેન્ કન ાં રૂ. ૧૨.૦૦ રાખ ન ાં વોલ્ લન્ વી વટટીફપસકેટ યજ  
કયલાન ાં યશળેે. વોલ્ લન્ વી વટટીફ. ચાલ  નાાાકસમ લષન ાં શોુ ાં જોઈએ. 

૯. એજન્ વીએ છેલ્ રા ત્રા લષ (૨૦૧૭-૧૮,૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦) ના ઈન્ કભ ટે્ 
યસટનષની પ્રભાલાત નકર યજ  કયલાની યશળેે. 

૧૦. આ કાભ ભાટે કોઈ ૫ા પ્રકાયન ાં જોઈન્ ટ લેન્ ચય ભાન્ મ યાખલાભાાં આલળે નહશ . 
૧૧. એજન્ વીએ બાગીદાયસ દસ્ તાલેજ / ભેભોયેન્ ડભ ઓપ એવોવીમેળન (રાગ  ૫ડત   શોમ તે) 

ની નકર યજ  કયલાની યશળેે. 
૧૨. એજન્ વીએ PAN CARD ની નકર યજ  કયલાની યશળેે. 
૧૩. એજન્ વી ગલનષભેન્ ટ ઓપ ગ જયાતના ભાન્ મ GST  નાંફય ધયાલતી શોલી જોઈએ..  
૧૪. ઉ૫યોકત તભાભ વલગત ભાટેના પ્રભાા ૫ત્રોની ખયસ નકર (વટટીફપાઈડ કયેરી 

સ્ લપ્રભાલાત નકર) ટેન્ ડયનાાં પસઝીકર વફભીળન વાથે યજ  કયલાની યશળેે. તેભજ આ 
પ્રભાા ૫ત્રોની ખયાઇ ભાટે જાાલલાભાાં આવ્ મે ઓયસજીનર નકર યજ  કયલાની યશળેે 
જેભાાં કસ ય થમે એજન્ વીન ાં ટેન્ ડય યદ કયલાભાાં આલળે. 

૧૫. યજ  થમેર કોઇ ૫ા બાલ સ્ લીકાયલાનો કે તભાભ બાલ યદ કયલાનો અવધકાય અફાધીત 
યાખલાભાાં આલે છે. 

૧૬.  ળયતી ટેન્ડય ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશસ. 
૧૭.  જે એજન્ વીના બાલ ભાંજ ય થામ તેભાે વનમભ મ જફન ાં સ્ ટેમ્ ે૫ય ૫ય કયાયનામ  કયસ 

વીકમોયસટસ ડસોઝીટ રૂા. ૪,૦૫,૦૦૦/- એપ.ડસ.આય. અથલા ફેન્ ક ગેયન્ ટસ ૬૬ ભાવ ભાટે 
આ૫લાની યશળેે. એપ.ડસ.આય.ના હકસ્વાભાાં વયકાય્ીના વનમભાન વાય સ્ટેમ્ ડય ટસ 
બયલાની યશળેે. 

૧૮.  ટેકનીકર ફીડ કલય ય “યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની શદભાાં બેર નલા વલસ્તાય 
મ ાંજકા, ભોટા ભૌલા, ઘાંટેશ્વય  અને ભાધાય(ભનશય ય- ૧ વહશત)ભાાં સ્રસટરાઇટના 
ઓ૫યેળન તથા ભેઈન્ ટેનન્ વના કાભ ભાટે ાાંચ લષનો યેઈટ કોન્રાકટન ાં કાભ“તેભ રખુ ાં 
તેભજ ટેકનીકર ફીડ ડોકુ ભેન્ટન ાં કલય વભમભમાષદાભાાં નીચેના વયનાભે યજીસ્ટય 
ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટ ્ાયા અથલા રૂફરૂ શોચાડલાન ાં યશળેે. 

 



 
એડસ. વીટસ એન્જીનીમય 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

યોળની વલબાગ(વિભ ઝોન), રૂભ. નાં.૧૨ શરેો ભા 
્ી શયસવવ શજી ગોહશર બલન, ૧૦ ફુટ યસગ યોડ, 

ફીગ ફજાય ાછ- યાજકોટ-૩૬૦૦૦. 
૧૯. ડોક્ય ભેન્ટવના તથા ટેન્ડયના દયેક ેઇઝ ય એજન્વીએ વશસ વવક્કા કયલાના યશળેે.  
૨૦. જે એજન્વી ટેકનીકર ફીડભાાં ક્લોરીપામ થળે, તેનાાં જ પ્રાઈઝ ફીડ ખોરલાભાાં આલળે.  
૨૧. આ કાભે બાલો ફ્કક્ત ઓનરાઈન જ બયલાનાાં છે. 
૨૨.  આ ટેન્ડય વાંફાંવધત કોઈ ા વલલાદ ઉસ્સ્થત થળે તો, તે પક્ત યાજકોટ જ્ુ યસડસક્ળન 

 યતો ભમાષહદત યશળેે. આ કાભે ન્મામન ાં ્ેત્ર યાજકોટ જ યશળેે. 
૨૩. ઓનરાઈન પ્રાઈવ ફીડ બયતી લખતે એજન્વીએ હયવળષ્ટ અ,ફ,અને ક ને ધ્માને 

યાખીને ઓન/રેવ બાલ બયલાના યશળેે. હયવળષ્ટ ડ ભાાં ઓન/રેવ બાલ રાગ  ડળે 
નહશ. 

૨૪. એજન્વીએ બાયતભાાં વયકાયસ કે  અધષવયકાયસ જ્ગ્માએ ટેન્ડયભાાં જોડેર પોભનેસટ પ્રભાાે 
બ્રેકરીસ્ટ થમેર નથી તે અંગેન ાં રૂ. ૩૦૦/-ના સ્ટેમ્  ેય ય નોટયાઇઝડ કયેર 
વોગાંદનામ ાં પસઝીકર ફીડ વાથે જોડલાન ાં યશળેે.  

૨૫.  આ કાભે લધ  ભાહશતી ભાટે નીચે મ જફના અવધકાયસ્ીનો વાંકષ કયલો. 
       
 

     નામફ કામષારક ઈજનેય 

(આય.વી.ફગથરીમા) 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

યોળની વલબાગ(વિભ ઝોન), રૂભ. નાં.૧૨ શરેો ભા 
્ી શયસવવ શજી ગોહશર બલન, ૧૦ ફુટ યસગ યોડ, 

ફીગ ફજાય ાછ- યાજકોટ-૩૬૦૦૦. 
ભો:-૯૬૨૪૭ ૧૮૧૧૯ 

 
એડસ. વીટસ  એન્જીનીમય 
    યોળની વલબાગ 
યાજકોટ ભશાનગય ાલરકા 


