
રાજકોટ મષાનગરપાલકા 
જાષરે નનનળદા 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા પ્રતિષ્ઠિિ અને વાધન વ૫ંન્ ન િાા નન્  ીમન  ટાન્     ુજજફના ં ટેફર બ્લરચીંગ  ાલ ય(ગે્ર -1) અને 
ફ્રોક્યજરન્ટ કેતભકરના ંભને્ યજપેકચયય અાલા ઓાોયાનઝ   ીરય /  ી રીલ યજટય અન ેપ પ્રકાયના કાભના ંઅનજબલી એજન્ વીઓ 
ાવાેી પક્િ ન-ટેન્  ય દ્વાયા (ટજ-લફ  ધ્ધિીાી) નનયત શમય મયાાદામાાં એ ી. તવટી  એન્ીનીમય, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
લોટય લક વ ળાખા(જલ  ઝોન), ઝલયેચદં ભઘેાણી બલન, રૂભ ન.ં12, બાલનગય યો , યાજકોટ-360003 ય ભી જામ િ ેયીિ ેબાલ 
૫ત્રકો ભગંાલલાભા ંપલે છે.  

નળગત 

અંદાજીત 
જથ્ થો 

ભાળ પ્રનત 
મેટ્રીક ટન 
(રૂ.) 

એમાઉન્ટ  
 (રૂ.) 

 ટેન્ ડર 
એમાઉન્ટ  
(એક ળવા) 
(રૂ.) 

ટેન્ ડર ી ી  
(નોન 
રીી ાંડેબ) (રૂ.) 

 અનેસ્ ટ 
મનીની 
રકમ (રૂ.) 

 ટેફર બ્લરચીંગ ાલ ય (ગે્ર -૧) 
I S :1065:1989 ુજજફ 25 
કક.ગ્રા.ની ી.લી.વી. અન ે
ોરીાીનના  ફર કેીંગભા ં
વપ્ રામ કયલાનજ ંકાભ 

૩૦(ત્રીશ) 
મેટ્રીક ટન 
પ્રનત ળવા 
જરૂરીયાત 
મજુબ  

 
23,000/- 

6,90,000/- 9,94.000/- 
(રૂ.નળ ાખ 
ચોરાણુાં ષજાર 
પરુા 
 

1,125/- 
(રૂ.એક ષજાર 
એકશો પચીશ 
પરુા) 
 

30,000/- 
(રૂ. ત્રીશ 
ષજાર પરુા) 
 

એનશામડ્રવ પેયીક ક્રોયાન      
I S : 711 : 1970 (25 કક.ગ્રા.ની 
ી.લી.વી. અન ેોરીાીનના 
 ફર કેીંગભા ંવપ્રામ કયલાનજ 
કાભ.)  

5(પાાંચ) 
મેટ્રીક ટન 
પ્રનત ળવા 
જરૂરીયાત 
મજુબ  

 
34,000/- 

1,70,000/- 
 
 
 
 

પેયીક એરભ (ગે્ર -4)            
I S : 299:2012 ુજજફ વપ્રામ 
કયલાનજ કાભ. 

5(પાાંચ) 
મેટ્રીક ટન 
પ્રનત ળવા 
જરૂરીયાત 
મજુબ 

 
12,400/- 

62,000/- 
 
 
 

લરકલી  એરભ (ગે્ર -5)       
I S: 299:2012 ુજજફ વપ્રામ 
કયલાનજ કાભ. 

10 (દશ) 
મેટ્રીક ટન 
અથળા એક 
ટેન્કર પ્રનત 
ળવા 
જરૂરીયાત 
મજુબ 

 
7,200/- 

72,000/- 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

વાભાન્મ ળયિોોઃ  
(૧) એજન્વીની નાણાકંીમ ક્ષભિા ;;-  

1. એજન્વીની વોરલળંી રૂ.1.00 (એક) રાખ  ઓછાભા ંઓછા શોલી જોઇએ. 

2. એજન્વી ાવ ે પ પ્રકાયના કાભનો ઓછાભા ં ઓછો એક વયકાયી/યાજ્મ વયકાય/ાાતનક લયાજ્મની 
વંાાઓભા ંછેલ્રા વાિ લ  દયતભમાન પ ટેન્ યભા ંદળા વ્મા પ્રભાણનેી ગજણલત્તા ધયાલિા  બ્લરચીંગ  ાલ ય 
અાલા ફ્રોક્યજરન્ટ કેતભકર  ઓછાભા ંઓછો 05 (ાચં) ભ.ેટનનો જથ્ાો એક લ ભા ંવપ્રામ કયેર શોમ િે 
પ્રકાયનજ  વક્ષભ અતધકાયીશ્રી દ્રાયા પલાભા ંપલેર અનજબલનજ  પ્રભાણ ત્ર યજજ કયલાનજ યશળે.ે 

3. કેન્દ્ર વયકાય, યાજ્મ વયકાય, ાાતનક લયાજ્મની વંાા કે અન્મ કોન વયકાયી વંાા દ્વાયા લરકે રીટ ામરે 
નાી િ ેફાફિનજ ંવોગન્દનાુજ ં રૂ.300/- ના નોન-જ્યજ ીળીમર ટેમ્ ેય ય કયલાનજ યશળે.ે 

4. GST યીરેળન ની તલગિ. 
5. લરીચીંગ ાલ ય અન ેફ્રોક્યજરન્ટ કેતભકરનજ ં ીરય/ ીરીલયજળન વટીપીકેટ વાભેર યાખલાનજ ંયશળે.ે 
6. એજન્વીએ ટેન્ ય એટીભટે એભાઉન્ટ ય પક્િ વ ન્ટાનર યેનટાી ONLI NE SUBMI SSI ON કયલાનજ ંયશેળ.ે 

 (૨) પ કાભના ટેન્  ય www.rmc.nprocure.com િભેજ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ની લેફ વાનટ www.rmc.gov.in યાી 
 ાઉનરો  કયી www.rmc.nprocure.com ઓનરાનન વાનટ ય બાલ બયલાના યશળેે 

          (વ ન્ટાનર યેનટ ાી). 
 (૩) એજન્ વીએ તનમિ ટેન્ ડર ી ી તથા અનેસ્ ટ મનીની બયલાની ાિી યકભનો અરગ-અરગ  ીભાન્  ડ્રાપટ અાલા ે ઓ  ય 

“RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION” ની િયપેણનો (Payable at Rajkot) બાલો બયેર ટેન્  ય વાા ે(ટેકતનકર  
લફ  વાા)ે વાભરે યાખલાના યશળે ેઅન ેિનેી તલગિ કલય ૫ય દળા લલાની યશળે.ે કાભનજ ંનાભ    (બ્લચીંગ  પાળડર 
અને ફ્ોક્યુન્ટ કેનમક શપ્ાય કરળાન ુકામ) ટેન્  ય કલય ઉ૫ય દળા લલાનજ યશળે.ે પ કાભ ેએજન્ વીએ ટેકતનકર  
લફ  વાા ે ોક્યજભને્ટવ વીર ફધં કલયભા ં  એડી. નશટી એન્જીનીયર, ળોટર ળકાશ ાખા(આજી ઝોન), પ્રથમ માલ, રૂમ 
નાં.12, પળૂા ઝોન કચેરી, “શ્રી ઝ્ળેરચાંદ મેઘાણી ભળન”, ભાળનગર રોડ,રાજમોતી ઓઈ મી શામે, રાજકોટ-360003, 
પર ી કત રજી.એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ ટ થી મલી જાય તે રીતે નનયત શમય મયાાદામાાં ૫ષોંચત ુ કરળાનુાં રષેે. 

 (૪) અને ટ ભની  ીોઝીટ(EMD) ની યકભનો  ીભાન્   ડ્રાપટ અાલા ે ઓ  ય “ RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION”  
ની  િયપેણભા ં યાઠ રીમકૃિ  અાલા  ળ ેયજર  ફને્ કનો  ટેન્  ય   ોક્યજભને્ટવની  ટેકતનકર  લફ  વાા ે જો લાનો યશળે.ે 
અને ટ ભની  ડ્રાપટની તલગિ કલય ઉ૫ય દળા લલાની યશળે.ે 

(૫) એજન્વીએ ચાલજ લ નજ ભને્યજપેક્ચયય/ક રયળી/ક રીલયજટયળી ના ંજરૂયી વટીપીકેટ વાભરે યાખલા. 
(૬) પ કાભ ે િભાભ જરૂયી પધાયો જેભ કે ભને્ યજપેકચયય/ ીરય/ક રીલયજટય વટીપીકેટ, GST No., PAN નફંય િાા 

અનજબલની તલગિ તલગેયેના દ િાલીે પધાયોની પ્રભાલણિ નકરો ટેન્  ય વાા ેજો લાની યશળે.ે 
(૭) ટેન્  ય વાા ેવાભરે યાખલાભા ંપલરે  ોકયજભેન્ ટવ વલે્પ એટેટે  કોી કયેર શોલી જોનએ. 

Milestone for e-tendering is as under 

1 Tender estimate રૂ. 9,94,000/- (one year) 

2 Tender Fee રૂ.1,125/- 

3 Earnest Money Deposit રૂ.30,000/- 

4 Downloading of e-Tender documents Dt.12/04/21 to 03/05/21 

5 Online submission of e-Tender Dt.03/05/21 

6 Submission of EMD,Tender Fee and other 
Required Documents as per financial criteria by 
Registered A.D. or Speed post. 

Dt.07/05/21 
(on or before) 

7 Verification of submitted documents (EMD,Tender 
Fee, etc.) 

Dt. 10/05/21 
 

8 Opening of on-line Tech Bid(If Possible) Dt. 10/05/21 upto 18:00 hours 

9 Opening of Price-Bid(If Possible) Dt. 11/05/21 

10 Bid Validity 120 days 

For further details, visit us at www.rmc.nprocure.com  or  “www.rmc.gov.in” 

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


(૮) જે એજન્ વીના બાલ ભજંજય ાળ ેિે એજન્ વીએ તનમભાનજવાય વીકયજયીટી  ીોઝીટ(ભજંજય ામરે બાલ/એટીભટે યકભ કૈી 
જે લધજ શોમ િેના ૫%) 15 (દંય) ભશીના ભાટે જભા કયાલલાની યશળે ેઅન ેતનમિ ામરે કયાયનાુજ કદલવ પિ (8)ભા ં
યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની િયપેણભા ંકયી પ૫લાનજ ંયશળે.ે 

 (૧.) જો વીક્યોયીટી  ીોઝીટ ફેંક ગેયેન્ટી/DD લરૂ ેશળ ેિો કયાયનાભાના ંટેમ્ ેય ની કીભિ રૂ.300/- યશળે.ે 
 (૨.) જો વીક્યોયીટી  ીોઝીટ કપક્વ  ીોઝીટ(FDR) લરૂ ે શળ ે િો ટેમ્  યજટી એક્ટ અનજવાયની યકભના ં નોન-

જ્યજ ીળીમર ટેમ્ ેય ઉય કયાયનાુજ કયલાનજ યશળે.ે FDR ની ાછ એજન્વીએ વશી વીક્કા કયી પલાના યશળે.ે 
(૯) તનમિ વભમ ભમા દા ૫છી પલરે /  લીકાયેર ટેન્  ય ખોરલાભા ંપલળ ેનશી. 
(૧૦) યજજ ામરે ટેન્  ય કૈી કોન ૫ણ ટેન્  ય કાયણો દળા વ્ મા લગય ભજંજય કયલા અગય નાભજંજય કયલાનો યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાનો શકક અફાતધિ યાખલાભા ંપલ ેછે. 
           

 
 
  

            એ ી.તવટી.એન્ીનીમય 

                                                                                                   યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
 

 


