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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ઇ-ટ ડર નોટ સ (ચોથો ય ન) 

        રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં સભા ૃહમાં જનરલ બોડ િમટ ગ સમયે ટ પરર  સાઉ ડ િસ ટમ માટ િ -
વાિષક રઇટ કો ાકટ કરવાનો હોઇ આ માટ રસ ધરાવતી તથા આ કારના કામનો ૂ વ અ ુભવ 
ધરાવતી પરવાનેદાર એજ સીઓ પાસેથી ઇ-ટ ડર પ ધિત થી પસ ટઇજ રઇટ થી ભાવો મંગાવવામાં 
આવે છે.  

          ૧)  કામની દા ત રકમ (િ -વાિષક) િપયા  :-  ૬,૨૬,૦૦૦=૦૦  
          ૨)   ઇ.એમ.ડ  ની રકમ િપયા    :- ૬૨૬૦=૦૦ 

          ૩)      ટ ડર ફ  ની રકમ  િપયા    :- ૧૧૨૫/- (નોન–ર ફંડબલ)  
 

ઈ-ટ ડર ડાઉનલોડ કરવાની તાર ખ                   તા. ૦૭-૦૯-૨૧ થી તા ૨૭-૦૯-૨૧ ુધી. 
ઇ-ટ ડર ઓન લાઇન સબિમટ કરવાની છે લી તાર ખ                 તા. ૨૭-૦૯-૨૧ સાંજનાં ૦૬.૦૦ વા યા ુધી. 

 
ટકિનકલ બડ સબમીટ કરવાની તાર ખ               તા. ૨૮-૦૯-૨૧ થી ૩૦-૦૯-૨૧. 

 
ટકિનકલ બડ ખોલવાની તથા ડો ુમે ટસ વે ર ફકશન 
કરવાની તાર ખ ( દા ત)   

તા. ૦૧-૧૦-૨૧. 

ઓન લાઇન ાઇઝ બડ ખોલવાની તાર ખ 
( દા ત)                    

તા. ૦૨-૧૦-૨૧.   

ટ ડર વેલીડ ટ  િપ રયડ  ૧૮૦ દવસ    
     

 વ ુ મા હતી માટ www.rmc.nprocure.com ની વેબસાઈટ પરથી િવગત મેળવવી. 
1) એજ સીએ છે લા સાત નાણાક ય વષ દર યાન આ કારની ટ પરર  સાઉ ડ િસ ટમ કામગીર  સરકાર  

ક અધ સરકાર  ખાતામાં ૂણ કરલ  હોવી જોઈએ.  ગેના જ ર  દ તાવેજો, વક ક પલીશન 
સટ ફ કટ, ટકનીકલ બડ સાથે જોડવાના રહશે. 

2) એજ સી ું  છે લા સાત નાણાક ય વષ ું  સરરાશ વાિષક ટન ઓવર  િપયા :- ૩,૧૩,૦૦૦=૦૦ થી  વ ુ 
હો ુ ં  જોઈએ.  ગે CA ારા માણીત દ તાવેજો ર ુ  કરવાના રહશે. ટન ઓવર માટ રાજકોટ 
મહાનગરપા લકાનાં િનયમા ુસાર Enhance Factor લા ુ પાડવામાં આવશે. 

3) આ કામે ઈ.એમ.ડ . તેમજ ટ ડર ફ નાં ડમા ડ ા ટ “રાજકોટ મહાનગરપા લકા” ની તરફણમાં 
(નેશનલાઈઝડ અથવા શેડ ુલ બે  ક) ટકનીકલ બીડ સાથે બીડવાનો રહશે. 

4) એજ  સી GST નંબર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
5) એજ  સીએ ા. ૦૧ લાખ ક તેથી વ ુ ુ ં  નેશનલાઈઝડ ક શેડ ુલ બે  ક ું  તા ુ  (ટ ડરની તાર ખથી એક 

વષ ુ ુ ંન હોય તે ુ)ં સો  વ  સી સટ ફ કટ આ૫વા ું  રહશે. 
6) આ કામ માટ કોઈ ૫ણ કાર ું  જોઈ  ટ વે  ચર મા  ય રાખવામાં આવશે ન હ. 
7) એજ  સીએ જ ર  પાન (PAN) નંબર આ૫વાનો રહશે. 
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8)  અ ેથી વકઓડર આપવામા ંઆવે તે ુજબના સમયગાળામા ં કામગીર  ુ ર કર  આપવાની રહશે. 
અ યથા  રાજકોટ મહાનગરપા લકાના િનયમ અ ુસાર પેન ટ  કરવામા ંઆવશે.  

9) આવેલ ભાવના ટ ડરો ખોલવામાં આવશે યાર જ ર જણાશે તો જ ભાવ ભરનાર એજ સી સાથે 
વાટાઘાટ   કરવામા ંઆવશે. અને યારબાદ તેણે ઓફર કરલ ભાવ મા ય રાખવો ક નહ  તેનો હ   
કિમ ર ી રાજકોટ મહાનગરપા લકા ને અબાિધત રહશે. 

10)  શરતી ટ ડર મા ય રાખવામાં આવશે નહ . 
11)  આ કામ માટ એજ  સી કોઈ પેટા કો  ાકટ કર  શકશે નહ  ક રાખી શકશે નહ . 
12) એજ સીએ ટ ડરમાં સામેલ પ રિશ ટ ુજબ ું  “ નો લેક લ ટડ ડ લેરશન “ ુ ં  . ૩૦૦=૦૦ નાં   

ટ પ પેપર પર તા ુ ં  સોગંદના ું  જોડવાં ુ ં  રહશે.  
13)   એજ  સીના ભાવ મં ુર થાય તેમણે સરકાર ીનાં િનયમો ુંસાર િનયત  ટ પ પે૫ર ૫ર કરારના ુ ં

કર  સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક, મં ુર થયેલ ભાવોનાં િ વાિષક લેખે થતી રકમના ૫ %  રકમની 
એફ.ડ .આર અથવા બે ક ગેર ટ  ૪૨ માસ માટ “રાજકોટ મહાનગરપા લકા” ની તરફણમાં 
(નેશનલાઈઝડ અથવા શેડ ુલ બે ક)ની આપવાની રહશે. એફ.ડ .આર.ના ક સામાં સરકાર ીના 
િનયમા ુસાર ટ પ ડ ુટ  ભરવાની રહશે. સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ ભરવામાં િન ફળ જશે તો ઈ.એમ.ડ  
જ ત કરવામાં આવશે. અને િનયમ અ ુસાર કાયવાહ  કરવામાં આવશે. 

14)  ટકનીકલ બડ કવર પર “ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના જનરલ બોડ િમટ ગ સમયે ટ પરર  સાઉ ડ 
િસ ટમ  ુર  પાડવાના કામ અથ િ -વાિષક ધોરણે રઈટ કો  ાકટ કરવા ું   કામ. “ ( ચોથો ય ન) 
તેમ લખ ુ ં તેમજ ટકનીકલ બડ ડોક ુમે ટ ુ ં કવર સમય મયાદામાં નીચેના સરનામે મા  પીડ 
પો ટથી/ર . એડ થી કચેર  સમય દર યાન પહ ચાડવા ુ ંરહશે.  
 
િત,  

એડ .સીટ  એ  નીયર, 
રોશની િવભાગ, મ ન.ં૦૮, 
બી  માળે“ ડૉ. બેડકર ભવન”, 
મ ય ઝોન કચેર , રાજકોટ મહાનગરપા લકા, 
ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
 

15)  ટ ડર ડો ુમે ટસના તેમજ કોર ડમના દરક પેઇઝ પર એજ સીએ સહ  િસ ા કરવાના રહશે.  

16)   એજ સી ટકનીકલ બડમાં વોલીફાય થશે, તેનાં જ ાઈઝ બડ ખોલવામાં આવશે. 
17)  આ કામે ભાવો ત ઓનલાઈન જ ભરવાનાં છે. આ કામે  એજ સી નાં ભાવ મં ુર થશે તેઓને મં ુર 

થયેલ ભાવથી એક વષ બાદ ૧૦% નો વધારો તથા બે વષ બાદ મં ુર થયેલ ભાવથી ૨૦% નો વધારો 
આપવામાં આવશે. દા.ત. મં ુર થયેલ ભાવ િપયા ૧૦૦=૦૦ હોય તો એક વષ બાદ ૧૦% નો વધારો 
એટલે ક િપયા ૧૧૦=૦૦ ુ ુકવ ું  કરવામાં આવશે. તથા બે વષ બાદ િપયા ૧૨૦=૦૦ ! ુ  

ુકવ ું કરવામાં આવશે. (ફ ત સમ ુતી નાં હ ુ  માટ). 
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18)  આ ટ ડર સંબંિધત કોઈ પણ િવવાદ ઉપ થત થશે તો, તે ફ ત રાજકોટ ુર ડ શન ુરતો મયા દત 
રહશે. આ કામે યાય ું  ે  રાજકોટ જ રહશે. 

19)  આવેલ કોઈ ૫ણ ભાવ  વીકારવાનો ક તમામ ભાવ રદ કરવાનો અિધકાર રાજકોટ મહાનગરપા લકાને 
અબાધીત રાખવામાં આવે છે. 

20)  ટ  ડરની કોઇપણ શરતો અને સમ ૂતીનાં અથઘટન માટ કિમ ર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકાનો 
િનણય આખર  રહશે. 

         આ ટ ડર બાબતે વ ુ મા હતી અથ મોબાઈલ નં ૯૬૨૪૭- ૦૦૪૪૯ પર સંપક થઇ શકશે. 
 
 
 
 
 
ભાવ ભરનાર એજ સીનો સહ  તથા િસ ો                                                                             એડ . સીટ  એ  નીયર                                                 

રોશની િવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 
 
 

 


