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     ર્ાભન ું નાભ  :- યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા ના લોટય લર્કવ ળાખા ભાટે સ્ ટેફર  રીચીંગ ગ ાલડય(ગે્રડ-૧)   

           અને ફ્રોક્ય રન્ટ રે્મભર્ર વપ્ રામ ર્યલાન ું ર્ાભ. 

 પ્રાઈવ – ફીડ 

 
 

 
 

2021-2022 
 

 
એડી.સિટી.એન્જીનીમય  

યાજર્ોટ   ભશાનગયાલરર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા, (પલૂક ઝોન) 

ઝલેયચીંગુંદ ભેઘાણી બલન,  
રૂભ નું.૧ય, બાલનગય યોડ, 

                                               યાજર્ોટ  - ૩૬૦ ૦૦૩  

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/
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:: ભોડ ઓપ ેભેન્ ટ  :: 
 (૧) આ ર્ાભે એડલાન્ વ રે્ ાટક  ુ ર્લું  ું ર્યલાભાું આલળે નશ . લર્ક ઓડકય ુ જફ 
               વપ્ રામ ર્યલાભાું આલતા ભારન ું મનમભાન ુંવાય ફીર ફનાલલાભાું આલળે. 
 

(૨) જેભના બાલ ભુંજ ય થમેર શળે તેભના તયપથી વપ્રામ ર્યલાભાું આલનાયા 
ભારનાું ર્ોઈ ણ રોટભાથી રીધેર વેમ્ર ભશાનગયાલરર્ાને મોગ્મ રાગળે તે 
ર્ોઈ ણ રેફોયેટયીભાું ટેસ્ટ ગ ભાટે ભોર્રલાભાું આલળે.રેફોયેટયી દ્વાયા 
આલાભા આલેર યીોટક  એજન્વીને ફુંધનર્તાક યશળેે અને તે યીોટક  એજન્વીએ 
ભાન્મ યાખલાનો યશળેે. વેમ્ર એનારીવીવનો ખચીંગક એજન્વીએ ુ ર્લલાનો 
યશળેે. 

 
(૩)  સ્ટેફર રીચીંગ ગ ાલડય અને ફ્રોક્ય રન્ટ રે્મભર્ર નો ટેસ્ટ ગ યીોટક  ટેન્ડયની 

ળયતો ુ જફનો નહશ શોમ તો પ્રાઈળ ફીડની ળયતો ુ જફ મનમભાન વાય 
ધોયણવયની ેનલ્ટી લસ ર ર્યલાભાું આલળે 

:: ેનલ્ ટી  :: 
(૧) સ્ ટેફર  રીચીંગ ગ ાલડયનો રેફોયેટયીભાું રે્ભીર્ર એનારીવીવ ભાટે ભોર્રાલતા 

વેમ્રનો  યીોટક  IS:1065/1989  ુ જફ નહશિં શોમ અને અલેરેફર ર્રોયીન,યવન્ટ 
ફામ ભાવ(મભનીભભ) 34% થી ઓછો શળે તો તેના પ્રત્ મેર્ ટર્ા હદઠ દય ભેટ્રીર્ ટન ઉ૫ય 
₹250/- ેનલ્ ટી લસ ર ર્યલાભાું આલળે. સ્ ટેફીરીટી, રોવ ઓપ ર્રોયીન ઓન ધ 
ફેઈઝીવ ઓપ ઈનીળીમર અલેરેફર ર્રોયીન(ભેક્વીભભ) 1/15 યેળીમોથી ઓછી શળે 
તેના પ્રત્ મેર્ દળાુંળ ઉ૫ય દય ભેટ્રીર્ ટન ઉ૫ય ₹20/- રેખે ેનલ્ ટી લસ ર ર્યલાભાું 
આલળે. ભોઈશ્ચય યવન્ટ ફામ ભાવ 0.3% યભીળીએફર છે. અન્મથા 0.3 % થી 
જેટરા ટર્ા લધાયે શળે તેના દય ૦.1% ઉ૫ય દય ભેટ્રીર્ ટને ₹20/- રેખે ેનલ્ ટી લસ ર 
ર્યલાભાું આલળે. ેનલ્ટી ની  યર્ભ ફીરભાુંથી અથલા મવર્મોયીટી હડોઝીટભાુંથી લસ ર 
ર્યલાભાું આલળે અને તેભ છતા ફીરની યર્ભ ુ ર્લાઈ ગમેર શોમ તો 
ભશાનગયાલરર્ા તે યર્ભ રેણા તયીરે્ ભાર વપ્ રામ ર્યનાય ાવેથી લસ ર ર્યી ળર્ળે.  
32% ર્યતા ઓછો ર્રોયીન પે્રઝન્ ટ શળે તો ભાર વુંપ ણક યીજેર્ટ ર્યી ળર્ાળે. 

 
(૨) પેયીર્ ક્રોયાઈડ ાલડયનો રેફોયેટયીભાું રે્ભીર્ર એનારીવીવ ભાટે ભોર્રાલતા 

વેમ્રનો  યીોટક  IS:711/1970 ુ જફ નહશિં શોમ તો અલેરેફર પેયીર્ 
ક્રોયાઈડ,યવન્ટ ફામ ભાવ(મભનીભભ) 98% થી ઓછો શળે તો તેના પ્રત્ મેર્ ટર્ા હદઠ 
દય ભેટ્રીર્ ટન ઉ૫ય ₹250/- ેનલ્ ટી લસ ર ર્યલાભાું આલળે. 95% ર્યતા ઓછો પેયીર્ 
ક્રોયાઈડ પે્રઝન્ ટ શળે તો ભાર વુંપ ણક યીજેર્ટ ર્યી ળર્ાળે. 
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 (3)  પેયીર્ એરભ (ગે્રડ-4)નો રેફોયેટયીભાું રે્ભીર્ર એનારીવીવ ભાટે ભોર્રાલતા વેમ્રનો  
યીોટક  IS:299:2012 ુ જફ નહશિં શોમ તો અલેરેફર લોટય વોલ્ય ફર એલ્ય ભીનીમભ 
ર્મ્ાઉન્ડ (as Al2O3) ,યવન્ટ ફામ ભાવ(મભનીભભ) 16% થી ઓછો શળે તો તેના 
પ્રત્ મેર્ ટર્ા હદઠ દય ભેટ્રીર્ ટન ઉ૫ય ₹250/- ેનલ્ ટી લસ ર ર્યલાભાું આલળે. લોટય 
વોલ્ય ફર આમકન ર્મ્ાઉન્ડ (as Fe) યવન્ટ ફામ ભાવ(ભેક્ક્વભભ) 0.04% ર્યતા 
લધાયે ન શોવ  જોઈએ.  લોટય વોલ્ય ફર એલ્ય ભીનીમભ ર્મ્ાઉન્ડ (as Al2O3) 15% 
ર્યતા ઓછો પે્રઝન્ ટ શળે અને/અથલા લોટય વોલ્ય ફર આમકન ર્મ્ાઉન્ડ (as Fe) 
યવન્ટ ફામ ભાવ(ભેક્ક્વભભ) 0.04% ર્યતા લધાયે શોમ  તો ભાર વુંપ ણક યીજેર્ટ ર્યી 
ળર્ાળે. 

 
 (૪)  રીક્લીડ એરભ (ગે્રડ-5)નો રેફોયેટયીભાું રે્ભીર્ર એનારીવીવ ભાટે ભોર્રાલતા 

વેમ્રનો  યીોટક  IS:299:2012 ુ જફ નહશિં શોમ તો અલેરેફર લોટય વોલ્ય ફર 
એલ્ય ભીનીમભ ર્મ્ાઉન્ડ (as Al2O3) ,યવન્ટ ફામ ભાવ(મભનીભભ) 8% થી ઓછો શળે 
તો તેના પ્રત્ મેર્  અડધા ટર્ા હદઠ દય ભેટ્રીર્ ટન ઉ૫ય ₹250/- ેનલ્ ટી લસ ર ર્યલાભાું 
આલળે. લોટય વોલ્ય ફર આમકન ર્મ્ાઉન્ડ (as Fe) યવન્ટ ફામ ભાવ(ભેક્ક્વભભ) 
0.02% ર્યતા લધાયે ન શોવ  જોઈએ. લોટય વોલ્ય ફર એલ્ય ભીનીમભ ર્મ્ાઉન્ડ     (as 
Al2O3) 7.5% ર્યતા ઓછો પે્રઝન્ ટ શળે અને/અથલા લોટય વોલ્ય ફર આમકન ર્મ્ાઉન્ડ 
(as Fe) યવન્ટ ફામ ભાવ(ભેક્ક્વભભ) 0.02% ર્યતા લધાયે શોમ  તો ભાર વુંપ ણક 
યીજેર્ટ ર્યી ળર્ાળે. 

 
  (૫) ભાર ભોડો વપ્ રામ ર્યલાની ેનલ્ ટી પ્રત્ મેર્ હદલવના વપ્ રામ ઓડકયની યર્ભના ૦.20% 

રેખે યન ગ અથલા મવર્મોહયટી હડોઝીટભાુંથી ર્ાત ર્યી લસ ર રેલાભાું આલળે. તેભ 
છતા ફીરની યર્ભ ુ ર્લાઈ ગમેર શોમ તો ભશાનગયાલરર્ા તે યર્ભ રેણા તયીરે્ ભાર 
વપ્ રામ ર્યનાય ાવેથી લસ ર ર્યી ળર્ળે. 

 
           (૬) ભુંજ ય થમેર એજન્વી ભાર વપ્ રામ ર્યલાભાું વુંપણૂક ૫ણે મનષ્ પ જળે તો 

ભશાનગયાલરર્ા તેભનાું ખચેીંગ અને જોખભે અન્ મ ાટી ાવેથી ભાર ખયીદી ળર્ળે. આ 
ખયીદીભાું ભશાનગયાલરર્ાને જે ન ર્ળાની થળે તે ભુંજ ય થમેર એજન્ વીએ બોગલલાની 
યશળેે અને ભશાનગયાલરર્ા તે યર્ભ રેણા તયીરે્ ભુંજ ય થમેર એજન્વી ાવેથી લસ ર 
ર્યી ળર્ળે. 
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                                         RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
                                                              ACCOUNT DEPARTMENT 
                                                              Room No.4, 2

ND
 Floor 

                                                              Dr. Ambedkar Bhavan, 
                                                              Rajkot-360 001. 

PARTY  / VENDOR REGISTRATION FORM 

VENDOR CODE            :-   

Party Name                    :-  

Auhorize person.            :-  

Pan Card No.                 :-  

GST NO.                        :-  

ADDRESS                     :-  
 

City                                :- 

PHONE NO.                  :-  

MOBILE NO.                 :-  

eMail ID                         :-  

WEBSITE                     :-  

AREA OF WORK         :-   

BANK DETAILS (ATTACH COPY OF CANCELLED CHEQUE) 

BANK NAME            :-  

BRANCH NAME      :-  

MICR CODE            :-                                  IFS CODE :- 

ACCOUNT TYPE    :-  

ACCOUNT NO.       :-  

(1)  Any vendor while filling tender shall quote registration details; if he      is not registered he will give 
fresh details along with tender. 
 

(2) Account branch will designate a person who will keep the forms and also authorise new 
registration or edit existing registrations. 

TO, 
CHIEF ACCOUNTANT, 
ACCOUNT DEPARTMENT, 
RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
 
         THE ABOVE MENTIONED DETAILS FOR VENDOR REGISTRATION HAS BEEN VERIFIED 
BY US & FOUND CORRECT. KINDLY REGISTER ABOVE VENDOR 
 
                                                                                                  SIGN :- 
                                                                                                 NAME :- 
                                                                                   DESIGNATION :- 
                                                                                   DEPARTMENT :- 
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યાજર્ોટ ભશાનગયાલરર્ા 
લોટય લર્કવ ળાખા 
-::  ટેન્ ડય પોભક  ::- 

                   :: સ્ ટેફર  રીચીંગ ગ ાલડય(ગે્રડ-૧) અને ફ્રોક્ય રન્ટ રે્મભર્ર વપ્ રામ ર્યલાન ું ર્ાભ ::  

ક્રભ ભારન  ંનાભ અંદાીત જથ્ થો 
બાવ/ભેટ્રીક 

ટન       
(રૂ.) 

એભાઉન્જટ       
(રૂ.) 

એસ્ટીભેટની 
યકભ        (રૂ.) 

એજન્જિીએ 
બયવાના બાવ 

આંકડાભા તથા 
શબ્દો ભા ં

૧ સ્ ટેફર બ્ રીચીંગ  
ાવડય(ગે્રડ-૧)       
IS 1065:1989  
(ય૫ કક.ગ્રા.ની ી.વી.િી. 
અને ોરીથીરીન 
એચી.ડી.ી.ઈ. ફેગ ડફર 
પ્ રાસ્ ટીક ેકંગ િાથે) 

૩૦(ત્રીવ) ભેટ્રીર્ 
ટન પ્રમત લક 
જરૂયીમાત ુ જફ  

23,000/- 
પ્રતી ભેટ્રીર્ 
ટન 

 6,90,000/-  
9,94,000/- 

(અંરે્ રૂમમા 
નલ રાખ 
ચીંગોયાું  ું શજાય 
પ યા) 

(યિન્જટાઈર 
યેઈટ) 
(Online 

Submission   

Only) 

૨ એનહાઈડ્રિ પેયીક ક્રોયાઈડ 
IS 711:1970  

(ય૫ કક.ગ્રા.ની ડફર 
રાઈનંગ ફેગ) 

5(ાુંચીંગ) ભેટ્રીર્ ટન 
પ્રમત લક 
જરૂયીમાત ુ જફ 

34,000/- 
પ્રતી ભેટ્રીર્ 
ટન 

1,70,000/- 

૩ પેયીક એરભ  
(ગે્રડ-૪) 
IS 299:2012 

5(ાુંચીંગ) ભેટ્રીર્ ટન 
પ્રમત લક 
જરૂયીમાત ુ જફ 

12,400/- 
પ્રતી ભેટ્રીર્ 
ટન 

62,000/- 

૪ રીકવીડ એરભ  
(ગે્રડ-૫) 
IS 299:2012 

10 (દવ) ભેટ્રીર્ 
ટન અથલા એર્ 
ટેન્ર્ય પ્રમત લક 
જરૂયીમાત ુ જફ 

7,200/- 
પ્રતી ભેટ્રીર્ 
ટન 

72,000/- 

અભોએ અનેસ્ ટ ભની ડીોઝીટની યકભ રૂ.30,000/- પ યા. યાજકોટ ભહાનગયાલરકા, યાજકોટ, નો યાષ્ટ ટ્રીમ બત  ફેન્જ ક                                      
નો ડીભાન્જ ડ ડ્રાપટ /ે ઓડડય ન ં                  તાયીખ            નો આ િાથે િાભેર છે.  
(અનેસ્ ટ ભની ભાટેનો ચેીંગર્ સ્ લીર્ાયલાભાું આલળે નહશિં.) 
ટેન્જ ડય ભાટેની જાાવેર િાભેર શયતો અભોને કુ ર છે ેનને આધીન યહીને નીચેી િહી સિકકા કયી આેર છે. 
ટેન્જ ડય બમાડ તાયીખ :  ___________________________________________ 
ાટીન  ંનાભ        :  ______________________________________________         
િયનામ            :  ____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
ભોફાઈર નફંય    :  _______________________________________________ 

 

 
 

   કેસભસ્ ટ            નામફ કામડારક ઈજનેય                   એડી.સિટી.એન્જીનીમય 
          વોટય વકડિ                             વોટય વકડિ                વોટય વકડિ 
     યાજકોટ ભહાનગયાલરકા                યાજકોટ ભહાનગયાલરકા                          યાજકોટ ભહાનગયાલરકા  


