
 

                      

                       યાજકોટ ભહાનગયાલરકા - યોશની વિબાગ 

                                   ઈ-ટેન્ડય નોટીસ 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના  રયક્  ીળનયએ રયક્  ીળનય લારા્ટ, લોટય કુરય વલગેયે 

વવલિવ,યીેયીંગ તેભજ વલારામ અને ઇ્સ્ટોરેળન કયલાના કાભનો  વિ-લાવિક યેઈટ કો્ રાકટ કયલાનો શોઈ 

આ ભાટે યવ ધયાલતી તથા આ પ્રકાયના કાભોનો લુવ અનબુલ ધયાલતી રજ્ વીઓ પ ાવેથી ઈ- ટે્ ય 

૫ઘ્ ધવતથી ૫વવ્ ટેઈજ યેઈટથી બાલો ભ ગાલલાભા  આલે .ે  

૧  કાભની અંદાજીત યકભ           :  રા ૫૫,૦૦,૦૦૦એ- 

૨  અનેસ્ ટ ભની  ીોીીટ ની યકભ        :  રા ૫૫,૦૦૦એ-  

૩  વીકમોયીટી  ીોીીટ ની યકભ  :  રા ૨,૭૫,૦૦૦એ- નેળનરાઈી એ ળે યરુ ફે્ કની  

                                             ફે્ ક ગેયે્ ટી અથલા રપ  ી આય   ૪૨ ભાવ) 

૪  ટે્  ય પી ની યકભ     :  રા ૩૦૦૦/-  નોન યીપ  ફેર) 

ઈ-ટેન્ડય ડાઉનરોડ કયિાની તાયીખ  તા.૦૪-૦૧-૨૦૨૧થી તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૧ સાાંજનાાં 
૦૬:૦૦ િાગ્મા સધુી  

ઈ -ટેન્ડય ઓન-રાઈન સફવભટ કયિાની                   
છેલ્રી તાયીખ                 

તા. ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ િાગ્મા સધુી 

ટેકનીકર ફીડ સફભીટ કયિાની તાયીખ  તા. ૩૦-૦૧-૨૦૨૧, સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ િાગ્મા સધુીભાાં  
 

ટેકનીકર ફીડ ખોરિાની તથા ડોક્યભેુન્ટસ 
િેરયરપકેશન કયિાની તાયીખ. (અંદાજીત) 

તા ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 

ઓન-રાઈન પ્રાઈઝ ફીડ ખોરિાની તાયીખ 
(અંદાજીત) 

તા .૦૩-૦૨-૨૦૨૧ 

ટેન્ડય િેરીડીટી વરયમડ  ૧૮૦ રદિસ  
         લધ ુભાહશતી ભાટે www.rmc.nprocure.com ની લેફવાઈટ યથી વલગત ભેલલી  
 

૧  રજ્વીર .ેલ્રા વાત નાણાકીમ લવ દયવભમાન વભાન પ્રકાયનુ  ૫૦% લેલ્યનુ ુ  રક કાભ અથલા 
૪૦% લેલ્યનુા ફે કાભ કોઈ ણ  વયકાયી કે અધવ વયકાયી ખાતાભા  ણૂવ કયેર શોલા જોઈર  જે 
અંગેના જરયી દસ્તાલેજો, લકવ કમ્રીળન વટીપીકેટ ટેકનીકર ફી  વાથે જો લાના યશળેે  

૨    રજ્વીનુ  .ેલ્રા વાત નાણાકીમ લવનુ  વયેયાળ લાવિક ટનવ ઓ પલય ર  ૯ ૧૭ રાખ  નલ રાખ  
        વતય શજાય)  અથલા તેથી  લધ ુશોવુ  જોઈર  જે અંગે CA દ્વાયા પ્રભાણીત વટીપીકેટ યજુ   
        કયલાના યશળેે  ટનવ ઓ પલય ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના  વનમભાનવુાય Enhance Factor  
        રાગ ુા લાભા  આલળે   
૩  આ કાભે ઈ રભ  ી  તેભજ ટે્ ય પી ના  હ ભા્  ડ્રાફ્ટ “યાજકોટ ભશાનગયાલરકા“ ની તયપેણભા  

 નેળનરાઈી  અથલા ળે યરુ ફે્ ક)  ટેકનીકર ફી  વાથે ફી લાના યશળેે  

http://www.rmc.nprocure.com/


૪  રજ્ વી GST  ન ફય ધયાલતી શોલી જોઈર  જેનો આધાય ટેકનીકર ફી  વાથે ફી લાનો યશળેે  
૫. રજ્ વી કભવરાયી બવલ મ વનધી પ   વ સ્ થા વાથે તથા લખતો લખતની વયકાયરીનીનુ  કામદાહકમ 

જોગલાઈઓ પ મજુફનુ  પ્રોલી ્ ટ પ   અંગેનુ  ભા્ મ યજીસ્ રેળન ધયાલતી શોલી જોઈર  જેનો આધાય 
ટેકનીકર ફી  વાથે ફી લાનો યશળેે  

૬  રજ્ વીર રા  ૧૨ રાખ  ફાય રાખ)  કે તેથી લધ ુયકભનુ  નેળનરાઈી  કે ળે યરુ ફે્ કનુ  તાજુ 
વોલ્ લ્ વી વટીપીકેટ યજુ કયલાનુ  યશળેે  

૭  રજ્ વીર જરયી ાન (PAN) ન ફયની નકર યજુ કયલાની યશળેે   
૮. રજ્ વી જો બાગીદાયી ે ી શોમ તો બાગીદાયી  ી  તથા ાલય ઓ પપ રટનીની નકર યજુ  

        કયલાની યશળેે  

૯     રજ્વીર વયકાયી કે અધવ વયકાયી વ સ્થાભા  ક્યાયેમ બ્રેક રીસ્ટ થમેર નથી તેવુ  ર  ૩૦૦ ના  

        સ્ટેમ્ ેય ઉય વાભેર પોભેટ મજુફ નોટયાઈઝ્  ઓ પયીજનર વોગ દનામુ  યજુ કયલાનુ  યશળેે   

૧૦  આ કાભ ભાટે કોઈ ૫ણ પ્રકાયનુ  જોઈ્ ટ લે્ રય ભા્ મ યાખલાભા  આલળે નહશ   
૧૧  ળયતી ટે્ ય ભા્મ યાખલાભા  આલળે નશી  
૧૨  આ કાભ ભાટે રજ્ વી કોઈ ેટા કો્ રાકટ કયી ળકળે નશી કે યાખી ળકળે નશી  

૧૩  જે રજ્ વીના બાલ ભ જુય થામ તેભણ ેર  ૩૦૦ ના સ્ ટેમ્ ે૫ય ૫ય વનમભ મજુફનુ  કયાયનામ ુકયી 

વીકમોયીટી  ીોીીટ રા  ૨,૭૫,૦૦૦એ- રપ  ી આય  અથલા ફે્ ક ગેય્ ટી ૪૨ ભાવ ભાટે  

આ૫લાની યશળેે  રપ  ી આય ના હકસ્વાભા  વયકાયરીનીના વનમભાનવુાય સ્ટેમ્  યટુી બયલાની યશળેે    
૧૪  ટેકનીકર ફી  કલય ય “યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્ તકના  રયક્  ીળનયએ રયક્  ીળનય 

લારા્ટ, લોટય કુરય વલગેયે વવલિવ,યીેયીંગ તેભજ વલારામ અને ઇ્સ્ટોરેળન કયલાના કાભનો  વિ-
લાવિક યેઈટ કો્ રાકટ” તેભ રખવુ  તેભજ ટેકનીકર ફી   ોકયભેુ્ટનુ  કલય વભમભમાવદાભા  નીરેના 

વયનાભે યજીસ્ટ વએસ્ી  ોસ્ટએરફરએકુયીમયથી શોંરા લાનુ  યશળેે   

                                       ર ી વીટી ર્જીનીમય 

યોળની વલબાગ, રભ ન  ય, લૂવ ીોન, રીની ીલેયર દ ભેઘાણી બલન, 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, , બાલનગય યો , યાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩ 
 

૧૫   ોક્યભેુ્ટવના તથા ટે્ યના દયેક ેઇી ય રજ્વીર વશી વવક્કા કયલાના યશળેે   
૧૬  જે રજ્વી ટેકનીકર ફી  ઈલોલ્યળુનભા  ક્લોરીપામ થળે, તેના  જ પ્રાઈી ફી  ખોરલાભા  આલળે  

૧૭  આ કાભે બાલો ઓ પનરાઈન જ બયલાના  .ે  

૧૮   આ ટે્ ય વ ફ વધત કોઈ ણ વલલાદ ઉસ્સ્થત થળે તો, તે પક્ત યાજકોટ જ્યયુી ીક્ળન યુતો 

ભમાવહદત યશળેે  આ કાભે ્મામનુ  ક્ષેિ યાજકોટ જ યશળેે  

૧૯  આલેર કોઈ ૫ણ બાલ સ્ લીકાયલાનો કે તભાભ બાલ યદ કયલાનો અવધકાય કવભનરશયરીની, યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા ને યશળેે                                 

ર ી વીટી ર્ જીનીમય 

                                                                 યોળની વલબાગ - યાજકોટ ભશાનગયાલરકા   


