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રાજકોટ મહાનગરપાલકાની ���� ���� �� �! ���� ����"�#�$� ���%� &'���(%� )��*+ ,��� ����� 

તમામ કરવેરા સાથેના ં ભાવ આ કામના ં અ�ભુવી િવડ�યો�ાફ�   એજ"સી /પેઢ� પાસેથી %ુ બીડ પ'િતથી 

સીલબધં કવરમા ં મગંાવવામા ં આવે છે રસ ધરાવનાર િવડ�યો�ાફ� એજ"સી /પેઢ� આ કામ �ુ ં ટ*"ડર 

(ટ*કનીકલ બીડ તથા ,ાઇસ બીડ) રાજકોટ મહાનગરપાલકા /હસાબી શાખા અથવા રાજકોટ 

મહાનગરપાલકાની વેબસાઇટ www.rmc.gov.in પરથી તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ @ધુી 

મેળવી શકાશે.  
 

આ કામે ઈ-ટ*"ડર ફ� (નોન ર�ફ*"ડ*બલ) ડ�.ડ� D.૭૫૦/- તથા D.૧૫,૦૦૦/- અનHIટમની ડ�પોઝીટની 

રકમનો ડ�.ડ�.નેશનલાઈઝડ બKક / શેડLલુ બે"ક (કો-ઓપર*ટ�વ બે"ક િસવાય) નો રાજકોટ 

મહાનગરપાલકા, રાજકોટની તરફ*ણમા ંજDર� દIતાવેજો સાથે રPુ કરવાનો રહ*શે.. 
 

એજ"સી નQ� થયે, ટ*"ડરની રકમના ૫% લેખ ેસીSરુ�ટ� ડ�પોઝીટ પેટ* એજ"સીએ જમા કરાવવાના રહ*શે. 
  

ટ*"ડરમા ં દશાTવેલ તમામ બડાણો સાથેના ���
-�� .-� �/� ����0�� �1� હાડT કોપીમા ં રાજકોટ 

મહાનગરપાલકા,ડો.Uબેડકર ભવન,સાIંVૃિતક િવકાસ િવભાગ,સે"Xલ ઝોન,Dમ ન.ં ૦૫,Yીજો માળ, 

ઢ*બરભાઇ રોડ,રાજકોટ-૦૧,(ફોન- ૦૨૮૧ ૨૨૨૧૬૩૩) ખાતે  ��.05 /11 /2020 @ધુીમા ંસીલબધં કવરમા ં

ઓ/ફસ અવTસ દરિમયાન Iપીડ પોIટ/ર\.એ.ડ� ]ારા રPુ કરવાની રહ*શ.ે આ િવગતો રPુ ન થયે ટ*"ડર 

આપોઆપ રદબાતલ થશ.ે ટ*કનીકલ બીડ ��.06/11/2020 ના રોજ સવાર* ૧૧:૩૦ કલાક* રાજકોટ 

મહાનગરપાલકા,સે"Xલ ઝોન કચેર�,ઢ*બરભાઇ રોડ,રાજકોટ ખાતે ખોલવામા ં આવશે. ટ*કનીકલ બીડમા ં

કવોલીફાઇ થનાર આસામીઓના જ ,ાઇસ બીડ(ભાવો) ��.07/11/2020 ����� 12:30 ����� ખોલવામા ં

આવશે. “���
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ટ*કનીકલ બીડ તથા શરતોના પYકના કવર ઉપર પેઢ�/સIંથા� ુbDુ નામ તથા સરનાcુ ંલખવા�ુ ંરહ*શે. 

તેમજ કવર ઉપર  “���� ���� �� �! ���� ����"�#�$�   ���%� &'���(%� )��*+ ,��� �����0� �1�” 

એમ દશાTવd.ુ 
 

ફeત ટ*eનીકલી eવોલીફાય થયેલ એજ"સીઓના જ ભાવો ખોલવામા ંઆવશે. 
  

આવેલ ટ*"ડર ક* તમામ ટ*"ડર Iવીકારવા ક* ન Iવીકારવા તે fગનેો હQ રાજકોટ મહાનગરપાલકા  

અબાિધત રાખે છે. 
 

    
�". ����
�  

������ �	�
������� 


