
RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
e-Tender No.RMC/DRN Project/Zonal Work/21-22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Year 2021-22 
 

Milestone dates for e-tendering is as under 
1. Downloading of e-Tender documents 15-09-2021 to 05-10-2021 up to 18.00 hours 
2. Pre-Bid Meeting in office of the Additional City 

Engineer (Drainage Project) 
20-09-2021, 12-00 am at West zone Office, 
RMC  

3. Last date Online submission of e – Tender Up to 06-10-2021 18.00 hours 
4. Physical submission of EMD, Tender fee 

and other documents required for pre-
qualification as per Financial and 
Experience criteria and other necessary 
documents. 

Up to 11-10-2021 up to 18.00 hours 

5. Opening of  online Primary Bid (Technical Bid) 12-10-2021 at 10.30 Hours onwards  

6. Verification of submitted documents (EMD, e - 
Tender fee, documents required for 
prequalification and other necessary 
documents) 

Up to 14-10-2021 10.30 Hours onwards 

7. Opening of Commercial Bid (Price Bid) of 
technically qualified bidders only. 

18-10-2021 10.30 Hours onwards 

8. Bid Validity 180 Days 
For further particularsplease visit us on www.rmc.nprocure.com 

 
 

ADDITIONAL CITY ENGINEER 
Drainage Project Department, 
Rajkot Municipal Corporation,  

Shri Harisinhji Gohil Zonal Office,  
150 Feet Ring Road,  

West Zone Office, Room No.-3 (GF)  
Rajkot-360005 

 
 
 
 
 
 

  

Bid Documents For 
Two Year Zonal Contract for Miscellaneous Zonal Civil works of all category 
(Masonary, Drainage, Road, Water Supply, Pipe Lines of all type of Material) 
& (Repairing and New Works) regarding existing Drainage Pumping Stations, 

Rising Main Pipe Lines, Sewage Treatment Plants, Disposal Lines, Bypass 
Lines etc. under Drainage Project Department 

http://www.rmc.nprocure.com
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પાના ન.ં- (1) 
  

 
RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 

Drainage Project Department 
::e-Tender Notice  :: 

 
The e-tenders are invited by Rajkot Municipal Corporation, Drainage Project 
Department, ShriHarisinhjiGohil Zonal Office, West Zone, Room No.3 (G.F.), 150 Feet 
Ring Road, Rajkot-360005 with two bid system from the experienced contractors 
registered in appropriate class in GWSSB/State Government/ Central Government for 
the below mentioned work: 
 

 
Sr 
No 

 
Name of work 

A) Estimated cost of each piece work 
B) EMD  (Bid Security) 
C) E-TENDER fee 
D) Time limit for completion of work 
E)  Class of Registration 

1 Two Year Zonal Contract for Miscellaneous 
Zonal Civil works of all category 
(Masonary, Drainage, Road, Water Supply, 
Pipe Lines of all type of Material) & 
(Repairing and New Works) regarding 
existing Drainage Pumping Stations, Rising 
Main Pipe Lines, Sewage Treatment Plants, 
Disposal Lines, Bypass Lines etc. under 
Drainage Project Department 

A) Up to Rs.2,00,000/- 
B) Rs.50,000/- 
C) Rs.1,125/- 
D) 24  Months + 3 Months (if required) 
E) Class-'E-2' & Above 
 

 
Milestone dates for e-tendering is as under 

1. Downloading of e-Tender documents 15-09-2021 to 05-10-2021 up to 18.00 hours 
2. Pre-Bid Meeting in office of the Additional City 

Engineer (Drainage Project) 
20-09-2021, 12-00 am at West zone Office, 
RMC  

3. Last date Online submission of e – Tender Up to 06-10-2021 18.00 hours 
4. Physical submission of EMD, Tender fee 

and other documents required for pre-
qualification as per Financial and 
Experience criteria and other necessary 
documents. 

Up to 11-10-2021 up to 18.00 hours 

5. Opening of  online Primary Bid (Technical Bid) 12-10-2021 at 10.30 Hours onwards  

6. Verification of submitted documents (EMD, e - 
Tender fee, documents required for 
prequalification and other necessary 
documents) 

Up to 14-10-2021 10.30 Hours onwards 

7. Opening of Commercial Bid (Price Bid) of 
technically qualified bidders only. 

18-10-2021 10.30 Hours onwards 

8. Bid Validity 180 Days 
For further particularsplease visit us on www.rmc.nprocure.com 

 
 
1. All bidders must submit a bid security amounting to Rs.50,000/- in person as 

above (after providing the online details of the same), either directly deposit in 
Account No.01018640000035 (Rajkot Municipal Corporation) IFSC Code HDFC 
0000101 and submit at the below mentioned address in form of Demand Draft 
in favour of "Rajkot Municipal Corporation", Rajkot, from any Nationalized Bank 
or Scheduled Bank (except Co-operative Bank) in India. The submission of 
required documents along with business address proof and identity proof  for 
verifications duly certified by Gazetted Officer shall have to be submitted at the 
below mentioned address: 

    
    
 

http://www.rmc.nprocure.com
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પાના ન.ં- (2) 
  

The Additional City Engineer,  
   Drainage Project Department, 
   Rajkot Municipal Corporation, 
   Shri Harisinhji Gohil Zonal Office, 
   West Zone, Room No.-3 GF, 150 Feet Ring Road,  

RAJKOT - 360 005. 
 

2. The e-tender fee amounting to Rs.1125/- will be accepted in form of Demand 
Draft only, in favor of "Rajkot Municipal Corporation" Rajkot, from any 
Nationalized Bank or Scheduled Bank (except Co-operative Bank) in India and 
must be delivered to above respective address. 

 
3. The time limit for the work is 24 MONTHS. + 3 Months Extra if required. Rate 
  shall be quoted for the First Year as base year. 10% increase over base year 
  shall be paid for Second Year. Base Year will be considered starting from the 
  date of First Work-Order  
 
4. The prequalification requirement is as under:  
 i) Financial Criteria: 

1. An average annual turnover of last seven years should not be less 
than Rs.15.00lacs. 

2. Working capital and Solvency should not be less than Rs.4.50lacs. 
3. Class of Registration E2 & Above. 
 

 ii) Experience Criteria: 
 The bidder shall have to arrange welding machine, generator set, 
dewatering set etc. above equipments along with operator from local market 
at his own cost. The bidder should possess minimum one cateagory 
experience out of A type or B type: 
 
Work shall include Drainage Rising main Pressure pipeline or Water Works 
Rising main Pressure pipeline. 

 A Peace Works / maintenance work related to Drainage/Water performed at 
Rajkot Municipal Corporation in limit of Rs. 2 lac. The total Amount of these 
type of works during 1 year shall be more than Rs.3 Lac 

B Bidder should have completed at least one work minimum amounting to 
Rs.3.00 Lac at Government or Semi-Government as a main contractor in 
period of last seven years.The bidder should also have carried out any one 
work of Drainage/Water Pressure Pipeline.  

 
 

Sr.No. Year Enhance Factor 
1 Year of inviting tender (2021-22) 1.00 
2 2020-21 1.10 
3 2019-20 1.21 
4 2018-19 1.33 
5 2017-18 1.46 
6 2016-17 1.61 
7 2015-16 1.77 
8 2014-15 1.95 

Note:  
 Enhancement factor at 10% per year for last seven years will be applicable to 

arrive average annual turnover and finalize the magnitude of work done in last 
seven years.  

5. The tender of those bidders who do not submit the required documents 
physically within the stipulated date and time, will be treated as non-responsive 
and their Price Bid will not be opened. 
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6. The bidders who do not submit Tender Fee / EMD, their offer will be treated as 

non-responsive and their Price Bid will not be opened in any case and Rajkot 
Municipal Corporation may disqualify such bidders for future work of RMC. 

 
7. The bidder shall have to pay the Professional Tax for current financial year 

imposed by Government of Gujarat, and also the bidder shall have to produce 
Enrollment Certificate for the same. 

 
8. The experience of Limited / Private Limited Company will not be acceptable. 
 
9. The bidder should not have been Black Listed by Government of India / 

Government of Gujarat or any State Board / Corporations, since inception of the 
firm / Company. Adeclaration in this regard on Rs.100/- Stamp Paper duly 
Notarized, shall have to be submitted as per Annexure, along with the tender 
documents. 

 
10.  The bidder should provide accurate information on any litigation history or 

arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over 
the last tenyears. This should also include such cases, which are in process / 
progress. A consistent history of awards against the bidder may result in failure 
of the bid. In case the bidder has not provided such information and has come 
to the notice of the authority, the tender will be rejected at what so ever stage 
and in such case all the losses that will arise out of this issue will be recovered 
from the tenderer / bidder and he will not have any defense for the same. 

 
11.    RMC reserve the right (i) to change, alter or to waive any technical or commercial 

terms, condition and qualification (ii) to reject all the bids or any bid in part or full 
withoutassigning any reason whatsoever (iii) for making changes / relaxation in 
eligibility criteriaat any  time in the interest of the public. The bidder   shall have no 
cause of action or claim against the Rajkot Municipal Corporation or its Officers / 
Employee’s successor or  assignee for rejection of his tender / bid.  

 
12. The details of Proprietor and I.D. Proof shall have to be submitted along with 

Registration details. 
 
13. The tender of those bidders who do not submit the required documents 

physically in "Self Attested" or "True Copy" duly signed within the stipulated 
date and time, will be treated as non-responsive and their Price Bid will not be 
opened. 

 
14. The agency of Partnership nature shall have to submit Registered Partnership 

Deed.  
 
15. The successful bidder shall have to submit Employees Provident Fund 

Registration Number and E.S.I.C. details within a month from the date of work 
order. 

 
16. The rate shall be quoted including GST and all other applicable taxes. 
 
17. Commissioner, Rajkot Municipal Corporation, Rajkot, reserves the right to accept 

/ reject any or all e-tender(s) without assigning any reasons thereof. 
            

    
  

Additional City Engineer 
Drainage Project  

Rajkot Municipal Corporation 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

નેજ ો કટ શાખાના કાય ેમાં આવતા હયાત નેજ પ પગ  ટશનો, રાઈઝ ગ મેઈનપાઈ૫ લાઈનો, એુજ 

ટમે  ટ  લા  ટસ, ડ પોઝલ લાઈનો, બાયપાસ લાઈનો િવ. લગત ઝોનલ ૫ર રુણ િસિવલ કામો (મેસનર  બાંધકામ, 

પેવ ગ લોક, ર તા મેટલ ગ કામ, ર તા ડામર કામ, નેજ અને વોટર વકસ લગત ઇ ટરનલ અને એક ટનલ કામો) 

મે ટન સ અને ર પેર ગ, નવા એમ તમામ કટગીર ના કામો માટ વાિષક ઝોનલ કામની શરતો સમ ુતી : 

આ કામની દુત આ કામને વહ વટ  મં ુ ર  મ  યા બાદ થમ વક-ઓડર આ યાની તાર ખથી ૨ (બે) વ ્   ધુીની 

રહશે. આ કામમાં આ ટ ડરથી મં ૂર થતા ભાવને બેઇઝ યર ગણવામાં આવશે અને આ એક વષ ૂ ું  થયા બાદ 

બી  વષની શ આતથી કરવાના કામો માટ બેઇઝ યર ઉપર ૧૦% ભાવ વધારો આગામી ૧ વષની દુત માટ 

આપવામાં આવશે. 
આ ઝોનલ કામ રાખનાર એજ  સીને ઝોનલ કો  ાકટર ી તર ક ઓળખવામા ંઆવશે. આ કામના દાજ તૈયાર કરવા 
માટ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ર૦૧૮-૧૯ ના મં ુર થયેલ S.O.R. ને આધાર (બેઈઝ) તર ક લેવામા ંઆવશે.  
 યાને લઈ એજ  સીઓએ તે માણે તેમના ભાવો ભરવાના રહશે. 

 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની નેજ ો કટ શાખાના કાય ે મા ં આવતા કામોમા ં િનયત કરલા ા.ર,૦૦,૦૦૦/- 
ધુીની રકમના ઝોનલ ુ ય વે નેજ તેમજ વોટર વકસ અને મેશનર -ર તા િવ. િસિવલ કામો માટ નીચે જુબની 

આ શરતો તથા સમ ુતી છે. 
૧. લેબર કાયદા અ સુાર, આવ  યક જણાયે, કો  ાકટર ીએ સરકાર ીના લેબર એકટ જુબ લેબર લાયસ  સ 

લેવા ુ ં રહશે, તથા ઈ   રુ  સ લેવાનો રહશે. મ ૂરોની મા હતી આ૫વા બાબતે આ સાથે સામેલ પોલીસ 
કિમ ર ીના નોટ ફ કશન ( હરનામા)નો અમલ કરવાનો રહશે. લેબર કાયદા અ સુાર ક  ાકટર ીએ 
કમચાર  ોિવડ  ટ ફંડ E.P.F. નબંર લેવાનો રહશે  અને વતમાન િનયમા સુાર િમકોનો પી.એફ. કપાત 
કરવાનો રહશે. તથા કામે રાખેલ િમકોની મા હતી તથા કપાત કરાયેલ પી.એફ.ની િવગતો િનયત ફોમટમા ં
િનયિમત ર તે ર ૂ કરવાની રહશે. લેબર કાયદા અ સુાર કો  ાકટર ીએ સિવસ ટકસના કાયદા જુબ નબંર 
લેવાના રહશે.  

૨. જ ર જણાયે સરકાર ીના કાયદા જુબ ટ .આઈ.એન. (ટ ન નબંર) લેવાનો રહશે 
૩. કો  ાકટર પોતે રાખેલ કાર ગરોને મીનીમમ વે સ એકટ માણે દર આ૫વાના ંરહશે.તેમજ સબંિંધત લેબર 

કાયદાઓ ુ ંપાલન કરવા ુ ં રહશે, તથા વખતો વખતના સરકાર ીના અ  ય કાયદાઓ ુ ંપાલન કરવાની 
જવાબદાર  કામ રાખનાર એજ  સીની રહશે. તથા જ ર યાત જુબના લાયસ  સો લેવાની જવાબદાર   તે 
એજ  સીની રહશે. આ કાયદા કા નુ ક લાયસ  સ લેવા બાબતે વખતો વખત  કોઈ ફરફાર થાય, તેને 
અ સુર  તેનો અમલ કરવાનો રહશે. તેમજ લેબરને રુ ા િવમા કવચ એજ  સી તરફથી આ૫વા ુ ં રહશે 

 ુપેમે  ટ અલગથી કરવામાં આવશે ન હP કો  ાકટર ીએ ઉકત તમામ વતમાન કાયદાઓ ુ ં ૂ  ત૫ણે 
પાલન કરવા ુ ં રહશે. તેમજ સરકાર ી તરફથી વખતોવખત  કાઈં ફરફાર થાય તેનો ૂ  ત૫ણે અમલ 
કરવાનો રહશે. મા ંભગં થયે રાજકોટ મહાનગરપા લકાની કોઈ જવાબદાર  રહશે નહ . આવા િનયમ ભગં 

ગેની સં ણૂ જવાબદાર  કો  ાકટર ીની પોતાની જ રહશે. 
 
૪. સઘળા માલની ફ , રોય ટ , સે સ ટકસ (વે   ુએડડ ટકસ), તથા તમામ કારના ટકસ ક ફ  આ કારના 

કામોને લગત િવભાગોમા ં કુવવાની, ભરવાની જવાબદાર  કો  ાકટરની રહશે. કો  ાકટર ભરલ ભાવમા ંઆ 
તમામ કારના ટકસ િવગેરનો સમાવેશ થયેલ ગણી લેવામા ંઆવશે. રાજકોટ મહાનગરપા લકા આ બાબતે 
કોઈ વધારા ુ ં કુવ ુ ંકરશે ન હ. સરકાર  િનયમ જુબ ઈ  કમ ટકસ ક અ  ય ટકસ કો  ાકટરના બીલમાથંી 
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કપાત કરવામા ંઆવશે. તેમજ કો  ાકટની દુત દર  યાન સરકાર ી તરફથી કોઈ ૫ણ નવા ટકસ ક ટકસમાં 
કોઈ ફરફાર થશે તો તે કો  ાકટર ીને બધંનકતા રહશે અને તે જુબ બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

 
૫. કામ રુા ખતં અને િન ઠાથી કરવા  ુરહશે  અને કર ુ ંસઘ ં કામ ુ  યવિ  થત (  ક લ  લી)  ર તે કર  ુ

હો ુ ં જોઈએ. કામ રાખનાર કો  ાકટર ી  માલસામાન ઉ૫યોગમા ં લે તે િનયત ધોરણ જુબનો હોવો 
જોઈએ અને લગત સાઈટ ઈ  ચા ીએ એ વુ કરલો હોવો જોઈએ. આ કામ કટલી  વરાથી ચલાવ ુ ં તે 
બાબત તથા કામ અથવા તેમા ં વ૫રાતા માલ-સામાન બાબતે તકરાર થયે નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ક 
તેથી ઉપરની ક ાના અિધકાર   ુકમ કર તે આખર  ગણવાનો રહશે. ચૂના જુબ મ ટર યલ ટ  ટ ગ 
ર પોટ ર ૂ કરવાનો રહશે. 

 
૬. કો  ાકટર તરફથી ો ેસ બીલ માટ માગંણી આવશે અને  યાજબી લાગશે, તો થયેલ કામ ુ ં મા૫ લઈ 

ો ેસ બીલ આ૫વામા ં આવશે.આમા ં ક લુ કરલી તેવી કામની ુદ  ુદ  બાબતો માટના મં ુર કરલ 
સમ ુતી અ સુાર રુ  કરવામા ં આવી છે, એમ  વીકારવામા ં આવે, તો જ કાયદસર ગણાશે.  સગેં 
કામની સદર  ુબાબતો એવી ર તે રુ  કરવાની છે એમ  વીકારવામા ં ન આવેલ હોય, તે સગેં ડ  ટુ  
એકઝી.એ નીયર ી છેવટના બીલો તૈયાર કરતી વખતે  યાજબી લાગે તેવા ઘટાડાના દરથી બીલો 

કુવવા તૈયાર કરવાને અિધ ૃત રહશે. 
 
૭. કો  ાકટર પોતાના કામદારને થયેલ ઈ  માટ કોઈ ખચ કર ુ ં ૫ડ ક બદલો આ૫વો ૫ડ તો તે ગેની 

સઘળ  જવાબદાર  કો  ાકટરના શીર રહશે. આ ઉ૫રાતં ચા  ુકામે અ  ય કોઈ ૫ણ  ય કતને કામના કારણે 
થયેલી ઈ  માટ કોઈ ખચ કર ુ ં૫ડ ક બદલો આ૫વો ૫ડ, તો તે ગેની સઘળ  જવાબદાર  કો  ાકટરના 
શીર રહશે. આ તમામ બાબતોએ યો  ય ખચ કરવા માટ બદલો આ૫વામા ંકો  ાકટર િન ફળ િનવડ તો તેવા 
સજંોગોમા ં તે ખચ ક બદલો રાજકોટ મહાનગરપા લકાએ કોઈ ૫ણ િવભાગમાથંી તેમને કુવવાના થતા 
પેમે  ટમાથંી કપાત કર  લેવાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકા વતી ડ  ટુ  એકઝી.એ નીયર ી ક તેથી 
ઉ૫રના અિધકાર ઓને અિધકાર રહશે. 

 
૮. એ.  કો  ાકટર ૧૮ વષ થી ઓછ  મરના ંકોઈ માણસોને કામે રાખવાના રહશે નહ . 

બી   ડ  ટુ  એકઝી. એ  નીયર ી ારા-શાર રક, માનિસક ક અ  ય અ મતાના કારણોસર લગત 
 માણસો કામ ઉ૫ર રાખવાની મનાઈ કરવામા ંઆવે તેવા માણસોને કો  ાકટર ીએ કામે રાખવાના 
 રહશે નહ . 

 સી. કો  ાકટર ીએ,લગત સાઈટ ઉ૫ર રાખવામા ંઆવનાર પોતાના અિધ ૃત િતિનિધનો તા તરનો 
 પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ તથા સ૫ંક માટ તેનો મોબાઈલ નબંર રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 કચેર મા ંઅ કુ૫ણે ર ુ કરવાનો રહશે.મોબાઈલ નબંર કોઈ ૫ણ સજંોગોમા ંબધં રાખી શકાશે નહ . 

 
૯. કામ ચા  ુકરવા માટ વક ઓડર આ૫વામા ંઆવશે મા ંદશાવેલ સમય મયાદામા ંકામ ુ  કર  આ૫વા ુ ં

રહશે. ઈમરજ  સી કામો માટ ટલીફોનીક ચુનાથી કામ સોપી શકાશે  વક ઓડર આ  યા બરાબર ગણી 
શકાશે. 

 
૧૦. વક ઓડરમા ંદશાવેલ દુત દર  યાન કામ ુ  ન હ કરવામા ંઆવે તો કિમ  નર ીના આદશ જુબ નીચે 

જુબની િવગતે બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 
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પાના ન.ં- (6) 
  

 
 
 

મ ધુીના ંકામ માટ પેન  ટ   યેક દવસના 
૧ --- થી ા. ૧,૦૦૦/- ા. ૩૦/-  લેખે 

ર ા. ૧,૦૦૧/- થી ા. ર,૫૦૦/- ા. ૪૫/-   લેખે 

૩ ા. ર,૫૦૧/-  થી ા. ૫,૦૦૦/- ા. ૬૫/-  લેખે 

૪ ા. ૫,૦૦૧/-  થી ા. ૭,૫૦૦/- ા.૧૦૦/-  લેખે 

૫ ા. ૭,૫૦૧/-   થી ા. ૧૦,૦૦૦/- ા. ૧ર૦/- લેખે 

૬ ા. ૧૦,૦૦૧/-  થી ા. ર૫,૦૦૦/- ા. ૧૫૦/-  લેખે 

૭ ા. ર૫,૦૦૧/-  થી ા. ૫૦,૦૦૦/- ા. ર૦૦/- લેખે 

૮ ા. ૫૦,૦૦૧/-  થી ા. ૧,૦૦,૦૦૦/- ા ર૫૦/- લેખે 

૯ ા.૧,૦૦,૦૦૧/-  થી ા. ર,૦૦,૦૦૦/- ા ૫૦૦/- લેખે 

 
 ન ધઃ- વ મુા ંવ  ુપેન  ટ  કામની રકમના ૧૦% જુબની રહશે. 
 
૧૧. કામ કરતી વખતે  કોઈ માલ-સામાન નડતર ૫ ન થાય તે ર તે કામ કર ,ુ કોઈ ૫ણ કારના ંઅક  માત થી 

થયેલ કુશાન ગેની જવાબદાર  કો  ાકટરની રહશે.  
 
૧ર. આ કામે અન  ટ મની ડ પોઝીટ ા.૫૦,૦૦૦/- ભરવાની રહશે. 
 
૧૩. ભાવ ર ુ કરનાર કો  ાકટર પૈક   કો  ાકટરના ભાવ મં ુ ર થાય તે સફળ કો  ાકટર સીક રુ ટ  ડ પોઝીટ 

ા.ર,૦૦,૦૦૦/- નેશનલાઈઝડ બે  ક / શેડ લુ બે  કનો ફ કસ ડ પોઝીટ  વ પે ૧૭ માસના સમયગાળા  
માટની ભર  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની તરફણમા ં  ટ પ એકટ જુબ દન-૨૦ (વીસ)મા ંકરારના ુ ં કર  
આ૫વા ુ ંરહશે. આ માટ એજ  સીએ  ટ પ ડ ટુ  એકટ જુબ થતી રકમના ટ પ પે૫ર ઉ૫રાતં વધારાના  
 ૩૦૦/- મળ  થતી ુલ રકમના  ટ પ પે૫ર ઉ૫ર કરારના  ુકરવા  ુરહશે. 

 
 આ બાબતે અપાયેલ ચુના અ  વયે િનયત સમયમા ંઆ યા ન હ અ સુરાયે કો  ાકટરની અન  ટ મની 

ડ પોઝીટ જ  ત કરવામા ંઆવશે અને તે કો  ાકટરના  થાને આ કામે મં ૂર થયેલ ભાવે કામ કરવા સમંત 
કોઈ પણ કો ાકટર પાસે અથવા સેકંડ લોએ ટ ભાવ ર ૂ કરનાર કો ાકટર એજ સી પાસે કામ કરાવવા 
આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે તેમજ આ કાયવાહ   તે કામના લગત નાયબ કાયપાલક ઈજનેર, 
સીટ  એ  નીયર ી ( નેજ ો ટ) હ  તક અન  ટ મની ડ પોઝીટ જ  ત કરવાની સ ા રહશે તથા આવા 
કો  ાકટર ીને રાજકોટ મહાનગરપા લકાના તમામ કામો માટ ણ વષ માટ  લેક લી  ટ કરવામા ંઆવશે  
અને આવા સજંોગોમા ંઝોનલ કામ ગે વૈક લ૫ક  યવ  થા સીટ  એ  નીયર ી ( નેજ ો ટ) કર  શકશે 
અને તેને બહાલ રાખવા ગેનો િનણય કિમ  નર ી હ તક રહશે. 

 

૧૪ કામમા ં ધુારો વધારો કરાવવા અથવા કામ ઓ  વ ુ ંકરાવ ુ ંતે બાબતે લગત ડ  ટુ  એકઝી. એ  નીયર 
અિધ ૃત રહશે. 

 
૧૫. સીક રુ ટ  ડ પોઝીટ તર ક ભરલ રકમ કામ ુ  થયાની તાર ખથી ૯૦ (ને )ુ દવસ બાદ ૫રત આ૫વામા ં

આવશે. સોપાયેલ કામ બરાબર ન થયેલ અથવા કુસાન થયેલ મા મુ ૫ડશે, તો તે કામ કો  ાકટર ુ ર  ત 
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પાના ન.ં- (7) 
  

કર  આ૫વા ુ ં રહશે. આમ કરવામા ં કો  ાકટર  યાન ન હ આપે ક િન ફળ િનવડશે તો તે કામ રાજકોટ 
મહાનગરપા લકા કો  ાકટરના ખચ અને જોખમે અ  ય કો  ાકટર ી મારફત કરાવી શકશે તથા તે માટ 
થયેલ ખચ કો  ાકટની સીક રુ ટ  ડ પોઝીટ અથવા કરલ તે જ ક અ  ય કામના કો  ાકટરના િનકળતા 
પેમે  ટ બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. સદર ુ બાબતે તે કામના નાયબ કાયપાલક ઈજનેર અથવા સીટ  

એ નીયર ( નેજ ો ટ)નો િનણય આખર  ગણાશે તેમજ  તે િનણય કરનારને સીક રુ ટ  ડ પોઝીટ 
જ  ત કરવાની સ ા રહશે. સદર ુ ંબાબતે કોઈ ૫ણ િવવાદ ાહય રાખવામા ંઆવશે નહ . 

 

૧૬. કામ ઉ૫ર કો  ાકટર પોતે અથવા તેમના અિધ ૃત િતિનિધને કામ ઉ૫ર અથવા ઓફ સમા ંહાજર રાખવાનો 
રહશે. પોતે હાજર ન રહ  શકવાના ક  સામા ંલગત કામના નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ીની મં ુર  મેળવી 
િતિનિધ િન કુત કરવા ુ ંફર યાત છે. આ ઉ૫રાતં ર૪ કલાક માટ અરજ  ટ કો  ટકટ થઈ શક તે કાર ુ ં

મોબાઈલ ટલીફોન ધરાવવાનો રહશે  થા ુ  હ લર વાહન હો ુ ંફર યાત છે. 
 
૧૭. કો  ાકટર ીએ અથવા કામના કો  ાકટર ીના િતિનિધએ, કચેર  કામ કાજના દવસો દર  યાન 

િનયમીત૫ણે સાં  ૫.૦૦ થી ૬.૦૦ દર  યાન બ  આવવા ુ ંરહશે અથવા ચુના જુબના સમયે હાજર 
રહવા ુ ંરહશે. કો  ાકટર ીએ પોતાનો મોબાઈલ નબંર અવ  ય જણાવવાનો રહશ.ે  

 

૧૮. કો  ાકટર તેમને સોપાયેલ કામની સમ ુતી મેળવવા, ચા  ુ કરવા ક ચા  ુ કામમા ં ો ેસ બાબતે સાઈટ 
એ નીયર સાથે ચચા કરવા ચુના જુબના સમયે હાજર રહવા ુ ંરહશે. 

 
૧૯ કામ ુ ં થયા બાદ સાઈટ િવ  તાર યો  ય ર તે સાફ કર  આ૫વાનો રહશે અને જો તેમ કરવામા ંકો  ાકટર 

િન  ફળ જશે તો કો  ાકટરના ખચ અને જોખમે રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા સાઈટ િવ  તાર સાફ કરાવી 
લેવામા ંઆવશે. 

૨૦.  નામં ુર કરવામા ંઆવેલ માલ અથવા કામ ર૪ કલાકમા ંખસેડ  લેવા ુ ંઅથવા ુ ર કરવા ુ ંછે. અથવા કામ 
ધુાર  ( ુ ર  ત)આ૫વા ુ ંછે. જો તેમ કરવામા ંનહ  આવે તો કો  ાકટર પાસેથી તેની થતી રકમ બીલમાથંી 

કપાત કરવામા ંઆવશે. 
 
ર૧. પાઈ૫ લાઈનના ર પેર ગ કામ ૫હલા ં/ દર  યાન / ૫છ  ર પેર ગ કામની ચકાસણી માટ જ ર  / લગત / 

અસરકતા િવ  તારના વા વ ખોલ બધં કરવાની જવાબદાર  ર પેર ગ કામ કરનાર એજ  સીની રહશે. વા વ 
ખોલ-બધં  કરવા માટ જ ર  સાધન-સામ ીની  યવ  થા ૫ણ એજ  સીએ કરવાની રહશે. માલ-સામાનથી 
ગટરો ભરાઈ ન ય તેની રુ  તકદાર  કો  ાકટર રાખવાની છે. ર  તો બધં કરવા માટ દવસના ંભાગમા ં
ચૂના ુ ંબોડ, આડશ અથવા રાિ  બતીની  યવ  થા કો  ાકર પોતાના ંખચ કરવાની રહશે. તેને અભાવે 

થતી તમામ કુશાનની જવાબદાર  કો  ાકટરની રહશે. કોઈ ૫ણ કામના ખોદાણ વખતે આડસની  યવ  થા 
 યવિ  થત ર તે કરવાની રહશે. લોકોના ન-માલને કાઈં કુશાની થશે તો તેની સં ણૂ જવાબદાર   તે 

કો  ાકટર ીની રહશે.  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની આ ગે કોઈ કાયદાક ય જવાબદાર  રહશે નહ  ની 
પ  ટ ન ધ લેવાની રહશે. 

 
રર. પાઈ૫ લાઈન ર પેર ગ કામ દર  યાન પાઈ૫ લાઈન ચોક-અ૫ જણાયે, એજ  સીએ કલીન ગ રોડ / પાઈ૫ 

િવગેર કારના જ ર  સાધનો વા૫ર ને પાઈ૫ લાઈન ચો  ખી કર  આ૫વાની રહશે. 
 
ર૩. ુ  ય પાઈ૫ લાઈન ૫ર કોઈ ૫ણ કારની ફ રયાદના િનવારણ માટ એજ  સી ારા ૫ુરવાઈઝર  ટાફ હાજર 

રાખવાનો રહશે, ુ ંઅલગ થી પેમે  ટ આ૫વામા ંઆવશે નહ . 
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પાના ન.ં- (8) 
  

 
ર૪. માલ-સામાનથી ક કામને કારણે ર  તા, ઓ૫ન ગટર, ગેસ પાઈ૫ લાઈન અ  ડર ાઉ  ડ નેજ, ઈલેક સીટ  

 યવ  થા ટલીફોન કબલ િવગેર ખાનગી ક હર માલ-િમ કતોને કુસાન ન થાય, વાહન  યવહાર, 
રાહદાર ને કુસાન ક તકલીફ ન ૫ડ તે માટ તથા ઓ૫ન ગટર ક વોકળાના વહણને અવરોધ ઉભો ન થાય, 
તે જોવાની તથા તે માટ જ ર  સાધન સામ ી વી ક ચુના બોડ, આડસ, દવા બ ી ક  ય કતની 
 યવ  થા કરવાની જવાબદાર  કો  ાકટર ઉ૫ર રહશે. તેમજ કામગીર  દર  યાન / માટ ા ફક ગેની તમામ 
 યવ  થા માટ લગત  ા ફક પોલીસ િવભાગ સાથે સકંલન કર  જ ર   યવ  થા એજ  સીએ કરવાની રહશે. 

 

ર૫. કો  ાકટર તર ક એકથી વ  ુ  ય કત/ભાગીદાર ક સં  થા હોય, તો  તે વખતે ર  ાર ઓફ ફોમસમાં 

 ર  ટર થયેલ હોય તેવા ભાગીદાર  ખતની (ર  ટડ પાટનરશી૫ ડ ડ) નકલ ર ુ કરવાની રહશે. 
  

 
૨૬. દરક કામના બીલમા ંલા  ુ૫ડતો .એસ.ટ . કો  ાકટર ીએ ભરવાનો રહશે. આ માટ એજ  સીએ .એસ.ટ . 

નબંર સાથે લા  ુ૫ડતા .એસ.ટ . ના ેક-અ૫ સાથે  ુબીલ ર ૂ કરવા  ુરહશે. 
 
૨૭. આ કામે વષ ૨૦૧૮-૧૯ ના બાધંકામ, નેજ (િસિવલ-મીકનીકલ),  તથા વોટર વકસ િવભાગના 

એસ.ઓ.આર.ને આધાર તર ક ગણી પસ ટજ બેઈઝથી ભાવો ર ુ કરવાના રહશે. કોઈ ૫ણ કામમા ંએક  ા 
આઈટમ થશે, તો તે રાજકોટ મહાનગરપા લકાના એસ.ઓ.આર. જુબ કર  આ૫વાની રહશે. આ આઈટમની 
લગત રકમ ઉ૫ર  તે કામે મં ુર થયેલ ઓન ક ડાઉન ૫સ  ટજની અસર એટલે ક વધારો-ઘટાડો  કર  
આ૫વામા ં આવશે.  આઈટમનો ભાવ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના એસ.ઓ.આર.મા ં ક એ નીયર ગ 
(  ટોર) ના રઈટ કો  કટમા ંઉ૫લ  ધ ન હ હોય, તે આઈટમ માટ જુરાત પાણી રુવઠા અને ગટર યવ થા 
બોડ (GWSSB)ના ચા  ુવષના SOR જુબ આ૫વામા ંઆવશે અને આ આઈટમ ુ ં પેસીફ કશન તે SOR 
જુબ રહશે તેમજ તેના ઉપર ઓન ક ડાઉન ૫સ  ટજની અસર એટલે ક વધારો-ઘટાડો  કર  આ૫વામા ં

આવશે ન હ.  GWSSB SORમા ં  આઈટમ ના ભાવો ઉપલ ધ ન હ હોય   માલ - મ ૂર  કામ  ુરઈટ 
એના લસીસ કર  યો  ય માકટ રઈટ (MR) આ૫વામા ંઆવશે આ આઈટમ ુ ં પેસીફ કશન તે MR જુબ 
રહશે  કો  ાકટરને બધંનકતા રહશે. 

 
ર૮. કો  ાકટરને સો૫વામા ંઆવેલ કામની યો  ય ઝડ૫ ન હ જણાયે ક િનયત સમયમા ં ુ  ન કરલ હોવા ુ ં

જણાયે ધોરણસર પેન ટ  વ લુ કરવામા ંઆવશે. આ બાબતનો ૫   યવહાર કો  ાકટર સાથે સાદ  પો  ટથી 
ક રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કમચાર  મારફત કર  શકાશે  િનયમ સુાર બજયા બરાબર ગણાશે. 
કો  ાકટરને  કામ માટ વક ઓડર આ૫વામા ંઆવે ક તરત જ જ ર  ચુનાઓ જુબ તે કામ તા  કા લક  
ચા  ુ કરવા ુ ં રહશે. જો કો  ાકટર ુ ં કામ ધીમી ગિતએ ચા  ુ હશે, અગર તો દુત દર  યાન ુ  ં નહ  
કરવામા ં આવે, તો ધોરણસરની પેન  ટ  વ લુ કરવામા ં આવશે તેમજ બાક  રહ  ુ કામ,લગત સીટ  
એ  નીયર નકક  કર તે જુબ બી  કો  ાકટર પાસે અગર તો ડ પાટમે  ટલ ુ  ં કરાવી શકશે, અને 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં ધોરણ માણે ખચ વ લુ લેવામા ંઆવશે. રાજકોટ  િુન. કોપ રશન તરફથી 
ર  ટાડ એ.ડ . થી કો  ાકટરને મોકલવામા ંઆવેલ નોટ સ, બજયા વગર ૫રત આવશે તો ૫ણ તે બ લી 
ગણવામા ંઆવશે. એજ  સીએ ટ  ડર સાથે તેમ  ુઅિધ ૃત ઈ-મેઈલ એ સ આ૫વા  ુરહશે. ઈ-મેઈલ મારફત 
મોકલેલ નોટ સ ૫ણ અિધ ૃત ગણવાની રહશે. તેમજ ણ નોટ સ મ  યા બાદ કો  ાકટર ી કામ કરતા નથી 
તેમ મા મૂ ૫ડશે  તો કો  ાકટર ીને રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ંતમામ કામો માટ ણ વષ માટ  લેક 
લી  ટ કર , ભરલ સીક રુ ટ  ડ પોઝીટની રકમ જ  ત કરવામા આવશે. 
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પાના ન.ં- (9) 
  

૨૯.  ક  સામા ં ઝોનલ કો  ાકટર કામ કરવામા ં સ મ ન હોય તે  ુ મા મુ ૫ડ અથવા કોઈ કો  ાકટર 
ઈરાદા વુક આ કામ કરવા ુ ં ટાળે છે, તે  ુલગત ડ  ટુ  એકઝી. એિ  જનીયર ી ક સ મ અિધકાર ીને 
મા મૂ ૫ડ, તો  વોડમા ં ક વોડને લા  ુ િવ  તારમા ં કામગીર  કરવાની થતી હશે તે  નેજ શાખાના  
લગત વોડ/ઝોનના નેજ ઝોનલ કો  ાકટર ી પાસે તેઓના  તે વોડ/ઝોનના મં ુર થયેલ ભાવથી 
પેરલલ કો  ાકટર ી તર ક કામ કરાવવામા ંઆવશે. આવા ક  સામા ંજો રાજકોટ મહાનગરપા લકાને કોઈ 
વધારા  ુખચ થશે તો તે  નેજ ો કટ શાખાના ળૂ ઝોનલ કો  ાકટર પાસેથી વ લૂવામા ંઆવશે તેમજ 
આ કો  ાકટરને રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં તમામ કામો માટ ણ વષ માટ  લેક લી  ટ કર , ભરલ 
સીક રુ ટ  ડ પોઝીટની રકમ જ  ત કરવામા આવશે. પેરલલ કો  ાકટર ી તર ક કામ આ૫વાની સ ા નેજ 
ો કટ શાખા સીટ  એ  નીયર ક સ મ અિધકાર ીની રહશે. આવા ક  સામા ંઝોનલ કો  ાકટર કામ ન 

કર તો તે જ ભાવથી બી  કો  ાકટર પાસે કામ કરાવવામા ંઆવ ુ ંહશે તેવા ક  સામા ંબી  કો  ાકટરને 
અલગ સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ ભરવામાથંી ુ કત આ૫વામા ંઆવશે. અલબ  તે માટ અલગ કરાર કરવાનો 
રહશે. P 

૩૦. રાજકોટ મહાનગરપા લકાના  ટોસમાથંી મેળવેલ માલના તમામ ડોક ુમે  ટસ તથા તેની નકલો ળવવાની 
રહશે તેમજ તે ડોક મેુ  ટસ વખતો વખત એ નીયર ીને ૫હ ચતા કયા બાદ જ બીલ પેમે  ટની કાયવાહ  
થઈ શકશે.  

 
૩૧. કરારનામામા ં કો  ાકટર િન કુત કરલ િતિનિધની િન ુ કતની િવગતો તથા મોબાઈલ નબંર અને બે  ક 

નામ સહ તના કર  ટ એકાઉ  ટના નબંર તેમજ પાન નબંરની િવગતો આ૫વાની રહશે. કો  ાકટર ુ ં
કુવવા ુ ંથ  ુપેમે  ટ તેમના કર  ટ બે  ક એકાઉ  ટમા ંસી  ુજમા ંકરવામા ંઆવશે. 

 
૩૨. એક સાથે વ  ુકામોના વક ઓડર આપી શકાશે. 
 
૩૩. રા ે કામ કરવા ુ ં કહવામા ંઆવે તો તે કરવા ુ ં રહશે. અને તે ર તે કરલ કામ માટ કોઈ વધારાનો ભાવ 

આ૫વામા ંઆવશે ન હ\P કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં કો  ાકટરને મં ુ ર થયેલ રાજકોટ શહર લા  ુ િવ  તાર  ુકામ 
કરવા  ુ સ ૫વામા ં આવે, તો તેઓના ં મં ુર થયેલ ભાવ માણે કર  આ૫વા બધંાયેલ છે. આવ યક  
સજંોગોમા ં કોઈ અગ  ય ુ ં કામ કો  ાકટર ીને તા  કા લક કર  આ૫વા ુ ં કહવામા ંઆવે તો તે કામ લગત 
કો  ાકટર ીએ કર  આ૫વા ુ ં રહશ,ે અ  યથા  સબંિંધત કો  ાકટ ી સામે દંડનીય ૫ગલા લેવા ગેનો 
િનણય લગત સીટ  એ  નીયર કર  શકશે. 

 
૩૪. સદર ુ કામ ુ  થયા બાદ સબંધંકતા કો  ાકટર સદર ુ કામ ુ  થયાની તાર ખથી ણ માસ દર  યાન 

પાઈ૫ લાઈનમા ં કોઈ ૫ણ કારની ભાગં ટુ ક લીકજ થશે તો તે ભાગં ટુ ક લીકજ કો  ાકટર કંઈ ૫ણ 
તના વળતર વગર તેના ંપોતાના ખચ ુ ર  ત કર  આ૫વા ુ ંરહશે. કો  ાકટર બધો માલ પોતાના ખચ 
ુચત  થળે લાવવાનો રહશે. પાઈ૫ તથા પેશીય સને ચડાવતા ક ઉતારતા કોઈ કુશાની થશે તો તેને 

માટ કો ા ટર પોતે જવાબદાર રહશે. 
 
૩૫. પાઈપો  ચમા ંઉતારતા ૫હલા તે ુ ંખોદાણ બરાબર કયા ૫છ  ઉતારવાના રહશે. ખોદાણના  ચના ંલેવલ 

બરાબર એક સરખા ઢોળાવમાં તથા લેવલમા ંહોવા જોઈએ. પાઈપો  ચમા ંનાખંતી વખતે પાઈ૫ ટુ  ન 
ય તે માટ બરાબર સભંાળ રાખવાની રહશે. 
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૩૬. પાઈ૫ લાઈન નખંાઈ ગયે ટ ટગ દર  યાન લીકજ ક પાઈ૫ ખામીવાળા જણાશે તો તે કો  ાકટર તેના 
પોતાના ખચ તેને લગત ધુાર કરવાનો રહશે. 

 
૩૭. ઈમરજ  સી કામો માટ નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ીની ચુના જુબ તા  કાલીક ઉ૫યોગમા ં લેવાના થતા 

મટ ર યલની ૫ણ કો  ાકટર ીએ તે  યવ  થા કરવાની રહશે. આ કાર કો  ાકટર ીએ સ  લાય કરલ 
મટ ર યલને એ  ટ મેટ પાટ-બી મા ંસમાવી ટ કરવા ુ ંરહશે. અને આ પાટ-બી ની રકમ ઉ૫ર કો  ાકટરના 
મં ુર થયેલ અ૫  ડાઉન ૫સ  ટઈજની અસર આપી કો  ાકટરને કુવવામા ં આવશે. જ ર જણાયે 
એ નીયર ગ ટોરમા ંઉપલ ધ મટ ર યલ ટોરમાથંી મેળવી શકાશે. નો સમાવેશ એ ટ મેટના પાટ-એમા ં  
કરવામા ંઆવશે. 

 
૩૮. કોઈ ૫ણ કામ ુ ંલેબોરટર  ટ ટ ગ કરવાની જ રત જણાય તો તે કો  ાકટર પોતાના ખચ  યવ  થા ગોઠવી 

કરાવી આ૫વા ુ ંરહશે. લેબોરટર  ટ  ટ ગ કામ ુ ંપેમે ટ SOR જુબ આપવામા ંઆવશે. 
 
૩૯. અ  ય તમામ શરતો તથા પેસીફ કશન પી.ડબ .ુડ ./ .ડબ .ુએસ.એસ.બોડ/બી.આઈ.એસ.ના 

પેસીફ કશન/ધારા ધોરણો તથા શરતો જુબ સમજવાના રહશે. 
 
૪૦. આ કામની દુત આ કામને વહ વટ  મં ુ ર  મ  યા બાદ થમ વક-ઓડર આ યાની તાર ખથી ૨ (બે) વ  ્  

ધુીની રહશે. આ કામમા ંઆ ટ ડરથી મં ૂર થતા ભાવને બેઇઝ યર ગણવામા ંઆવશે અને આ એક વષ 
ૂ ુ ં થયા બાદ બી  વષની શ આતથી કરવાના કામો માટ બેઇઝ યર ઉપર ૧૦% ભાવ વધારો આગામી ૧ 

વષની દુત માટ આપવામાં આવશે. આ વાિષક દુતને રાજકોટ મહાનગરપા લકાની જ ર યાત જુબ 
િવશેષ ણ માસના સમય ગાળા ધુી લબંાવી શકાશે  કો  ાકટરને બધંનકતા રહશે તથા તે માટ કોઈ 
અલગ કરાર કરવાનો રહશે ન હ તેમજ અલગ સમંિત મેળવવાની ૫ણ રહશે ન હ  કો  ાકટર ીને 
બધંનકતા રહશે. આ સમયગાળાથી વધારાના સમય ગાળા માટ કો ાકટર અને રાજકોટ મહાનગરપા લકાની 
પર પર સમંિતથી નવા વષનો કરાર ન થાય યા ં ધુી લબંાવી શકાશે.  

 

૪૧P મહાનગરપા લકાની કામગીર  માટ મ ુરોની જ ુર ૫ડ તો તે ઝોનલ કો  ાકટર ીએ રુા પાડવાના 
રહશે.મ ુરો રુા પાડવાના કામે  તે વખતના સરકાર ીના અમલમા ંહોય તે ધારા ધોરણ જુબ રોજના 
દર  લસ ૧૫ ટકા એ જુબ કુવ  ુકરવામા ંઆવશે. તેમા ંએજ  સીના વધાર ઓછા ભાવના ટકાની ગણ ી 
કરવામા ંઆવશે નહ .રાખવામાં આવેલ મ ૂર ગેની કાયદાક ય જવાબદાર   તે કો  ાકટર ીની રહશે. 
નેજના ઝોનલ કો  ાકટર ીએ નેજ ો કટ શાખાને લગત કોઈ ૫ણ કામગીર  માટ રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાને જયાર ૫ણ મ ુરોની જ ર ૫ડ  યાર જ ર યાત જુબની સં  યામા ંમ ુરો િવના િવલબેં 
સ  વર રુા પાડવાના ંરહશે. 
રોજમદાર પાસે આઠ કલાક કામગીર  લેવામા ંઆવશે. ચાર કલાક  ધુીની કામગીર  માટ અડધા રોજ 
જુબનો દર કુવવામા ંઆવશે. 

 
૪૨. સબંધંીત એજ  સી / કો  ાકટર રાજકોટ મહાનગરપા લકાના હદ િવ  તાર બહારના િવ તારના કામો માટ ર૪ 

કલાક માણસોની તથા વાહનની  યવ  થા રાખવાની છે. રાજકોટ મહાનગરપા લકા દવારા વાહનોની કોઈ 
 યવ  થા કર  આ૫વામા ંઆવશે ન હ. 

  
૪૩. આ કામે એજ  સીના કમચાર ઓને રાજકોટ મહાનગરપા લકા તરફથી કોઈ ૫ણ તના ૫કડ, પાના ક અ  ય 

કોઈ સાધન સામ ી આ૫વામા ંઆવશે ન હ. એજ  સીએ આવા સાધનો  વખચ વસાવવાના રહશે. 
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પાના ન.ં- (11) 
  

 
૪૪. કો  ાકટનાં સમયગાળા દર  યાન કોઈ ૫ણ કારનો ભાવ વધારો મળશે ન હ તેવી પ ટ સમજ સાથે ભાવ 

ભરવા. 
 
૪૫. એજ  સીના કમચાર ની ગફલત ક અ મા ણકતાને લીધે ચોર  ક ઉઠાતંર  થાય અને તેને લીધે રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાને આિથક ક અ  ય કોઈ ૫ણ કાર ુ ં કુશાન થાય તો તે ગે ુ ંતમામ વળતર એજ  સીએ 
ભરપાઈ કર  આ૫વા ુ ં રહશે. એજ  સીના કોઈ ૫ણ કમચાર ની કાયદા િવ  ધની કોઈ કામગીર  / વતન 
બાબતે તમામ જવાબદાર  એજ  સીની રહશે. 

 
૪૬. એજ  સીના કમચાર ઓની િત બાબતે રાજકોટ મહાનગરપા લકાની કોઈ કા નૂી જવાબદાર  થશે ન હ. 

એજ  સી પોતે તે માટ જવાબદાર થશે. 
 
૪૭.  એજ  સી ારા એક વખત ભાવ ર ુ થયા બાદ તેમા ંએજ  સીની સમજફર ક શરત કુને કારણે ભાવમાં કોઈ 
 ૫ણ કારનો ફરફાર કર  શકાશે ન હ. 
  
૪૮. એજ  સીના ંકમચાર ઓને ભરતી, બદલી, બઢતી, િશ ા િવગેરના ંસરકાર ીના ંક રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં

કોઈ િનયમો લા  ુ૫ડશે ન હ. 
 
૪૯. ભાવ ભરનાર એજ  સીએ આ કામે ર ુ  કરવાના થતા તમામ દ  તાવેજો ''  વ મા ણત / ખર  નકલ'' કર  ર ુ  

કરવાના રહશે. આ ઉ૫રાતં અ ેની કચેર  દવારા એજ  સીને જણાવવામાં આવેલ તાર ખ અને સમય 
દર  યાન ર ુ કરલ તમામ દ  તાવેજોની ''ઓર નલ''  (અસલ કોપી) વેર ફ કશન કરાવવા હાજર રહવા ુ ં
રહશે. 

 

૫૦. જો રાજકોટ મહાનગરપા લકા પાસે ફાજલ હશે, તો બાધંકામ ગેના ંસાધન, ચા  ુહાલત (વક ગ ક  ડ શન) 
મા ંધોરણસર ડ પોઝીટ તેમજ ચા  લઈ િનયમ જુબ કો  ાકટરને આ૫વામા ંઆવશે અને તે સાધનોની 
ભાગંફોડ બદલ કુશાન ભરપાઈ કરવાની તમામ જવાબદાર  કો  ાકટરના ંશીર રહશે. 

૫૧. ર  તાના ંકામોમા ંબો ડર, મેટલ, ક મોરમ ઉ૫ર ુ ંરોલ ગ, વોટર ગ કામ િવ.માટ રોલરની  યવ  થા કો  ાકટર 
કરવાની રહશે. કો  ાકટર ી પાસે પોતાનો રોડ રોલર, ક, કટર િવગેર સાધનો રાખવાના ંરહશે. 

૫૨. રાજકોટ મહાનગરપા લકાની તમામ કારની ઈમારતોમા ં ચૂના જુબ ુ ંતમામ કામ કર  આ૫વા ુ ંરહશે. 

૫૩.   ર  તાના કામ માટ [ જો રોલની યવ થા રાજકોટ મહાનગરપા લકા તરફથી થયેલ હશે તો રોલ ભા ુ  ંનીચ [ 
જુબના દર બીલમાથંી વ લુવામા ંઆવશે. 

 (૧) દિનક ભા ુ ં ા.ર૫૦૦/- ૮ કલાક માટ, વધારાની કલાકો માટ િત કલાકના  ા.૪૦૦/- 

 (ર)  અધ  દવસ  ુભા ુ ા.૧૫૦૦/- ૪ કલાક માટ, વધારાની કલાકો માટ િત કલાકના ા.૪૦૦/- 

 (૩)   િુન.હદ બહાર ) દિનક ભા ુ ા.૪૦૦૦/- ૮ કલાક માટ, વધારાની કલાકો માટ િત કલાકના 
  ા.૫૦૦/- 

(૪)   િુન.હદ બહાર ) અધ  દવસ  ુ ભા ુ ા.ર૫૦૦/- ૪ કલાક માટ, વધારાની કલાકો માટ િત 
 કલાકના ા.૫૦૦/- 
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પાના ન.ં- (12) 
  

૫૪. ા.ર,૦૦,૦૦૦/- થી વ  ુ રકમના કોઈ ૫ણ કામો અરસ૫રસ સમ ૂતીથી તથા કો  ાકટરની લે ખત 
સહમિતથી કરવાના રહશે.  

 
૫૫. કો  ાકટર કરલ કામના મેઝરમે  ટ સબંિંધત એ  નીયર પાસે લેવડાવી  બીલ બનાવવા ગેની માગંણી 

લેખતમા ં દવસ-૮ મા ં ર ુ  કરવાની રહશે અ  યથા આ કામે શાખા દવારા એક તરફ  મા૫ લઈને બીલ 
બનાવી કુવ  ુકરવામા ંઆવશે  કો  ાકટરને બધંનકતા રહશે તેમજ તે બાબતે કો  ાકટરનો કોઈ વાધંો / 
િવરોધ મા  ય રહશે નહ . 

 
૫૬. જુરાત સરકાર ીના મ અને રોજગાર િવભાગના ..આર. ન.ંસી.ડબ  .ુએ/ ર૦૦૪૧/૮૪૧/એમ-૩ 
 તા.૩૦.૦૧.૦૬ ના ઠરાવ જુબ મીકોના ક  યાણ માટ બીલની ુલ રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસ રકમ 
 રાજકોટ મહાનગરપા લકા રન ગ બીલમાથંી કપાત કરશે, તેમજ તેના માટ જ ર  ર શન એજ  સીએ 
  વખચ કરવા ુ ંરહશે. 

 
૫૭. કો  ાકટર સરકાર ીએ જણા  યા જુબનો ચા  ુ વષનો ોફશનલ ટ  ભરવાનો રહશે તથા તે ગે ુ ં
 એ  રોલમે  ટ સટ ફ કટ ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. 

 
૫૮. કામ રાખનાર કો  ાકટર ી ૧૦ ક તેથી વ  ુ કામદારો કામે રાખેલ હશે તો કો  ાકટર ીએ ઈ.એસ.આઈ. 
 (એ   લોઈઝ  ટટ ઈ   યોર  સ) એકટ હઠળ ર  શન કરાવી જ ર  ર  શન નબંર મેળવવાનો રહશે. 
 કો  ાકટર ીએ તેમના હ  તકના કામદારોને ઈ.એસ.આઈ.એકટ હઠળ મળવાપા  તમામ લાભો આ૫વાના 
 રહશે. કો  ાકટર ીએ ઈ.એસ.આઈ. એકટના  તે સમયે વતમાન તમામ ધારા-ધોરણો ુ ંપાલન કરવા ુ ં
 રહશે. 

 
૫૯. નવી પાઈપ લાઈન ક નવા નેજ પ પ ગ ટશન તથા એુજ ટમે ટ લા ટ વગેર ુ ં કામ ણૂ થયે 

અથવા બી  શાખા ારા અ ે સોપવામા ંઆવે તેવા તમામ ક સામા ં સ મ અિધકાર  ારા ચૂવવામાં 
આવે, યાર તે ુ ં  મેઇ ટન સ, ર પેર ગ અને સીવીલ કામ અ વયેની કામગીર  કો ા ટર ી ારા કર  
આપવાની રહશે. 

 

૬૦. રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ંS.O.R.મા ંઆપેલ આઈટમ ુ ંવણનજો ે  ભાષામાં દશાવેલ હશે તો ે  
ભાષામા ંદશાવેલવણનઆખર  રાખવામા ંઆવશે. આમ છતા ંઆવા કોઈ પણ રાજકોટ મહાનગરપા લકાનાં 
S.O.R.ના ંવણન બાબતે સીટ  એ નીયર ીનો િનણય આખર  ગણાશે. 

 
૬૧. દરક કારની પાઈપ લાઈન તથા વા વ વગેરના ં ર પેર ગ માટ લોકશન/ થળ/ ચાઈ ધુી પહોચવા 

માટની દરક કરની યવ થા કો ા ટર ીએ કરવાની રહશે. ુ ં કોઈ પણ કાર ુ ં અલગથી કુવ ુ ં
કરવામા ંઆવશે ન હ. દરક એજ  સીએ તેમના મ ુર - વા  વમેન - ૫ુરવાઈઝરને મીનીમમ વે સ એકટ 
જુબ ુ ંવેતન ઈ.સી.એસ. ારા જ કુવવા ુ ંરહશે. 

 
૬૨.  એજ  સીઓને રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા નુા હત બેદરકાર  સબબ નોટ સ આ૫વામા ં આવેલ 
 હોય ક પોલીસ ફ રયાદ દાખલ કરાવવામા ં આવેલ હોય તેવી એજ  સીઓ તેમજ તેવી એજ  સીઓની 
 ો ાઈટરશી૫ ધરાવતા કો  ાકટર ીઓની અ  ય એજ  સીઓ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ઝોનલ ટ  ડર 
 કામોમા ંભાગ લઈ શકશે ન હ. 
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પાના ન.ં- (13) 
  

૬૩. કો  ાકટર તેમને સ પાયેલ કામગીર  દર  યાન સે  લ  ટોર (એ  .) માથંી મેળવેલ વા  વ ુ ંફ ટ ગ કયા 
બાદ વા  વના બોડ  નબંર પ  ટ વાચંી શકાય તે ર તનો ફોટો ાફ તેમજ તેમને ઈ   ુથયેલ વા  વ ુ ંફ ટ ગ 
સાઈટ ૫ર થયેલ છે તે મતલબ ુ ં માણ૫  બલની માગંણી સાથે ર ુ કયા બાદ જ આ કામ ુ ં કુવ ુ ં
કરવામા ંઆવશે. 

 

૬૪. ભાવ ભરનાર એજ  સીએ તેમની િવ  ધ પોલીસ ફ રયાદ થયેલ નથી તે ગે ુ ંતથા કયાયં  લેકલી ટ / 
ટિમનેટ / ડ બાર કરવામા ંઆવેલ નથી તે ગે ુ ંસોગદંના ુ ં  ટ પ પે૫ર ઉ૫ર કર  નોટરાઈઝ કરાવી ટ  ડર 
સાથે ર ુ કરવાના થતા જ ર  દ  તાવેજ સાથે જ ર ુ કરવા ુ ંરહશે.    

 

૬૫. ઝોનલ કામે એજ  સી પોતાના  ભાવ ઓન-લાઈન ર ુ કરશે તે ભાવો ઓછા જણાયે તેવા સજંોગોમા ંતે ુ ં
રઈટ એનાલીસીસ ર ુ કરવા જણાવવામા ંઆવશે  અ  વયે રાજકોટ મહાનગરપા લકાને એજ  સીના આવેલ 
ભાવ ર ુ કરલ રઈટ એનાલીસીસ જુબ યો  ય લાગશે તો જ  વીકારવામા ંઆવશે અ  યથા  વીકારવામા ં
આવશે ન હ અને તેવી એજ  સીઓના ભાવ  વીકારવામા ંઆવશે ન હ. આ ગે રાજકોટ મહાનગરપા લકાનો 
િનણય એજ  સીને બધંનકતા રહશ.ે  

 

૬૬. ો ાઈટરના નામનો કઈસ થાય  યાર એજ  સીની સાથો સાથ ો ાઈટર ૫ણ  લેકલી  ટ થશે. એ ીમે  ટ 
પૈક ના ો ાઈટર અને તમામ પાટનર  લેકલી  ટડ ગણવામા ં આવશે. ડોક મુે  ટ વેર ફ કશન કરાવતી 
વખતે પાટનરશી૫ ડ ડ ર ુ કર  વેર ફાઈ કરાવવા ુ ંરહશે. 

 
૬૭. એજ  સીએ ઓન-લાઈન ટ  ડરના ભાવ ભર   યાર બાદ જ ર  ટ  ડર ફ  અને અન  ટ મનીનો ડ મા  ડ ાફટ 

તેમજ અ  ય જ ર  દ  તાવેજો િનયત સમય મયાદામા ંર ુ કરવાના રહશે.  આમ નહ  કરનાર એજ  સીને 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાના તમામ કામો માટ ણ વષ માટ ડ બાર કરવામા ંઆવશે. 

 
૬૮.  અ ય સામા ય શરતો: 
 

મ 

ન.ં 

ઉપયોગમાં લેવાયેલ 

સાધનો 
શરતો 

૧ JCB/ Crane /Hydro ર પેર ગ કામ દર યાન જ ર જણાયે JCB/ Crane /Hydro નો ઉપયોગ 
કરવાનો થાય યાર JCB/ Crane /Hydro ુ ં ઓછામા ંઓ  ંભા ુ ં ૪.૦૦ 
કલાક સાઈટ ઉપર મશીન આ યાના સમયથી આપવામા ંઆવશે. યાર 
પછ ના વધારાના કલાકો માટ દર કલાક દ ઠ કુવ ુ ંકરવામા ંઆવશ.ે 

૨ 
 
 
 

 

Generator Set 
ર પેર ગ કામ દર યાન જ ર જણાયે Generator Set નો ઉપયોગ 
કરવાનો થાય યાર Generator Set ુ ં સાઈટ ઉપર મશીન આ યાના  
સમયથી ઓછામા ં ઓ  ં ભા ુ ં ૬.૦૦ કલાક આપવામા ં આવશે. યાર 
પછ ના વધારાના કલાકો માટ દર કલાક દ ઠ કુવ ુ ંકરવામા ંઆવશ.ે  

૩ Welding Machine Set  ર પેર ગ કામ દર યાન જ ર જણાયે Welding Machine Set નો ઉપયોગ 
કરવાનો થાય યાર Welding Machine Set ુ ં સાઈટ ઉપર મશીન 
આ યાના સમયથી ઓછામા ંઓ  ંભા ુ ં ૬.૦૦ કલાક આપવામા ંઆવશે. 
યાર પછ ના વધારાના કલાકો માટ દર કલાક દ ઠ કુવ ુ ંકરવામા ં
આવશ.ે   
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પાના ન.ં- (14) 
  

૬૯. હર થયેલ ર ઓ અને રિવવારના રોજ કામ બધં રાખવા  ુ છે. ૫રં  ુ જો લગત સીટ  એ  નીયર ક 
ડ  ટુ  એકઝીક ટુ વ એ  નીયર ી ારા કોઈ આવ  યક સજંોગો ક જ ર યાત હોય  યાર ચૂના આ૫વામા ં
આવે તો તે કામ કર  આ૫વા ુ ંરહશે. કામદારોને અઠવાડ ક ઓફ િનયમા સુાર આ૫વાનો રહશે. 

 
૭૦.  આ કામોમા ંવધારાની માટ  / ક કશન એ ડ ડ મોલીશન વે ટ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા િનયત 

કરાયેલ થળોએ જ િનકાલ કરવાનો રહશે.  આ ગે સબંધંક હરનામાની નકલ આ સાથે સામેલ રાખેલ 
છે. નો એજ સીએ ુ તપણે અમલ કરવાનો રહશે આ કામોમા ં વધારાની માટ  / ક કશન એ ડ 
ડ મોલીશન વે ટનો  િનકાલ નો કરવાની કામગીર  સદર  ુ હરનામા જુબ  તે થળે કયા બાદ જ આ 
કામગીર  ગે ુ ંપેમે ટ કરવા કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

 

૭૧. પોલીસ કિમ  નર ીના ૫ ર૫  જુબ  કો  ાકટ એજ  સી સાથે કામ કરતા મ ૂર િવ. તમામ  ટાફના  આઈ.ડ . 
કો  ાકટ એજ  સીએ ચૂના જુબની ઓફ સમા ંર ૂ કરવાના રહશે. 

 
૭૨. નેજ ો કટ શાખા હ  તકના સીટ  એર યામા ં તેમજ સીટ  લમીટ બહાર આવતા પ પગ  ટશનો તથા 

એુજ ટમે  ટ  લા  ટના  થળોની િવગતો આ સાથે ટ  ડરમા ંદશાવેલ છે. આ તમામ  થળો ઉ૫ર કામગીર  
બ વવાનો આ ઝોનલ કો  ાકટમા ં સમાવેશ થાય છે. સીટ  લમીટ બહાર આવતાઆવા એકમો, 
પાઈ૫લાઈન લગત કામગીર  કરવા માટ કોઈ અલગ ભાવ કૂવવામા ંઆવશે નહ .  

 
૭૩. કાયદાક ય  યાય ુ ં ે  રાજકોટ શહર રહશે. 
 
 આ કામમા ં નેજ ો કટ શાખાના કાય ે મા ંઆવતા હયાત નેજ પિમગ ટશનો, રાઈઝગ મેઈન પાઇપ 
 લાઈનો, એુજ ટમટ લાં સ, ડ પોઝલ લાઈનો, બાઈપસ લાઈનો િવગેર લાગત ઝોનલ પર રુણ 
 િસિવલ કામો (મેસનર  બાધંકામ વા ક લેબ ર પેર ગ, આઈ.પી.એસ. ક કો ટ કામ, મેસનર  ક કો ટની 
 દ વાલ કામ, કો ટ ાઉટ ગ કામ, લા ટર – કલર કામ, પ પ મશીનર ના ફાઉ ડશન ક સપોટ કોલમ, 
 છાપરા કામ, લોખડં કામ, પેવ ગ લોક, ટોઇલેટ બાધંકામ, નેજ અને વોટર કને શન, નેજ અને વોટર 
 ઇ ટરનલ પાઈપ ગ, ર તા મેટલ ગ કામ, ર તા ડામર કામ, નેજ અને વોટર વકસ લગત ઇ ટરનલ અને 
 એક ટનલ કામો) મે ટન સ, અને ર પેર ગ, નવા એમ તમામ કટગીર ના કામોનો સમાવેશ થાય છે. તે 
 બાબત અને ઉકત શરતો તેમજ સમ ૂતી અમે વાચંી છે. અને આ ગે અમોએ સમ  િવચાર ને ર૦૧૮-૧૯ 
 ના વષ માટ શેડ લુ ઓફ રઈટસ  મં ુર થયેલ છે તે જુબ ૨ વષની અવિધ માટકામો કરવા બધંાઈએ 
 છ એ. 
 
 આ ઝોનલ કામની શરતો અને સમ ૂતીને તથા આ કામે યો યેલ િ -બીડ મીટ ગની િમની સને  
 કરારનામાનો ભાગ ગણવાનો રહશે. તે જુબ અમે કામ કરવા સહમત છ એ.  
 

 

 થળ :- રાજકોટ     કો  ાકટરની સહ   

 તાર ખ  :- 
 

 
નાયબ કાયપાલક ઈજનેર      એડ શનલ સીટ  એ  નીયર 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા     રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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પાના ન.ં- (15) 
  

 
Rajkot Municipal Corporation 

::  Anneuxre  :: 

નેજ ો ટ શાખા હ તકના પ પ ગ ટશનો તથા એુજ ટમે ટ લા ટની િવગતો 
 

મ 
નવા 

વોડ ન.ં 
નામ સરના  ુ

1 15 નુારાવાડ નેજ પ પ ગ ટશન 
નુારાવાડ, રામનાથપરા કોઝવે પાસે, 

આ  નદ  કાઠ 

2 11 મવડ  નેજ પ પ ગ ટશન 
મવડ ગામ, કોપ રશનની ાથિમક શાળા 

પાસે 

3 10 કાલાવડ રોડ નેજ પ પ ગ ટશન 
બશપહાઉસ સામે, ગાય ી મં દર પાછળ, 

કાલાવડ રોડ,  

4 9 રયા મેઈન નેજ પ પ ગ ટશન 
રયાસવ ન.ં ૩૧૮ પૈક , રયા મશાનથી 

આગળ, રયા-વે ગામ રોડ પર 

5 9 રયા રોડ નેજ પ પ ગ ટશન 

રયાસવ ન.ં ૩૧૮ પૈક , રયા મશાનથી 

આગળ, રયા-વે ગામ રોડ પર, હયાત 

રયા મેઈન નેજ પ પ ગ ટશનની 

બા ુમા ં

6 8 હાઉસ ગબોડ નેજ પ પ ગ ટશન 
હાઉસ ગબોડ, અમીન માગના છેડ, ર વે 

ફાટક પાસે,   

7 6 માનસરોવર નેજ પ પ ગ ટશન 
સવન.ં ૧૬૦ પૈક , રા. .ુકો. શાળા ન.ં-

૯૬પાસે, રાંદરડા તળાવ પાસે 

8 5 લાલપર  નેજ પ પ ગ ટશન 
લાલપર મફિતયા પાસે, લાલપર  નેશનલ 

હાઈવ-ે ીજ પાસે 

9 5 પેડક રોડ નેજપ પ ગ ટશન 
બાલક હ મુાન મં દર પાસે, પિત 

સોસાયટ  પાસે, પેડક રોડ 

10 4 મોરબીરોડ મેઈન નેજ પ પ ગ ટશન 

રાજકોટટ .પી. ક મ ન-ં૧૮ ( ા ટ) 

એફ.પી.ન-ં૬૧/એ પૈક , લાલપર  નદ  

કાઠં, મોરબી રોડ ટટ હાઈવે પર, બેડ  

ગામ પાસે 

11 4 
ીન ફ ડ-મોરબીરોડ નેજ પ પ ગ 

ટશન 

રાજકોટટ .પી. ક મ ન-ં૧૪ ( ા ટ) 

એફ.પી.ન-ં૩/બી પૈક , જય જવાન જય 

કસાન સોસાયટ  પાસે 

12 4 બેડ પરા નેજ પ પ ગ ટશન 
કસર હ દ લુ પાસે, બેડ પરા પાસે, આ  

નદ નાં કાઠં. 
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પાના ન.ં- (16) 
  

મ 
નવા 

વોડ ન.ં 
નામ સરના  ુ

13 3 
પોપટપરા નેજ પ પ ગ ટશન 

(રોણક ) 

રાજકોટ ટ .પી. ક મ ન-ં૨૪ ( ા ટ) 

એફ.પી.ન-ં૧૮/એ, ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ પાસે 

14 3 પોપટપરા મેઈન નેજ પ પ ગ ટશન 
પોપટપરા મેઈન રોડના છેડ કલાશધામ 

મશાન પાછળ 

15 3 પોપટપરા પેટા નેજ પ પ ગ ટશન પોપટપરા મેઈન રોડ પર વેર હાઉસ પાસે 

16 3 બેડ નાકા નેજ પ પ ગ ટશન બેડ નાકા ટાવર પાસે 

17 2 બજરંગવાડ  નેજ પ પ ગ ટશન 

રાજકોટ ટ .પી. ક મ ન-ં૯ ( ા ટ) 

એફ.પી.ન-ં૩૧/૧ પૈક , શીતલ પાક પાસે, 

૧૫૦ ટ ર ગ રોડ લા  ુ

18 2 ગીત ુ ર  નેજ પ પ ગ ટશન ગીત ુ ર  સોસાયટ , રયા રોડ 

19 1 ટડવોટર નેજ પ પ ગ ટશન 
હયાત રયા એુઝ ટમે ટ લા ટના 

ક પસમા,ં રયા-વે ગામ રોડ પર 

20 9 ુજંકા નેજ પ પ ગ ટશન 
ુજંકા હાઉિસગ બોડ વાટસ સામે ુજંકા 

ગામ પાસે. નવા ૧૫૦ ટ ર ગ રોડ પર 

21 1 રયાધાર નેજ પ પ ગ ટશન 
રયાધાર, રલ હાઉસ ગ બોડ વાટસ 

પાછળ  

22 
12 વાવડ -૧ )ડા(  વાવડ  ગામના ગેઇટ પાસે, PGVCL 

ઓફ સ સામે   

23 
12 વાવડ -૨ )ડા(  નુીત નગર સોસાયટ  પાછળ, વાવડ  

િવ તાર  

24 
18 કોઠાર યા MPS )ડા(  કોઠાર યા રોડ, લાખા છાપર  હ મુાન 

મં દર પાસે 

25 
18 ાણી હોલ કોઠાર યા APS )ડા(  ાણી હોલ પાછળ, કોઠાર યા રોડ 

26 1 રયા એુજ ટમે ટ લા ટ રયા ગામ પાછળ  

27 2 માધાપર એુજ ટમે ટ લા ટ માધાપર-ઈ ર યા રોડ પર  

28 4 લા  ુ ગવર દડ એુજ ટમે ટ લા ટ 
સવન.ં૫૧૨ પૈક , ગવર દડ-આણદંપર રોડ 

પર, ગામ- ગવર દડ 

29 1 રયાધાર એુઝ ટમે ટ લા ટ 
રયા સવ ન.ં ૩૧૮ પૈક , જોક યા હ મુાન 

મં દરપાસે 
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પાના ન.ં- (17) 
  

મ 
નવા 

વોડ ન.ં 
નામ સરના  ુ

30 18 
કોઠાર યા વાવડ  િવ તારમાં આવેલ 

એુજ ટમે ટ લા ટ ૧૫ MLD  

ર ુ મં દરથી આગળ, નવા આ  

પોલીસ ચોક  પાછળ, કોઠાર યા મેઈન 

રોડ 

27  
ુ દા ુદા નેજ પ પ ગ ટશ સ (નવા 

બની રહલ ) 

િુનતનગર ESR સામે, 

વાવડ  ગામના ગેઇટ પાસે  

કોઠાર યા હ મુાન મં દર  

ૂરદશન )આ  ચેકડમ  પાસે( 
 

 
1. Rates for Repairing of GRP Pipe Line 

 
Sr. 
No. 

Repairing of GRP Pipe Line 
Item Desciption Rate Per  

 

Repairing of GRP pipe including excavation, dewatering, sand bedding, jointing 
materials & chemical, specials and all labour with necessary machinery equipment etc 
complete as per specifications.( For O & M Only )  

1 350 mm dia GRP Pipes  9,900/-  Job 
2 400 mm dia GRP Pipes  10,500/-  Job 
3 600 mm dia GRP Pipes  12,100/-  Job 
4 700 mm dia GRP Pipes  16,500/-  Job 
5 800 mm dia GRP Pipes  17,600/-  Job 
6 1000 mm dia GRP Pipes  18,700/-  Job 
7 1100 mm dia GRP Pipes  20,400/-  Job 
8 1200 mm dia GRP Pipes  22,000/-  Job 
9 1500 mm dia GRP Pipes  27,500/-  Job 
    
 
 

2. Rate for Lamination of G.R.P. Pipeline in layers of Rovin-Mat by Rasin 
 

Item Desciption Rate Per 
Rate for Lamination of G.R.P. 
Pipeline in layers of Rovin-Mat by 
Rasin  
 

₹ 700/-  
 

per 1 Sq Mtr.  per 1 layer(for 8 inch to 18 inch 
Layer Width and for 7 Layers to 18 Layers) 
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પાના ન.ં- (18) 
  

Annexure-1 (આ અને રને SoR નો ભાગ ગણવાનો રહશે) 
Sr. 
No 

Description of Item Rate Unit 

1 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.45 m x 0.60 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 1.40 m from ground level etc. 
complete  

2,299.00 No. 

2 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.90 m x 0.60 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 1.40 m from ground level etc. 
complete 

2,807.00 No. 

3 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.75 m x 1.20 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 1.40 m from ground level etc. 
complete 

5,177.00 No. 

4 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.45 m x 0.60 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 2.10 m from ground level etc. 
complete 

2,543.00 No. 

5 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.90 m x 0.60 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 2.10 m from ground level etc. 
complete 

3,476.00 No. 

6 Supply and fixing Display Board / Sign Board with Alco panel sheet for 
0.75 m x 1.20 m size with pole of angle of size 50x50x5 mm, framing 
25x25x3 mm angle, at the height of 2.10 m from ground level etc. 
complete 

5,650.00 No. 

7 Supply and fixing of 80 mm thick C C Precast Interlocking block with ISI 
Mark 300 Kg/cm2 compressive strength (Yellow / Grey / Red) by 
spreading of stone powder etc complete  

450.00 Sq.Mt. 

8 Supply and fixing of 80 mm thick C C Precast Interlocking block with ISI 
Mark 300 Kg/cm2 compressive strength (Yellow / Grey / Red) by 
spreading of Bhogavo sand etc complete 

468.00 Sq.Mt. 

9 Supply and fixing of 60 mm thick C C Precast Interlocking block with ISI 
Mark 300 Kg/cm2 compressive strength (Yellow / Grey / Red) by 
spreading of stone powder etc complete 

390.00 Sq.Mt. 

10 Supply and fixing of 60 mm thick C C Precast Interlocking block with ISI 
Mark 300 Kg/cm2 compressive strength (Yellow / Grey / Red) by 
spreading of Bhogavo sand etc complete 

410.00 Sq.Mt. 

11 Providing applying tack coat with bitumen 60/70 grade @5 kg/10 sq.m 
on the prepared bituminous/granular surface cleaned with mechanical 
broom (as per MoRTH) 

30.57 Sq.Mt. 

12 Supply and fixing Kerbing Block of Size L 0.30 Mtr. x T 0.06 Mtr. x H 
0.20 Mtr. in M25 Concrete Mix Grade without Colour Paint 

249.00 Rmt. 

13 Supply and fixing Kerbing Block of Size L 0.45 Mtr. x T 0.10 Mtr. x  H 
0.30 Mtr. in M25 Concrete Mix Grade without Colour Paint 

271.00 Rmt. 

ન ધ:  
૧.  એસ.ઓ.આર. માં આઈટમ ન.ં૧૪૩ થી ૧૪૬ માં પેવ ગ લોક આઈ.એસ.આઈ. માક વાળા વાપરવાના છે. 
 All other details, terms and conditions remain unchanged. 
૨. ૪ મીટરથી વ  ુ હાઈટના બ ડ ગ કામો ક માં કફો ડ ગની જ રયાત રહતી હોય તેવા ( ડાઈ- ચાઈ 

 વાળા પ પ ગ ટશન, એુજ ટમે ટ લા ટ) કરવાના રહશે. આવા બ ડ ગ કામોમાં  લા ટર કામ, 

 કલર-પેઈ ટ ગ કામ, હાઈટ વોશ કામ માટ તેમજ સીડ  િવનાની ટરસના કામ માટ SOR ભાવ કરતા 

 વધારાના ૩૩% કુવવામાં આવશે. 
 
GRP Pipe Line ર પેર ગ અને ઉપરો ત અને ર માટ એજ સીએ ઉપર દશાવેલ ભાવને બેઝીક 

ભાવ ગણીને સમ  ઝોનલ કામ માટ ટકાવાર માં (વ  ુક ઓછા %) તેમના ભાવ ર ુ  કરવાના 

રહશે. 
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પાના ન.ં- (19) 
  

::  એપે  ડ કસ  :: 
( ા.3૦૦/- ના  ટ  ્ ૫ પે૫ર ઉ૫ર - નોટરાઈઝડ કરલ ) 

 
::  સોગદંના  ુ :: 

 
કામ  ુનામ:- 

Two Year Zonal Contract for Miscellaneous Zonal Civil works of all category (Masonary, Drainage, 
Road, Water Supply, Pipe Lines of all type of Material) & (Repairing and New Works) regarding 
existing Drainage Pumping Stations, Rising Main Pipe Lines, Sewage Treatment Plants, Disposal Lines, 
Bypass Lines etc. under Drainage Project Department 

 
ુ/ંઅમો .................................................................................................. આથી હર ક ં ં / કર એ છ એ ક 

ભારત સરકાર / જુરાત સરકાર અથવા અ  ય રાજય બોડ / કોપ રશન દવારા અમો/અમાર  કં૫ની ને  લેક લી  ટ 

/ ટમ નેટ / ડ બાર કરવામા ંઆવેલ નથી અને કં૫ની / સં  થાની શ આત થી જ કોઈ ૫ણ ઈ  કવાયર  / કસ પે  ડ ગ 

નથી. વ મુાં માર /અમાર  િવ  ધ કોઈ કારની પોલીસ ફ રયાદ થયેલ નથી અને અમાર  અને રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા વ ચે કોઈ કોટ કસ ક આબ શન કસ ક તે ુ ં કોઈ િવવાદ ચાલી રહલ નથી. સદર ુ કામે ર ુ 

કરલા વેર ફાય કરાવવાના થતા તમામ ઓર નલ ડોક મેુ  ટસ સાચા છે. 

 

આથી ુ ં/ અમો ફર  ખા ી આ ુ ં ં /છ એ ક ઉ૫રોકત સોગદંના  ુખો ુ / અસ  ય અથવા ગેરમાગ દોરનાર સાબીત 
થશે તો મા  / અમા  ટ  ડર રદબાતલ ગણાશે. 
 
 
 
 
તાર ખઃ      સં  થા/કં૫ની/એજ  સીના અિધ ૃત  ય કતની સહ  
 થળ :       તથા સીકકો. 
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પાના ન.ં- (20) 
  

       Rajkot Municipal Corporation 
::  PRICE SCHEDULE  :: 

 
 
 
Sr 
No 

 
Name of work 

Percentage rate Quoted 
rate Equal/ Above/ Below 
the rates of 2018-19 Year 
approved SOR at RMC 
for the year 2021-2022  

 
1 
 

2 Year Zonal Contract for Miscellaneous Zonal 
Civil works of all category (Masonary, 
Drainage, Road, Water Supply, Pipe Lines of 
all type of Material) & (Repairing and New 
Works) regarding existing Drainage Pumping 
Stations, Rising Main Pipe Lines, Sewage 
Treatment Plants, Disposal Lines, Bypass 
Lines etc. under Drainage Project Department 

Rate to be quoted for 
the First Year as base 

year. 
10% increase over 

base year shall be paid 
for Second Year 
Base Year will be 

considered starting from 
the date of First Work-

Order  
 

To be quoted 
Electronically 

  
 
 I/We agree to carry out the above said work at the rates quoted as above. 
 
 
 
Signature of bidder with seal: 
 
 
 
 

 
 

 
Deputy Ex.Engineer Deputy Ex.Engineer Additional City Engineer 

Drainage Project 
Rajkot Municipal Corporation 

 
 
    
    

  
 


