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ક્રમ િવગત �હસાબી શાખા ઓનલાઇન 

! ટ�ન્ડર ફ� �િપયા ૭૫૦/- (નોન 

�રફંડ�બલ)રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાની તરફ�ણમા ં

ર�ુ કયાર્ ની િવગત  

રસીદ ન ં તાર�ખ બ�ક�ુ ંનામ ડ�.ડ�. ન.ં તાર�ખ 

 

 

  

 

 

  

Z અન�સ્ટ મની ફ� �િપયા 

૧૫,૦૦૦/- (�રફંડ�બલ) 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની 

તરફ�ણમા ંર�ુ કયાર્ ની િવગત  

     

 

કંપની/એસોશીયેશન/એજન્સી/પેઢ�એ �રુ� પાડવાની મા�હતી �ગે�ુ ંફોમર્:- 
 

૧ પેઢ�/કંપની�ુ ં��ુ નામ  
 
 

ફોન નબંર  ઓફ�સ મોબાઈલ લેન્ડલાઇન 
 
 

 
 

 

૨ પેઢ�� ુ��ુ સરના�ુ ં  
 
 

૩ સચંાલક�ુ ં�રુ���ુ નામ અટક સાથે  

૪ સચંાલક�ુ ં��ુ સરના�ુ ં              
 
 

ફોન ન ં ઓફ�સ મોબાઈલ ઘર 
 
 

  

૫ (ભાગીદાર� પેઢ�ના ક�સ્સામા)ં 

ભાગીદારોના નામ –રહ�ઠાણ�ુ ં��ુ 

સરના�ુ ં 

૧ 

 

૨ 
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૬ શોપ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ ર�સ્ટ્ર�શન  

ની વીગત 

ર�સ્ટ્ર�શન  નબંર  તાર�ખ 
 
 

 

૭ વ્યવસાય વેરા ર�સ્ટ્ર�શન ની 

વીગત 

ર�સ્ટ્ર�શન  નબંર તાર�ખ 
 
 

 

૮ ભાગીદાર�ના કરારની િવગત 

(જો લા� ુપડ� ુહોયતો) 

 

૯ (રાજકોટ મહાનગરપા�લકા સાથે 

પત્ર વ્યવહાર    િવ.માટ� 

ઓથોરાઈઝડ પ્રિતિનિધ�ુ ંનામ 

સરના�ુ ંતથા મોબાઈલ નબંર  

 

 

 

૧૦ �.એસ.ટ�. નબંર (જો લા� ુપડ� ુ

હોયતો) 
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     ટ�કનીકલ બીડ સાથે સામેલ રાખવાના �બડાણ�ુ ંચેકલીસ્ટ (જોડ�લ બીડાણ સામે “      ” ની િનશાની કરવી)  

૧ ટ�ન્ડર ફ� ડ�.ડ� �.૭૫૦/- રોકડ� થી ભર�લ હોય તો 

�હસાબી શાખા ની રસીદ  

(ઓર��નલ) 

ઓનલાઈન ના �કસ્સામા ં

બ�ક ડ�ડ� (ઓર��નલ) 

  

૨ ઇ.એમ.ડ�  ડ�.ડ�. �.૧૫,૦૦૦/- રોકડ� થી ભર�લ હોય તો 

�હસાબી શાખા ની રસીદ  

(ઓર��નલ) 

ઓનલાઈન ના �કસ્સામા ં

બ�ક ડ�ડ� (ઓર��નલ) 

  

૩ પેઢ�ના સરનામા ં�ગેના �ફુની સ્વપ્રમા�ણત નકલ  

૪ શોપ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ લેટ�સ્ટ ર�ન્�અુલ સાથેના 

લાયસન્સ (સટ��ફક�ટ) ની સ્વ પ્રમા�ણત નકલ 

 

૫ પાન કાડર્ની સ્વ પ્રમા�ણત નકલ  

૬ ભાગીદાર� કરારની સ્વ પ્રમા�ણત નકલ (ભાગીદાર� 

પેઢ�ના �કસ્સામા)ં 

 

૭ લગત કામગીર��ુ ં છેલ્લા ૦૭(સાત) વષર્� ુ ં

એવર�જ વાિષ�ક ટનર્ઓવર �.૨,૫૦,૦૦૦/- ક� તેથી 

વ� ુહોવા �ગે�ુ ંચાટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ દ્વારા આપેલ 

સટ��ફક�ટ (છેલ્� ુવષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ગણ�)ુ 

 

૮ નાણા�કય વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ નો વ્યવસાયવેરો 

ભયાર્ની ર�સીપ્ટની સ્વ પ્રમા�ણત નકલ 

 

૯ �.એસ.ટ�. નબંર સટ�ફ�ક�ટની સ્વપ્રમા�ણત નકલ 

(જો લા� ુપડ� ુહોયતો) 

 

૧૦ અ�ભુવ ધરાવતા હોવાના સ્વ પ્રમા�ણત આધાર 

�રુાવા 

 

૧૧ બ્લેક લીસ્ટ ન હોવા �ગે�ુ ંસોગદંના� ુ  

૧૨ શરત ન.ં૩૪ �જુબ�ુ ંબાહં�ધર�પત્રક   
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-: :- શરતો -: :- 

૧. આ ટ�ન્ડર(ટ�કનીકલ બીડ અને પ્રાઇસ બીડ) એકાઉન્ટ શાખા (સેન્ટ્રલ ઝોન),રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા કચેર�, ઢ�બરભાઈ રોડ,રાજકોટ ખાતેથી ટ�ન્ડર ફ� નોન ર�ફન્ડ�બલ �.૭૫૦/- (�ક� 

�િપય સાતસો પચાસ �રુા) ભર� કચેર�ના કામકાજના સમય દરમ્યાન મેળવી શકાશે અને એકાઉન્ટ 

શાખામાથંી ટ�ન્ડર( ટ�કનીકલ બીડ અને પ્રાઇસ બીડ)  મેળવ્યાના �કસ્સામા ંટ�ન્ડર ફ�ની ર�સીપ્ટની 

નક્લ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા ખાતે ટ�કનીકલ બીડ  ર�ુ કરતી વખતે ટ�કનીકલ બીડના કવરમા ં 

સાથે સામેલ રાખવાની રહ�શે.  

 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પરથી પણ આ ટ�ન્ડર( ટ�કનીકલ બીડ  

અને પ્રાઇસ બીડ)  ડાઉનલોડ કર� શકાશે, અને ઓન લાઈન ટ�ન્ડર ડાઉનલોડ કયાર્ના �કસ્સામા ં

ટ�ન્ડર ફ� પેટ� �.૭૫૦/-નો રાજકોટ મહાનગરપા�લકા,રા�કોટ ની તરફ�ણનો ડ�.ડ�.(નોન ર�ફડં�બલ) 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા ખાતે ટ�કનીકલ બીડ  ર�ુ કરતી વખતે ટ�કનીકલ બીડના કવરમા ં સાથે 

સામેલ રાખવાનો રહ�શે ( � ડ�.ડ�. પાછળ ટ�ન્ડર ભરનાર� ુનામ,સરના�,ુમોબાઈલ,નબંર લખવાના 

રહ�શે,)આ કામ� ુટ�ન્ડર( ટ�કનીકલ બીડ અને પ્રાઇસ બીડ)  તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦  �ધુી મેળવી/ડાઉનલોડ કર�  શકાશે.  

 

ટ�કનીકલ બીડ  સાથે અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ પેટ� �.૧૫,૦૦૦/-(�ક� �િપયા પદંર હ�ર �રુા)ની 

રકમનો ડ�.ડ�.ટ�ન્ડર ભરનાર� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની તરફ�ણમા ંસીલબધં ટ�કનીકલ બીડમા ં

સામેલ રાખવાનો રહ�શે, ટ�ન્ડર ફ� તથા અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ ભયાર્ વગર�ુ ંટ�કનીકલ બીડ  

આપોઆપ રદ ગણાશે. તેમજ ટ�કનીકલ બીડ સાથે ટ�કનીકલ બીડ ચેકલીસ્ટમા ંજણાવેલ તમામ 

ડોક�મેુન્ટસની સ્વપ્રમા�ણત(self attested) નકલો સામેલ રાખવાની રહ�શે.  

 
 
 

http://www.rmc.gov.in/
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૨. આ કામે પ્રીબીડ મીટ�ગ તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦  ના રોજ ૧૧:૪૫ કલાક� રાજકોટ મહાનગરપા�લકા, 

સેન્ટ્રલ ઝોન કચેર� ખાતે રાખવામા ંઆવશે. ટ�ન્ડરર� “ટ�કનીકલ બીડ” તથા “પ્રાઇસ બીડ” બનેં 

અલગ અલગ  સીલબધં કવરમા ંરાજકોટ મહાનગરપા�લકા,ડો.�બેડકર ભવન, સાસં્�ૃિતક િવકાસ 

િવભાગ,�મ ન ં૦૫, ત્રીજો માળ,ઢ�બરભાઇ રોડ,રાજકોટ ખાતે તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ �ધુીમા ંઓ�ફસ 

અવસર્ દરિમયાન  ફકત ર�. એડ�/સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવાના રહ�શે . ત્યાર પછ� મળેલા 

ટ�ન્ડરને ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે ન�હ.સમય મયાર્દામા ંઆવેલ ટ�કનીકલ બીડ  તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ 

ના રોજ ૧૧:૩૦ કલાક� સહાયક કિમશનરશ્રી(સે.ઝોન)ની કચેર�મા ંખોલવામા આવશે.� 

આસામીઓના ટ�કનીકલ બીડ કવોલીફાય થશે તેમના જ પ્રાઇસ બીડ તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ 

૧૨:૩૦ કલાક� ખોલવામા ંઆવશે. ક� ુટ�ન્ડર સ્વીકાર� ુક� ન સ્વીકાર� ુતે �ગે મ્�િુનિસપલ 

કિમશનરશ્રી,રાજકોટ મહાનગરપા�લકાનો િનણર્ય આખર� રહ�શે.ટ�ન્ડર� ટ�ન્ડરમા ંકોઈ બી� શરત 

�કુવાની નથી,આવી શરતો વા� ટ�ન્ડર રદ થશે. ટ�કનીકલ બીડના કવર પર “રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાની િવિવધ શાખાઓ માટ� િવડ�યોગ્રાફ�  સિવ�સ  �રુ� પાડવા �ગેના �દ્વવાિષ�ક 

ટ�ન્ડર�ુ ં ટ�કનીકલ બીડ” એમ સ્પષ્ટપણે લખ�.ુ પ્રાઇસ બીડના કવર પર “રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાની િવિવધ શાખાઓ માટ� િવડ�યોગ્રાફ� સિવ�સ  �રુ� પાડવા �ગેના �દ્વવાિષ�ક 

ટ�ન્ડર�ુ ંપ્રાઇસ બીડ”  એમ સ્પષ્ટપણે લખ�.ુ  

૩.  જયાર� આ કામનો એલોટમેન્ટ લેટર (વકર્ ઓડર્ર) આપવામા ંઆવે ત્યાર� ટ�ન્ડરર� �ુલ કામના ૫ % 

ટકા ની સી�રુ�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના નામે બેન્ક ડ�માન્ડ ડ્રાફટ/ 

ફ�કસડ ડ�પોઝીટથી જમા ંકરાવવાની રહ�શે,એલોટમેન્ટ લેટર આપ્યા બાદ તેમા જણાવેલી રકમ 

નીયત સમયમા ંઅતે્ર ભરવામા ંઆવશે ન�હ તો અન�સ્ટમનીની રકમ જપ્ત કરવા આવશે.  

૪.  ટ�ન્ડર ફોમર્મા ંટ�ન્ડર ભરનાર� �રુ��રુ� િવગતો �વુાચ્ય તેમજ સ્પષ્ટ જણાવવી.કોઇપણ પ્રકાર� ચેક-

ચાક વા� ટ�ન્ડર રદબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

૫.  ટ�ન્ડરર� ટ�કનીકલ બીડ ક� પ્રાઇસબીડ કોઈપણ પ્રકારની શરતો �કુવાની નથી,શરતોવા�ં ટ�કનીકલ 

બીડ ક� પ્રાઇસબીડ આપોઆપ રદબાતલ થશે.  
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૬.  ભાવો તમામ પ્રકારના પ્રવતર્માન હોયતે કરવેરા, �.એસ.ટ�. તથા પ�રવહન િવગેર� સાથેના 

આપવાના રહ�શે. તેમજ જો રા�ય ક� ક�ન્દ્ર� સરકાર દ્ઘારા ભિવષ્ય મા ંકોઇ વેરામા ંફ�રફાર ક� �ધુારો-

વધારો કરવામા ંઆવે તે ટ�ન્ડરરરને આપો-આપ લા� ુરહ�શે. તેમજ વધારાના ટ�ક્સ માટ� ટ�ન્ડ�રર� કોઇ 

કલેઇમ મહાનગરપા�લકા પાસે કરવાની રહ�શે નહ�.  

૭.  આ કામ બાબતે કોઈપણ પ્રકારનો પ્ર�  ઉભો થયે કિમશનરશ્રી,રાજકોટ મહાનગરપા�લકાનો િનણર્ય 

આખર� રહ�શે અને તે તમામને બધંનકતાર્ રહ�શે.  

૮.  અગર વાદ િવવાદ ક� પ્ર� ઉપ�સ્થત થયે આ કામનો દાવો રાજકોટ ���ુરડ�કશનમા ંજ ચલાવી 

શકાશે.  

૯.  આ કામ સૌથી નીચો ભાવ ( L1) ભરનાર ટ�ન્ડરને આપવામા આવશે. 

૧૦.  ભાવ ભરનાર પેઢ� આ કામનો ઓછામા ંઓછો ૦૭(સાત) વષર્નો આ પ્રકારના ંકામનો અ�ભુવ 

ધરાવતી હોવી જોઇએ. તેમજ પેઢ��ુ ંસાત વષર્�ુ ંએવર�જ વાિષ�ક ટનર્ ઓવર �.૨,૫૦,૦૦૦/- ક� 

તેથી વ� ુહો� ુજોઇએ.  

૧૧.  ભાવ ભરનાર પેઢ� રાજકોટ ખાતે તેઓની ઓ�ફસ ધરાવતી હોવી જોઈએ.  

૧૨.  રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ચુવે તે સ્થળે જઈ િવડ�યોગ્રાફ� કર� આપવાની રહ�શે. સામાન્ય ર�તે 

કાયર્ક્રમ/ઈવેન્ટ �ણુર્ થયા બાદ �દન-૩મા ંબીલ સાથે સી.ડ�./ડ�.વી.ડ�. પહ�ચતી કર� આપવાની 

રહ�શે, પરં� ુકોઈ �કસ્સામા ંરાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ચુના આપે તો કાયર્ક્રમ �ણુર્ થયા બાદ 

તાત્કા�લક સી.ડ�./ડ�.વી.ડ�. પહ�ચતી કર� આપવાની રહ�શે. � �ગે કોઇ અલગથી ચા� �કુવવામા ં

આવશે ન�હ.  

૧૩.  કાયર્ક્રમો/ઈવેન્ટની સી.ડ�./ડ�.વી.ડ�. રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ચુવે તે �જુબના ટાઈટલ્સ સાથે 

તૈયાર કર� આપવાની રહ�શે. 

૧૪.  કલાકથી ઓછા કાયર્ક્રમમા ંક� �ણુર્ કલાક બાદની ઉપરની િમનીટોના �કસ્સામા ંઉપરની િમનીટોના 

પ્રપોશર્નમા ંપેમેન્ટ �કુવવામા ંઆવશે.  
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૧૫.  કોન્ટ્રાકટની સમયમયાર્દા કામ શ� થયાના વકર્ઓડર્ર આપ્યાની  તાર�ખથી ૨(બ)ે વષર્ની રહ�શે. સદર� ુ

�દુ્દત દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ વધારો આપવામા ંઆવશે નહ�. તેમજ  �દુ્દત �રુ� થયે નવો 

કોન્ટાક્ટ આપવામા ંન આવે ત્યા ં �ધુી ભાવ ભરનાર� તેમના મ�ૂંર થયેલ ભાવથી કામગીર� કર� 

આપવાની રહ�શે.   

૧૬.  ટ�ન્ડર ભરનાર� શરતો બરાબર વાચંી સમ�ને ભાવ ભરવાનો છે અને શરતોના ંપત્રમા ંદર�ક પાને 

સહ� િસ�ો કર� આપવાનો છે. જો કરાર કરવામા ંનહ� આવે તો ભર�લ અન�સ્ટમનીની રકમ જપ્ત 

કરવામા ંઆવશે. 

૧૭.  એજન્સીની કામગીર� નબળ� જણાશે તો કોઈપણ પ્રકારની નોટ�સ ક� કારણ આપ્યા વગર રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા કોન્ટ્રાક્ટ રદ કર� શકશે તેમજ બ્લેક લીસ્ટમા ં�કુ� શકશે.  

૧૮. �.એસ.ટ�. નબંર સટ��ફક�ટની સ્વ પ્રમા�ણત નકલ ર�ૂ કરવાની રહ�શે.  

૧૯. િવડ�યો કવર�જની કામગીર� પ્રોફ�શનલ અદ્યતન પ્રકારના HD ક�મેરાથી કરવાની રહ�શે. તથા 

�ચુવવામા ંઆવે ત્યાર� SD ક�મેરાથી કામગીર� કર� આપવાની રહ�શે.  

૨૦. િવડ�યો કવર�જ સદંભ� એડ�ટ�ગ માટ� ક� અન્ય કોઇ કામગીર� માટ� અલગથી વધારાનો કોઇ ચા� 

�કુવાશે ન�હ.   

૨૧. કવર�જ ��ુ થાય ક� તરત જ સબંિંધત અિધકાર�/કમર્ચાર�ની �ચુના �જુબ મહત્વના પાચં િમનીટના 

િવઝ�અુલ અિધકાર�/કમર્ચાર� �ચુવે તે �જુબ િવના િવલબંે મોકલવાના રહ�શે.  

૨૨. િવડ�યોગ્રાફ�ના સ�ંણૂર્ કવર�જની િવડ�યો DVD રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની � તે શાખામા ંકવર�જ 

બાદ બનતી ત્વરાએ �બ� પહ�ચતી કરવાની રહ�શે. DVD પહ�ચાડવા માટ� ક� એડ�ટ�ગ માટ� 

અલગથી કોઇપણ પ્રકારનો ચા� �કુવવામા ંઆવશે ન�હ.  

૨૩.  ર�-કોપીની આવશ્યકતા ઉભી થાય ત્યાર� એક DVD  અથવા આ�િુનક ટ�કનોલો� પ્રમાણે ડ�ટા �રુા 

પાડવાના રહ�શે �નો દર પ્રિત DVD ના �.૪૦/- અને CDના �.૨૦/- પ્રમાણે (સાર� �ણુવતાવાળા 

કવર સાથે) �કુવવામા ંઆવશે. DVD/CD શે્રષ્ઠ �ણુવતા ધરાવતી હોવી આવશ્યક છે.  

૨૪.  ઓર��નલ એકસ્પોઝ િવડ�યોગ્રાફ� ડ�ટાની મા�લક� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની રહ�શે અને તે 

અન્ય કોઇને રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની અ�મુિત િસવાય આપી શકાશે ન�હ તેમજ તેનો 

કોમશ�યલ ઉપયોગ કર� શકાશે ન�હ. �મા ંક�રુ થયે કિમશનરશ્રીનો િનણર્ય બધંનકતાર્ રહ�શે.  
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રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની િવિવધ શાખાઓ માટ� િવડ�યોગ્રાફ� સિવ�સ  �રુ� પાડવા �ગેના �દ્વવાિષ�ક ટ�ન્ડર�ુ ંટ�કનીકલ બીડ સાથે 

ભર�ને મોકલવા�ુ ંફોમર્ �બડાણ તથા શરતો�ુ ંપત્રક. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

સ્થળ :    ભાવ ભરનારની સહ� : ................................................... 
 
તાર�ખ :     /૧૦/૨૦૨૦                              ભાવ ભરનાર�ુ ં��ુ નામ:............................................... 
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૨૫. કવર�જ દરમ્યાન ટ્રાઇપોડ, �મુ માઇક, હ�ડફોન, લેપટોપ �િુવધા સ�હતની આ�ષુ�ંગક સાધન-

સામગ્રી લઇને આવવા�ુ ંરહ�શે. રાજકોટ મહનગરપા�લકામાથંી કોઇપણ સાધન સામગ્રી �રુ� 

પાડવામા ંઆવશે ન�હ.  

૨૬.  રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ચુવે તે કાયર્ક્રમના સ્થળે કામ કર� આપવા તમામ માલ-મ�ુર� તથા 

પર�વહન અને �.એસ.ટ�. તથા પ્રવતર્માન તમામ ટ�ક્સ સાથેના ભાવો જ આપવાના છે.  

૨૭. ટ�ન્ડર માટ� �ુ બીડ પદ્ધિત અ�સુરવામા ંઆવશે. ટ�કનીકલ બીડ ક્વોલીફાય થયા બાદ જ પ્રાઇઝ 

બીડ ઓપન કરવામા ંઆવશે. ટ�કનીકલ બીડમા ંક્વોલીફાય ન થયેલ ટ�ન્ડરો આપોઆપ રદબાતલ 

થશે. 

૨૮. રાજકોટ મહાનગરપા�લકામા ંચાલતા ધોરણો �જુબ તથા વતર્માનકાળે અમલમા ંહોય તેવા િનયમો, 

પેટા િનયમો, બી.પી.એમ.સી./�.પી.એમ.સી. એક્ટની જોગવાઇઓને આધીન રહ� આ ટ�ન્ડર 

ભરવામા ંઆવેલ છે તેમ સમજવા�ુ ંછે.  

૨૯. ટ�ન્ડરની કોઇ શરત ક� આઇટમના વણર્નમા ંક� સ્પેશીફ�ક�શનમા ંકોઇ ફ�રફાર થશે ન�હ. આ� ુશરતી 

ટ�ન્ડર ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે ન�હ. 

૩૦. મહાનગરપા�લકાના અિધકાર�/કમર્ચાર� દ્વારા �યાર� ટ�લીફોનીક ક� મૌ�ખક કામગીર� કરવાની �ચુના 

આપવામા ંઆવે ત્યાર� અત્યતં �ંુક� �દુ્દતમા ંપણ કામ કર� આપવા�ુ ંરહ�શે.  

૩૧. � શાખા દ્વારા કામ આપવામા ંઆવે તે શાખા પાસેથી વકર્ઓડર્ર મેળવી તે જ શાખામા ંબીલો ર�ૂ 

કરવાના રહ�શે. અને કામગીર� કરાવનાર શાખા પાસેથી બીલ પ્રમા�ણત કરાવવા�ુ ંરહ�શે.  

૩૨. સામાન્ય સજંોગોમા ંનેગોિશયેશન કરવામા ંઆવશે નહ�. L1  ભાવ ભરનાર ટ�ન્ડરરને કામ સ�પવામા ં

આવશે. 

૩૩. કોન્ટ્રાક્ટર� મહાનગરપા�લકાની તમામ શાખા�ુ ંકામ શહ�રની હદ �દર ક� બહાર �ચુવ્યા �જુબના 

સ્થળે કરવા�ુ ંરહ�શે. 

૩૪. કોન્ટ્રાક્ટરશ્રીએ મહાનગરપા�લકા, રા�ય સરકારશ્રી તથા ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીના જો કોઇપણ પ્રકારના 

લાઇસન્સ ક� મ�ૂંર� લેવાની થતી હોય ક� તે �ગેના કોઇપણ વેરા ભરવાના થતા હોય તો તેના 

આધારો ટ�ન્ડર સાથે ર�ૂ કરવાના રહ�શે. અને જો આ પ્રકારના વેરા, લાઇસન્સ ક� મ�ૂંર� લેવાની 

થતી ન હોય તો તે �ગે�ુ ંબાહં�ધર� પત્રક ટ�ન્ડર સાથે ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  



                                                                                           ઓક્ટોબર-૨૦૨૦  

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
સાસં્�ૃિતક િવકાસ િવભાગ,ડો.�બેડકર ભવન,ઢ�બરભાઇ રોડ,રાજકોટ  

 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની િવિવધ શાખાઓ માટ� િવડ�યોગ્રાફ� સિવ�સ  �રુ� પાડવા �ગેના �દ્વવાિષ�ક ટ�ન્ડર�ુ ંટ�કનીકલ બીડ સાથે 

ભર�ને મોકલવા�ુ ંફોમર્ �બડાણ તથા શરતો�ુ ંપત્રક. 
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૩૫. કોન્ટ્રાકટરશ્રી આ કામે કોઇપણ જગ્યાએ બ્લેક લીસ્ટ થયેલ નથી તે મતલબ�ુ ંસ�ગદ ના� ુટ�ન્ડર 

સાથે ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

૩૬. આ કામો માટ� કોન્ટ્રાક્ટર� � સ્ટાફ રાખવાનો હોય તે જ�ર� લાયસન્સ ધરાવતા હોવા જોઇએ તથા 

કોન્ટ્રાકટરના ર�સ્ટર� ન�ધાયેલા હોવા જોઇએ. આ �ગે ઉભી થતી કોઇ કાયદાક�ય પ�ર�સ્થિત 

બાબતે સ�ંણૂર્ ર�તે કોન્ટ્રાકટર જવાબદાર રહ�શે. 

૩૭. મહાનગરપા�લકાને યોગ્ય જણાશે ત્યાર� એક માસની નોટ�સ આપી આ કોન્ટ્રાક્ટ રદ આકર� શકશે.  

૩૮. કોન્ટ્રાકટર� અઢાર વષર્થી ઓછ� �મરના કોઇને કામે લગાડવા ન�હ. તથા કામની અગત્યતાને ધ્યાને 

લઇ કામ ઉપર � માણસ રાખવાની શાખા અિધકાર� મનાઇ કર� તે માણસને કામ ઉપર રાખવાના 

નથી.   

૩૯. ઉપરોક્ત શરતો ક� અન્ય કોઇપણ બાબતે કોઇપણ પ્ર� ક� િવવાદ ઉપ�સ્થત થયે કિમશનરશ્રી 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાનો િનણર્ય આખર� અને ભાવ ભરનારને બધંનકતાર્ રહ�શે.  
 
 
                                                                                       નાયબ કિમશનર  

                રાજકોટ મહાનગરપા�લકા  
 


