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રોશની વિભાગના જુના ઈિેક્ટ્રીક માિસામાન/ સ્ક્રેપના િેચાણ કામનો િાવષિક પરસન્ટેઇઝ 
રેઇટ કોન્રાક્ટ્ટ 

 ૨૦૨૧ 
               

ઈ-ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ સાાંજનાાં 
૦૬:૦૦ વાગ્યા સધુી  

ઈ -ટેન્ડર ઓન-લાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ  તા. ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુી 
ટેકનીકલ બીડ સબિીટ કરવાની તારીખ  તા. ૨૦-૦૭-૨૦૨૧, સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુીિાાં  

 

ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તથા ડોક્યિેુન્ટસ 
વેરરરિકેશન કરવાની તારીખ 

તા. ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ 

ઓન-લાઈન પ્રાઈઝ બીડ ખોલવાની તારીખ 
(અંદાજીત) 

તા. ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ 

ટેન્ડર વેલીડીટી મિરરયડ  ૧૮૦ રદવસ (ભાવ િત્રક ખોલ્યાની તારીખથી)  
ઈ.એિ.ડી. ની રકિ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

ટેન્ડર િી ની રકિ રૂ. ૭૫૦/-  (નોન રીિાંડેબલ) 
 

ટેકનીકિ બીડ 

એડી. સીટી એન્ જીનીયર 
રોશની મવભાગ 

રાજકોટ િહાનગરિાલલકા 
શ્રી હરીસીહજી ગોહલે ભવન , વેસ્ટ ઝોન, રૂિ નાં.૧૨ 

૧૫૦ રીંગ રોડ બીગ બઝાર િાછળ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૫ 

 
 

                              



                                  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા - રોશની વિભાગ 

ઈ-ટેન્ડર નોટીસ 

 

રાજકોટ િહાનગરિાલલકા રોશની મવભાગના જુના ઈલેક્ટ્રીક િાલસાિાન/ સ્રેિના વેચાણ કાિનો 
િરસેન્ટેઇઝ રેઇટ કોન્રાક્ટ્ટ વામષિક ધોરણે કરવાનો હોઈ આ િાટે રસ ધરાવતી એજન્ સીઓ િાસેથી ઈ- ટેન્ડર 

૫ઘ્ ધમતથી િરસેન્ટેઇઝ રેઈટથી ભાવો િાંગાવવાિાાં આવે છે. 
૧. કાિની અંદાજીત રકિ ( વામષિક )  રુ! ૪.૦૦ લાખ  
૨. ઇ. એિ. ડી. ની રકિ               રુ! ૪,૦૦૦ /-  
૩. ટેન્ડર િી ની રકિ                   રુ! ૭૫૦/-  
૪. કાિની સિય િયાાદા               એક વષા  
 

ઈ-ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ તા.૨૫-૦૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ સાાંજનાાં 
૦૬:૦૦ વાગ્યા સધુી 

ઈ -ટેન્ડર ઓન-લાઈન સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ  તા. ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુી 
ટેકનીકલ બીડ સબિીટ કરવાની તારીખ  તા. ૨૦-૦૭-૨૦૨૧, સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુીિાાં  
ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તથા ડોક્યિેુન્ટસ 
વેરરરિકેશન કરવાની તારીખ 

તા. ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ 

ઓન-લાઈન પ્રાઈઝ બીડ ખોલવાની તારીખ 
(અંદાજીત) 

તા. ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ 

ટેન્ડર વેલીડીટી મિરરયડ  ૧૮૦ રદવસ (ભાવ િત્રક ખોલ્યાની તારીખથી)  
ઈ.એિ.ડી. ની રકિ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

ટેન્ડર િી ની રકિ રૂ. ૭૫૦/-  (નોન રીિાંડેબલ) 

 
 વધ ુિારહતી િાટે www.rmc.nprocure.com ની વેબસાઈટ િરથી મવગત િેળવવી. 
 

 એજન્સીનુાં છેલ્લા સાત નાણાકીય વષાનુાં સરેરાશ વામષિક ટના ઓવર રૂ. ૨.૦૦ લાખથી વધ ુ હોવુાં 
જોઈએ. જે અંગ ે CA દ્વારા પ્રિાણીત દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહશેે. ટના ઓવર િાટે રાજકોટ 
િહાનગરિાલલકાનાાં મનયિાનસુાર Enhance Factor લાગ ુિાડવાિાાં આવશે.  

 આ કાિે ઈ.એિ.ડી. તેિજ ટેન્ડર િી િેટે  “રાજકોટ િહાનગરિાલલકા” ની તરિેણિાાં નેશનલાઈઝડ 
અથવા શેડયલુ બેન્ ક (કો-ઓિરેટીવ બેન્ ક મસવાય) નો રડિાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેકનીકલ બીડ સાથે બીડવાનો 
રહશેે. 

 એજન્ સી GST નાંબર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
 એજન્ સીએ રૂા. ૧ (એક) લાખ કે તેથી વધનુુાં નેશ્ નલાઈઝડ કે શેડયલુ બને્ કનુાં તાજુ સોલ્ વન્ સી 

સટીિીકેટ આ૫વાનુાં રહશેે. 
 એજન્સીએ છેલ્લા ત્રણ નાણારકય વષાનાાં ઇન્કિ ટેક્ષ રીટનાની નકલ બીડવાની રહશેે. 
 આ કાિ િાટે કોઈ ૫ણ પ્રકારનુાં જોઈન્ ટ વેન્ ચર િાન્ ય રાખવાિાાં આવશે નરહ . 

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


 એજન્ સીએ જરૂરી િાન (PAN) નાંબર આ૫વાનો રહશેે. 
 શરતી ટેન્ડર િાન્ય રાખવાિાાં આવશે નહી. 
 આ કાિ િાટે એજન્ સી કોઈ િેટા કોન્ રાકટ કરી શકશે નહી કે રાખી શકશે નહી. 
 જે એજન્ સીના ભાવ િાંજુર થાય તેિણ ેસ્ ટેમ્પ િ િે૫ર ૫ર મનયિ મજુબનુાં કરારનામ ુકરી સીકયોરીટી 

ડીિોઝીટ રૂા. ૨૦,૦૦૦/- એિ.ડી.આર. અથવા બેન્ ક ગેરન્ ટી ૧૫ િાસ િાટે  આ૫વાની રહશેે. 
એિ.ડી.આર ના રકસ્સાિાાં સરકારશ્રીના મનયિ અનસુાર પ્રવતાિાન દરે સ્ટેમ્પ િ ડયટુી ભરવાની રહશેે. 
જેિાાં કસરુ થયે એજન્સીની ઇ.એિ.ડી જપ્ત કરવાિાાં આવશે તથા તે એજન્ સીના ભાવ રદ કરી 
અન્ય એજન્ સીના ભાવ િાંજ ર કરવા રાજકોટ િહાનગરિાલલકા હક્કદાર રહશેે. 

 ટેન્ડર ડોક્યિેુન્ટસના દરેક િેઇઝ િર એજન્સીએ સહી મસક્કા કરવાના રહશેે.  
 જે એજન્સી ટેકનીકલ બીડિાાં ક્ટ્વોલીિાય થશે, તેનાાં જ પ્રાઈઝ બીડ ખોલવાિાાં આવશે.  
 આ કાિે ભાવો િક્ટ્ત ઓનલાઈન જ ભરવાનાાં છે. 
 આ ટેન્ડર સાંબાંમધત કોઈ િણ મવવાદ ઉિસ્સ્થત થશે તો, તે િક્ટ્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્ટ્શન પરુતો 

િયાારદત રહશેે. આ કાિે ન્યાયનુાં ક્ષેત્ર રાજકોટ રહશેે. 
 આવેલ કોઈ ૫ણ ભાવ સ્ વીકારવાનો કે તિાિ ભાવ રદ કરવાનો અમધકાર અબાધીત રાખવાિાાં 

આવે છે. 
 ટેન્ડર િી કે ઈ.એિ.ડી. વગરનાાં ટેન્ડર િાન્ય રહશેે નહી તથા તેને રદ કરવાિાાં આવશે. 
 ટેકનીકલ બીડ કવર િર “જુના ઈલેક્ટ્રીક િાલસાિાન/ સ્રેિના વેચાણ કાિનો વામષિક િરસન્ટેઇઝ 

રેઇટ કોન્રાક્ટ્ટ” કાિ તેિ લખવુાં તેિજ ટેકનીકલ બીડ ડોકયિેુન્ટનુાં કવર સિયિયાાદાિાાં નીચેના 
સરનાિે રજીસ્ટર િોસ્ટ /સ્િીડ િોસ્ટ થી િહોચાડવાનુાં રહશેે.  

 આ કાિે વધ ુિારહતી િાટે નીચે મજુબના અમધકારી શ્રી નો સાંિકા કરવો  
 
                                   નાયબ કાયાિાલક ઇજનેર ( રાજેશ બગથલીયા )  

રાજકોટ િહાનગરિાલલકા, 
                   રોશની મવભાગ, શ્રી હરીસીહજી ગોહલે ભવન , વેસ્ટ ઝોન, રૂિ નાં.૧૨ 

૧૫૦ રીંગ રોડ બીગ બઝાર િાછળ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૫ 

િો. નાં. :- ૯૬૨૪૭૧૮૧૧૯ 

                    
                    
 

એડી. સીટી એન્ જીનીયર 
રોશની મવભાગ 

રાજકોટ િહાનગરિાલલકા 
 

 


