
 
 
 

 

 

 

 

         કામ�ુ ંનામ  :- રાજકોટ મહાનગરપા�લકા

                          અને �લો�લુ�ટ ક�િમકલ 

 

 
 

 

                                             

Milestone for e

1 Tender estimate 

2 Tender Fee 

3 Earnest Money Deposit 

4 Downloading of e-Tender documents

5 Online submission of e-Tender

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

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

8 Opening of on-line Tech Bid(If 

9 Opening of Price-Bid(If Possible)

10 Bid Validity 

For further details, visit us at www.

 

વોટર વક�સ  શાખા 
પાના ન.ં : ૧ થી ૧૧ 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ંવોટર વક�સ શાખા માટ�   ટ�બલ "#લચ%ગ પાવડર

અને �લો�લુ�ટ ક�િમકલ સ' લાય કરવા�ુ ંકામ  

ટ�કિનકલ  – �બડ    

 

2021-2022    
  

                                             એડ.િસટ.એ��નીયર 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

વોટર વક�સ શાખા("વુ� ઝોન), 

ઝવેરચદં મેઘાણી ભવન, 

-મ ન.ં12, ભાવનગર રોડ, 

રાજકોટ  -  360 003 

Milestone for e-tendering is as under 

-. 9,94,000/- (one year) 

-.1,125/- 

 -.30,000/- 

Tender documents Dt.12/04/21 to 03/05/21 

Tender Dt.03/05/21 

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) 

Verification of submitted documents 
 

Dt. 10/05/21 
 

line Tech Bid(If Possible) Dt. 10/05/21 upto 18:00 hours

Bid(If Possible) Dt. 11/05/21 

120 days 

www.rmc.nprocure.com  or  “www.rmc.gov.in” 

         

ચ%ગ પાવડર(1ેડ-૧)     

upto 18:00 hours 
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રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
4હ�ર િનિવદા 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 6િત89ઠત અને સાધન સ૫ં� ન તથા ઈ� ડયન ? ટા� ડડ� @જુબના ં ? ટBબલ CDલચEગ  પાવડર(Fેડ-1) 

અને GલોHલુ�ટ કBિમકલના ં મ�ે IફુBકચરર અથવા ઓથોરાઈઝડ ડલર / ડ? MD Iટુર અને આ 6કારના કામના ં અOભુવી 

એજ� સીઓ પાસેથી ફPત ઈ-ટB� ડર Qારા (Rુ-�બડ પSધતીથી) િનયત સમય મયા�દામાં એડ. િસટ  એ��નીયર, રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકા, વોટર વક�સ શાખા("વુ� ઝોન), ઝવરેચદં મેઘાણી ભવન, -મ ન.ં12, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ-360003 પર 

મળ Uય તે રતે ભાવ ૫Vકો મગંાવવામા ંઆવે છે.     

િવગત 

7દા8ત 

જ9 થો 

ભાવ <િત 

મે=>ક ટન 

(-.) 

એમાઉ�ટ  

 (-.) 

 ટ�� ડર 

એમાઉ�ટ  

(એક વષ�) 

(-.) 

ટ�� ડર ફ>  

(નોન 

ર>ફંડ�બલ) (-.) 

 અનC  ટ 

મનીની 

રકમ (-.) 

? ટBબલ CDલચEગ પાવડર (Fેડ-૧) 

IS :1065:1989 @જુબ 25 

4ક.Fા.ની પી.વી.સી. અને 

પોલીથીનના ડબલ પકેEગમા ં

સZ લાય કરવાOુ ંકામ 

૩૦(Gીસ) 

મે=>ક ટન 

<િત વષ� 

જ-ર>યાત 

Hજુબ  

 
23,000/- 

6,90,000/- 9,94.000/- 

(-.નવ લાખ 

ચોરાMુ ંહ4ર 

Nરુા 

 

1,125/- 

(-.એક હ4ર 
એકસો પચીસ 

Nરુા) 

 

30,000/- 

(-. Gીસ 

હ4ર Nરુા) 
 

એનહાય[સ ફBરક Pલોરાઈડ     

IS : 711 : 1970 (25 4ક.Fા.ની 

પી.વી.સી. અને પોલીથીનના 

ડબલ પકેEગમા ંસZલાય કરવાO ુ

કામ.)  

5(પાચં) 

મે=>ક ટન 

<િત વષ� 

જ-ર>યાત 

Hજુબ 

 
34,000/- 

1,70,000/- 

 

 

 

 

ફBરક એલમ (Fેડ-4)            

IS : 299:2012 @જુબ સZલાય 

કરવાO ુકામ. 

5(પાચં) 

મે=>ક ટન 

<િત વષ� 

જ-ર>યાત 

Hજુબ 

 
12,400/- 

62,000/- 

 

 

 
�લકવીડ એલમ (Fેડ-5)       

IS: 299:2012 @જુબ સZલાય 

કરવાO ુકામ. 

10 (દસ) 

મે=>ક ટન 

અથવા એક 

ટ��કર <િત 

વષ� 

જ-ર>યાત 

Hજુબ 

 
7,200/- 

72,000/- 

સામા�ય શરતોઃ  

(૧) એજ�સીની નાણાકંય aમતા ;;-  

1. એજ�સીની સોલવશંી -.1.00 (એક) લાખ  ઓછામાં ઓછા હોવી જોઇએ. 

2. એજ�સી પાસે આ 6કારના કામનો ઓછામાં ઓછો એક સરકાર/રાcય સરકાર/?થાિનક ?વરાcયની 

સ?ંથાઓમાં છેdલા સાત વષ� દરિમયાન આ ટB�ડરમાં દશા�fયા 6માણેની gણુવhા ધરાવતા  CDલચEગ  

પાવડર અ થવા GલોHલુ�ટ કBિમકલ  ઓછામાં ઓછો 05 (પાંચ) મે.ટનનો જiથો એક વષ�માં સZલાય 



 

 

ભાવ ભરનાર એજ�સીના સ4હ િસ5ા                                 pg.	2of 11 

 

કરBલ હોય ત ે6કારO ુ સaમ અિધકારjી kારા આપવામા ંઆવેલ અOભુવO ુ 6માણ પV રlુ કરવાO ુ

રહBશે. 

3. કB�k સરકાર, રાcય સરકાર, ?થાિનક ?વરાcયની સ?ંથા કB અ�ય કોઈ સરકાર સ?ંથા Qારા Dલેક લી?ટ 

થયલે નથી ત ેબાબતOુ ંસોગ�દના@ુ ં -. 300/- ના નોન-cIડુશીયલ ?ટBmપ પેપર પર કરવાO ુરહBશ.ે 

4. GST ર�?MBશન ની િવગત. 

5. DલીચEગ પાવડર અને GલોHલુ�ટ કBિમકલOુ ંડલર/ડ?MDIશુન સટpફકBટ સામેલ રાખવાOુ ંરહBશે. 

6. એજ�સીએ ટB�ડર એ?ટમટે એમાઉ�ટ પર ફPત પસ��ટાઈલ રBઈટથી ONLINE SUBMISSION કરવાOુ ં

રહBશે. 

 (૨) આ કામના ટB� ડર www.rmc.nprocure.com તેમજ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા ની વેબ સાઈટ www.rmc.gov.in 

પરથી ડાઉનલોડ કર www.rmc.nprocure.com ઓનલાઈન સાઈટ પર ભાવ ભરવાના રહBશે 

          (પસ��ટાઈલ રBઈટ થી). 

 (૩) એજ� સીએ િનયત ટ�� ડર ફ> તથા અનC  ટ મનીની ભરવાની થતી રકમનો અલગ-અલગ ડમા�ડ [ાફટ અથવા પે 

ઓડ�ર “RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION” ની તરફBણનો (Payable at Rajkot) ભાવો ભરBલ ટB� ડર સાથે 

(ટBકિનકલ  �બડ સાથે) સામેલ રાખવાના રહBશે અને તેની િવગત કવર ૫ર દશા�વવાની રહBશે. કામOુ ં નામ    

("#લચ%ગ  પાવડર અને �લો�લુ�ટ ક�િમકલ સ'લાય કરવા� ુકામ) ટB� ડર કવર ઉ૫ર દશા�વવાO ુરહBશે. આ કામે 

એજ� સીએ ટBકિનકલ  �બડ સાથે ડોHમુે�ટસ સીલ બધં કવરમા ં  એડ>. િસટ> એ�8નીયર, વોટર વક�સ શાખા(આ8 

ઝોન), <થમ માળ, -મ ન.ં12, Nવૂ� ઝોન કચેર>, “Wી Xવેરચદં મેઘાણી ભવન”, ભાવનગર રોડ,રાજમોતી ઓઈલ 

મીલ સામે, રાજકોટ-360003, પર ફકત ર8.એ.ડ>. /  પીડ પો  ટ થી મળ> 4ય તે ર>તે િનયત સમય મયા�દામાં 

૫હ_ચ` ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 (૪) અન|? ટ મની ડપોઝીટ(EMD) ની રકમનો ડમા� ડ [ાફટ અથવા પ ે ઓડ�ર “RAJKOT MUNICIPAL 

CORPORATION”  ની  તરફBણમા ં રા9 Mય~ૃત  અથવા  શેડIલુ  બે� કનો  ટB� ડર  ડોHમેુ�ટસની  ટBકિનકલ  �બડ 

સાથ ેજોડવાનો રહBશે. અન|? ટ મની  [ાફટની િવગત કવર ઉ૫ર દશા�વવાની રહBશ.ે 

(૫) એજ�સીએ ચા� ુવષ�O ુમે�IફુBPચરર/4ડલરશીપ/4ડ?MDIટુરશીપ ના ંજ-ર સટpફકBટ સામેલ રાખવા. 

(૬) આ કામ ે તમામ જ-ર આધારો �મ કB મે� IફુBકચરર/ડલર/4ડ?MDIટુર સટpફકBટ, GST No., PAN નબંર તથા 

અOભુવની િવગત િવગેરBના દ? તાવ�ે આધારોની 6મા�ણત નકલો ટB� ડર સાથે જોડવાની રહBશે. 

(૭) ટB� ડર સાથ ેસામલે રાખવામા ંઆવેલ ડોકIમુે� ટસ સેdફ એટB?ટBડ કોપી કરBલ હોવી જોઈએ. 

(૮) � એજ� સીના ભાવ મlુંર થશ ેતે એજ� સીએ િનયમાOસુાર સીકIરુટ ડપોઝીટ(મlુંર થયેલ ભાવ/એ?ટમટે રકમ 

પૈક � વ� ુહોય તેના ૫%) 15 (પદંર) મહના માટB જમા કરાવવાની રહBશે અને િનયત થયેલ કરારના@ ુ 4દવસ 

આઠ (8)મા ંરાજકોટ મહાનગરપા�લકાની તરફBણમા ંકર આ૫વાOુ ંરહBશે. 

 (૧.) જો સી�ોરટ ડપોઝીટ બ�ક ગેરB�ટ/DD ?વ-પે હશ ેતો કરારનામાના ં?ટBmપ પેપર ની કમત -.300/- રહBશે. 

 (૨.) જો સી�ોરટ ડપોઝીટ 4ફPસ ડપોઝીટ(FDR) ?વ-પે હશ ેતો ?ટBmપ ડ�ટુ એPટ અOસુારની રકમના ંનોન-

cIડુશીયલ ?ટBmપ પેપર ઉપર કરારના@ ુ કરવાO ુ રહBશે. FDR ની પાછળ એજ�સીએ સહ સી5ા કર આપવાના 

રહBશે. 

(૯) િનયત સમય મયા�દા ૫છ આવેલ / ? વીકારBલ ટB� ડર ખોલવામા ંઆવશે નહ. 

(૧૦) રlુ થયેલ ટB� ડર પૈક કોઈ ૫ણ ટB� ડર કારણો દશા�f યા વગર મlુંર કરવા અગર નામlુંર કરવાનો રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાનો હકક અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે. 
              
    
    
    

            એડ.િસટ.એ��નીયર 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
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::  ટB� ડર રlુ કરવા બાબતની સમlુતી  :: 
૧. ટBકિનકલ  �બડ સીલ બધં કવરમા ં મોકલવાના ં રહBશે અને કવર ઉ૫ર કામOુ ં નામ તથા ''ટ�કિનકલ �બડ'' મોટા 

અaરB લખવાOુ ંરહBશ.ે 
 

ર. ટBકિનકલ  �બડના કવર ઉ૫ર કામOુ ંનામ તથા EMD/TENDER FEE ની સ"ંણૂ� િવગતો દશા�વી રlુ કરવાની 

રહBશે. 
 

૩. િનયત સમયે ''ટBકિનકલ �બડ'' ખોલવામા ંઆવશ ેઅન ે ''ટBકિનકલ �બડ'' મા ંરlુ થયેલ અOભુવની િવગત, અન|? ટ 

મની ડપોઝીટ, સોd વ� સી િવગેરB ટB�ડર ડોHમેુ�ટની ચકાસણી કરવામા ં આવશે. � અ� વય ે યો� યતા ધરાવનાર 

એજ� સીની જ ''ઓન-લાઈન 6ાઈસ �બડ'' ખોલવામા ં આવશે. અ� ય એજ� સીઓની ''ઓન-લાઈન 6ાઈસ �બડ''  

ખોલવામા ંઆવશ ેનહE, � બાબત તમામ એજ� સીઓને બધંનકતા� રહBશે. 

૪.      એજ�સીએ ચા� ુવષ�O ુમે�IફુBPચરર/4ડલરશીપ/4ડ?MDIટુરશીપ ના ંજ-ર સટpફકBટ સામેલ રાખવા.. 
 
 
  

કો� =ાકટરની સહ> તથા સીકકો 
 

::  ચેક લી  ટ  ::    

૧. ગત સાત વષ� દરmયાન Oુ ંઅOભુવ 6માણ પV રlુ કરવાO ુરહBશે. 

૨. બે�ક સોલવ� સી સટpફકBટ. 

૩. અન|? ટ મની ડપોઝીટ અને ટB�ડર ફ ની િવગત કવર પર દશા�વવી. 

૪. Dલેક લી?ટ થયેલ નથી તે બાબતOુ ંસોગ�દના@ુ.ં  

૫. એજ�સીO ુGST ર�?MBશનO ુસટp4ફકBટ. 

૬. વે�ડર ર�?MBશન ફોમ�.  

૭. મે�IફુBPચરર/4ડલરશીપ/4ડ?MDIટુરશીપ ના ંજ-ર સટpફકBટ 

કો� Mાકટર Oુ ંનામ :- _____________________________________________ 

સરના@ુ ં  :- ______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

                        _______________________________________________ 
 

અન|? ટ મની ડપોઝીટની રકમ -.30,000/- "રુા. રાજકોટ મહાનગરપા�લકા, રાજકોટ, નો રા9 Mય~ૃત  બે� ક                                      

નો ડમા� ડ [ાફટ/પે ઓડ�ર ન ં                  તારખ            નો આ સાથે સામેલ છે. 

(અનC  ટ મની માટ�નો ચેક   વીકારવામાં આવશે નjહk.) 

  

ઉ૫રોકત ડોકIમુ�ે ટ રlુ કરBલ છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

વોટર વક�સ શાખા 

-:: ટ�� ડર ફોમ� ::- 
 
 

ટB� ડર લેનાર પાટpOુ ંનામ :- ............................................................. 
 
 

કામOુ ંનામ  :- ? ટBબલ CDલચEગ  પાવડર (Fેડ-૧) અન ેGલોHલુ�ટ કBિમકલ સZ લાય કરવાOુ ંકામ. 
 

અન|? ટ મની ડપોઝીટ :- -. 30,000/-  

 

(માV રા9 Mય~ૃત અથવા શડેIલુડ બે� કનો ડમા� ડ [ાફટ/પ ેઓડ�ર)                               

(રાજકોટ મહાનગરપા�લકા ના નામનો) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટB�ડર ફ (નોન-રફડંBબલ)  :- -. 1,125/- 
 

સીકયોરટ ડપોઝીટ :- કો� Mાકટ રકમ/એ?ટમેટ રકમ પૈક � વ� ુહોય તેના ૫% (પાચં ટકા) 

 
 
 
 

           

 

           એડ.િસટ.એ��નીયર 

                                                                         વોટર વક�સ  

        રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
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રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

વોટર વક�સ શાખા 
 

કામOુ ંનામ :- રાજકોટ મહાનગરપા�લકાને વોટર વક�સ શાખા માટB ? ટBબલ CDલચEગ  પાવડર 

(Fેડ-૧) અન ેGલોHલુ�ટ કBિમકલ Z લાય કરવાOુ ંકામ. 

::  સામા� ય શરતો  :: 

(૧) ૧. રકમ શDદોમા ંતેમજ �કડામા ં?પ9ટ લખવી. 

 ર. પેઢ કB ભાગીદાર વતી સહ કરો તો તે જ 6માણે સહ કરવી. 

 ૩. િનયત થયલે જ� યાએ લખ�ુ.ં 

 ૪. છેક-છાકવા�ં ટB� ડર રદ કરવામા ંઆવશ.ે શરતી ટB�ડર રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

૫. શરતો એબ?MBકટ તથા સમlુતીમા ંદરBક પાને સહ કરવી. 

૬. અન|? ટ મની ભયા�નો દાખલો ટB� ડરના કવર ઉ૫ર ડમા� ડ [ાફટ/પે ઓડ�ર 

૫હોચ નબંર, તારખથી લખવો. ડમા� ડ [ાફટ/પે ઓડ�ર ટBકિનકલ ટB� ડર સાથે 

રાખવો. 

૭. અ�રુ િવગત તથા દ? તાવજે  આધારો વગરના ટB� ડર રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

૮. ટB� ડરના દરBક પાના ૫ર ભાવ ભરનાર પાટpએ સહ અન ેિસકકો કરવાના રહBશે.  

 

(ર) કો� Mાકટ સમય દરm યાન સરકારjી ના 6વત�માન  અથવા ભિવ9યમા ંલાg ુકરવામા 

આવે તે તમામ ટBa  કB વેરા ની જવાબદાર કો� Mાકટરની રહBશે. આ માટB ટB� ડરમા ંરlુ 

કરBલ ભાવો િસવાય કોઈજ વધારા O ુ�કુવ�ુ ંકરવામા આવશ ેનહ, તેમજ શરતી ટB� ડર 

? વીકારવામા આવશ ેનહ.  
  

(૩) jી કિમશનર સાહBબના ંઅથવા તેમણે અિધ~ૃત કરBલ અિધકાર Qરા ટB� ડરો ખોલવામા ં

આવશે � યારથી એકસો વીસ (૧ર૦) 4દવસમા ં ટB� ડર ? વીકારવામા ંઆવેલ છે કB ન4હ� 

તેનો િનણ�ય મહાનગરપા�લકા મારફત કરવામા ં આવશે. આ @દુતમા ં જો કોઈ ૫ણ 

6કારના ં િનણ�યની Uણ કો� Mાકટરન ેકરવામા ંન4હ� આવે તો ટB� ડરના ંભાવો કો� Mાકટર 

કB મહાનગરપા�લકાને બધંનકતા� રહBશે ન4હB ૫રં� ુકો� Mાકટર અન ેjી કિમ� નર સાહBબ 

બનેંની સહમતીથી આવેલ ભાવોOુ ંટB� ડર મlુંર કરવા માટB jી કિમશનર સાહBબ િનણ�ય 

કર શકશે. 
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(૪). � એજ� સીના ભાવ મlુંર થશે તે એજ� સીએ િનયમાOસુાર િસકયો4રટ 4ડપોઝીટ   

(મlુંર થયેલ ભાવ/એ?ટમેટ પૈક � વ� ુહોય તેના 5%) 15(પદંર) મહના માટB જમા 

કરાવવાની રહBશે અને િનયત થયલે કરારના@ ુ 4દવસ આઠ(૮) મા રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાની તરફBણમા ંકર આ૫વાOુ ંરહBશ.ે 

 (૧.) જો િસકયો4રટ 4ડપોઝીટ બ�ક ગેરB�ટ/DD ?વ-પે હશે, તો કરારનામાના ?ટBmપ 

પેપર ની કમત -.૩૦૦/- રહBશે. 

 (૨.) જો િસકયો4રટ 4ડપોઝીટ 4ફPસ 4ડપોઝીટ (FDR) ?વ-પે હશે, તો ?ટBmપ ડ�ટુ એPટ 

અOસુારની રકમના ંનોન-cIડુશીયલ ?ટBmપ પેપર ઉપર કરારના@ુ ંકરવાO ુરહBશે. FDR 

ની પાછળ એજ�સીએ સહ સી5ા કર આપવાના રહBશ.ે 
   

(૫). @દુત બાદ આવેલ ટB� ડર ? વીકારવામા ંઆવશે ન4હ�. તદઉ૫રાતં પો? ટમા ંgમુ થયેલ કB 

મોડા આવેલ ટB� ડર �ગેની જવાબદાર રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની રહBશ ેન4હ�. 
 

(૬). ટB� ડરમા ં મગંાવવામા ંઆવલે માલના ?પેસીફકBશન @જુબ પાટpએ ?પ9 ટ રતે મેઈક 

અન ે�ા� ડ જણાવવાની રહBશે. પાટp માલ કઈ મઈેક/�ા� ડનો સZ લાય કરવા માગે છે 

તે ?પ9 ટ જણાવવાOુ ંરહBશે.  
 

(૭). રBઈટ કો� Mાકટની સમય મયા�દા 6થમ વક�  ઓડ�ર આZ યાની તારખથી એક વષ�ની 

રહBશે. દરBક વષ� દરm યાન DલીચEગ પાવડર અન ે GલોHલુ�ટ કBિમકલ �દા�ત 

જiથાથી વ� ુઅથવા ઓછો માલ કોપ�રBશન તનેી જ-રયાત @જુબ ખરદ કર શકશ.ે  

કામની @દુત "ણુ� થય ેબી� ટB�ડર 64કયા "ણુ� ન થાય �યા  ધુી એજ�સી પાસથેી 

ટB�ડરમા મlુંર થયલે ભાવથી રાજકોટ મહાનગરપા�લકા માલની ખરદ કર શકશે. � 

માટB કોઈ વધારાO ુ�કુવ� ુકરવામા આવશે ન4હ.  
 

(૮). પાટpએ ભાવ 6િત મેMક ટન એક ના તમામ કર વેરા સાથેના આ�, બેડ, � યાર, 

રબડા, ર¡યાધાર, ફd ટર Z લા� ટ અથવા ડપાટ�મે� ટ જણાવ ે તે સાઈટ ૫ર લોડEગ-

અનલોડEગની મlુર, ¢Bઈટ, Mા�સપોટ� ચા£ સ4હતના આ૫વાના રહBશે. રlુ કરBલ ભાવ 

િસવાયOુ ંવ� ુકોઈ �કુવ�ુ ંકો�Mાકટ દરmયાન કરવામા ંઆવશે નહE. 
 

(૯). રાજકોટ મહાનગરપા�લકા ના 6વત�માન અમલમા ંહોય તેવા િનયમો, પેટા િનયમો ધી 

બી.પી.એમ.સી. એકટ 1949 ની જોગવાઈઓન ેઆધીન રહને ટB� ડર ભરવામા ંઆવે છે 

તેમ સમજવાOુ ંછે. 
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(૧૦). આ ટB� ડરની શરતો કB સમlુતી સબંધંી કોઈ ૫ણ 6� ન ઉ૫િ? થત થશે તો તે �ગેનો 

m Iિુનિસ૫લ કિમશનરjીનો િનણ�ય આખર ગણાશે અને તે ભાવ ભરનારન ેબધંનકતા� 

રહBશે. 
 

(૧૧). આ ટB� ડર સબધંક કોઈ ૫ણ િવવાદ ઉ૫િ? થત થશે તો તે �ગેનો િવવાદ ફકત રાજકોટ 

જIરુ? ડકશનમા ંચાલી શકશ.ે 
 

(૧ર). સZ લાયરB � પોતાના ભાવ ટB� ડરમા ં આપલે હશ ે ત ે ટB� ડર ? વીકારવાની છેd લી 

તારખથી ઓછામા ંઓછા ૧ર૦ 4દવસ માટBના સમય  ધુી બધંનકતા� રહBશે. આ સમય 

દરm યાન સZ લાયરને માલ સZ લાય કરવા ઓડ�ર આ૫વામા ંઆવ ે તો તેઓએ ભરBલ 

ભાવથી માલ સZ લાય કરવા બધંાયલેા છે. આપેલ સમય મયા�દામા ંકો� Mાકટર / પાટp 

તરફથી માલ સZ લાય કરવામા ં ન4હ� આવે તો સબધંકતા� કો� Mાકટર / પાટpના ખચ| 

અન ેજોખમ ેમાલ ખરદ કરવામા ંઆવશે અને � કંઈ Oકુસાની મહાનગરપા�લકાને થશે 

તે વ લુ કરવા બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ તથા અ� ય કાOનુી જોગવાઈઓ @જુબ 

કાય�વાહ કરવા મહાનગરપા�લકા ને ફરજ ૫ડશે. 
 

(૧૩). શરતી, ઓછા ભાવ વા� કB કોઈ ટB� ડર Fાહય રાખ� ુકB કBમ? અથવા તે મlુંર કરવા કB 

નામlુંર કરવાનો તમેજ ટB� ડરમા ંદશા�વલે જi થા કરતા ઓછા તથા વધારB જi થો માલ 

ખરદવાનો અિધકાર મહાનગરપા�લકા પોતાની પાસ ેઅનામત રાખે છે અને તે માટB 

કોઈ કારણ દશા�વવામા ંઆવશ ેન4હ�. 

 

(૧૪). આ સાથે સામેલ રાખેલ આ કચેર ¦ુકમ ન.ંરામનપા/સી/૧૩ર તા.૧૦.૦૬.ર૦૧૩ તથા 

૫4ર૫V ન.ંરામનપા/સી/૩ર૯ તા.રર.૧ર.ર૦૧ર વાચંીને તેમા ંસહ સીકકા કર ટB� ડર 

સાથે રlુ કરવાના રહBશ.ે 

 

::  પેસીફ>ક�શન :: 

 

(૧૫). ટB� ડરની કોઈ શરત કB આઈટમોના વણ�ન કB ?પેસીફકBશનમા ં ફBરફાર કરવા દBવામા ં

આવશ ેન4હ� અન ેકોઈ ૫ણ સZ લાયરB આવા ફBરફાર કરB� ુટB� ડર રlુ કIુ� હશે તો એ 

કોઈ ૫ણ સજંોગોમા ? વીકારવામા ં આવશે ન4હ� (શરતી ટB� ડર ? વીકારવામા ં આવશે 

ન4હ�).  
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(૧૬). �મના ભાવ મlુંર થયેલ હશ ેતેમના તરફથી સZલાય કરવામા ંઆવનારા માલના ંકોઈ 

પણ લોટમાથી લીધેલ સેmપલ મહાનગરપા�લકાને યો�ય લાગશ ે તે કોઈ પણ 

લેબોરBટરમા ંટB?ટEગ માટB મોકલવામા ંઆવશે.લેબોરBટર Qારા આપવામા આવલે રપોટ� 

એજ�સીને બધંનકતા� રહBશ ેઅન ેતે રપોટ�  એજ�સીએ મા�ય રાખવાનો રહBશ.ે સેmપલ 

એનાલીસીસનો ખચ� એજ�સીએ �કુવવાનો રહBશે. 

(૧૭)  ?ટBબલ DલીચEગ પાવડર અને GલોHલુ�ટ કBિમકલ નો ટB?ટEગ રપોટ�  ટB�ડરની શરતો 

@જુબનો ન4હ હોય તો 6ાઈસ બીડની શરતો @જુબ િનયમાOસુાર ધોરણસરની પેનdટ 

વ લુ કરવામા ંઆવશે. 
 
 
 

 

કBમી? ટ       નાયબ કાય�પાલક એ��નીયર           એડ.િસટ.એ��નીયર 

      વોટર વક�સ                     વોટર વક�સ        વોટર વક�સ 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા રાજકોટ મહાનગરપા�લકા       રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

  

 

ઉ૫રોકત દશા�વેલ તમામ શરતો તથા સમlુતી અમોએ બરાબર વાચેંલ છે તથા સમ�લ છે 

અન ેતે અમોને દરBક રત ેબધંનકતા� છે � બદલ આ નીચે સહ કર આ૫વામા ંઆવલે છે. 
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