
Page 1 of 9 
 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
 
 
 
 

વોટર વકર્સ શાખા (સે ટ્રલ ઝોન) 

ઇ – ટ ડર આઇડ  ન.ં :  ______ 
વો.વ. – 2021-22  

પ્રાઇઝ િબડ  
 
Name of work : Procurement and Maintenance work of water purifier and Reverse 

Osmosis (RO)  plant for different branches of Rajkot Municipal 
Corporation (Three years Rate Contract ).   

 
Milestone dates of e - Tendering are as under: 

1. Downloading of e-Tender documents 12-10-2021 To 03-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
2. Online submission of e - Tender 03-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
3. Submission of EMD, Tender fee and other 

required documents as per Financial, 
Experience etc. by Regd.A.D. / Speed 
Post only. 

10-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
 

4. Verification of submitted documents 11-11-2021 

5. Opening of  online Primary Bid 11-11-2021 (If Possible) 

6. Opening of online Price Bid 12-11-2021 (If Possible) 
7. Bid Validity 180 Days 

 
For further particulars, visit us on (1) www.rmc.nprocure.com  (2) www.rmc.gov.in 
 
 
 

એડ . િસટ  એ નીયર  

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ડો. બેડકર ભવન 

વોટર વકસ શાખા, સે  લ ઝોન,  

ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - 360001. 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ શાખા (સે લ ઝોન)  

ઇ - ટ  ડર નોટ સ  

૧.  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા નીચે જણાવેલ કામે ટુ-બીડ સી  ટમથી ઇ – ટે ડર ારા વોટર યરુીફાયર 

તથા રીવસર્ ઓ મોસીસ (RO) લા ટ સ  લાય તથા મેઈ  ટેન  સ કામે ફક્ત ORG ENGI. TECH 

PVT. LTD / Eureka Forbes Ltd. / KENT RO System Ltd. / CIBA Aqua Magic બ્રા ડ 

મે  યફેુકચરર કંપનીના OEM / ઓથોરાઇઝડ ડીલર પાસેથી જ ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે.  

એજ સીના ભાવ વીકારવામા ંઆવે તે એજ સીએ જણાવેલ ચાર મેઈકના આર.ઓ. લા ટ તથા વોટર 

યિુરફાયર અને તેના જ રી પેસર્ પરુા પાડવાના રહશેે. 

૨.  ભાવ ભરનારે વધ ુમાિહતી www.rmc.nprocure.com પરથી મળી રહશેે. તથા તેના ઇ –ટે ડરની 

અગ યની માઇલ ટોન તારીખો નીચે મજુબ છે.   
 

ક્રમ કામનુ ંનામ એ ટીમેટની 

રકમ  

ઈ.એમ.ડી.ની 

રકમ ા. 

ટે  ડર ફી 

ા. (નોન- 

રીફંડેબલ) 

કામની 

મદુત 

૧ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હ તકની 

અલગ અલગ શાખાઓ માટે વોટર 

યરુીફાયર તથા રીવસર્ ઓ મોસીસ 

(RO) લા ટ ખરીદ કરવા તથા 

મેઇ ટેન સની કામગીરી માટે ત્રી-

વાિષર્ક રેઈટ કો  ટ્રાકટ કરવાના કામે. 

 

.૧૯,૫૦,૦૦૦ 
 

.૫૮,૫૦૦ 

 

. ૧૧૨૫ 
 

ત્રી-

વાિષર્ક 

 
Milestone dates of e - Tendering are as under: 

1. Downloading of e-Tender documents 12-10-2021 To 03-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
2. Online submission of e - Tender 03-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
3. Submission of EMD, Tender fee and 

other required documents as per 
Financial, Experience etc. by Regd.A.D. 
/ Speed Post only. 

10-11-2021 upto 18.00 Hrs. 
 

4. Verification of submitted documents 11-11-2021 

5. Opening of  online Primary Bid 11-11-2021 (If Possible) 

6. Opening of online PriceBid 12-11-2021 (If Possible) 
7. Bid Validity 180 Days 
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 ૩.  આ કામના ટે ડર ડોકયમેુ ટ (ટેકનીકલ બીડ અને પ્રાઈસ બીડ) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની વેબ સાઈટ 
www.rmc.gov.in તથા www.nprocure.com ૫રથી જ ડાઉનલોડ કરી શકાશે અને ટે ડરમા ંજણા યા 
મજુબની તારીખ સધુીમા ં ટે ડર સાથે જ રી દ તાવેજો, ટે ડર ફી, ઈ.એમ.ડી., આઈડે ટીટી ફૂ, એડે્રસ 
ફૂ, પાન કાડર્ની પ્રમાિણત નકલ, સ૫ંકર્  ફોન નબંર / મોબાઈલ નબંર િવગેરે એજ સીએ રજુ કરી દેવાના 
રહશેે. 

૪.  માત્ર ટુ-બીડ પ ધતીનો જ વીકાર કરવામા ંઆવશે. બીડર ટેકનીકલ બીડ અને પ્રાઇઝ બીડ ની 
િવગત વારાફરતી ઓનલાઇન ભરી શકશે.  મા એક ટેકનીકલ બીડ અને એક પ્રાઇઝ બીડ હશે. 
શ આતમા ં માત્ર ટેકનીકલ બીડ ખોલવામા ં આવશે. ટેકનીકલ બીડમા ં ડીસક્વોિલફાય થનાર 
એજ સીના ભાવ ખોલવામા ંઆવશે નહીં. તેમજ તેઓએ ટે ડર સાથે ભરેલ ટે ડર ફી પરત કરવામા ં
આવશે નિહ. 

૫ . તા. ૧૦-૧૧-૨૦૨૧ સમય ૧૮.૦૦ કલાક સધુીમા ં ટે  ડર સાથે એજ  સીએ િનયત ટે  ડર ફી તથા 

અનેર્  ટમનીની ભરવાની થતી રકમનો ડીમા ડ ડ્રાફટ ''રાજકોટ મહાનગરપાિલકા'' ની તરફેણનો 

(Payable at Rajkot) ટે  ડર સાથે સામેલ રાખવાનો રહશેે અને તેની િવગત કવર ૫ર દશાર્વવાન ુ

રહશેે તેમજ કામનુ ંનામ ટે  ડર કવર ઉ૫ર દશાર્વવાનુ ંરહશેે. આ કામે એજ  સીએ ટે ડર ડો મેુ ટસ 

એડી િસટી એ જીનીયર, વોટર વકર્સ શાખા, મ ન.ં૬, બીજો માળ, સે ટ્રલ ઝોન, ડો.આંબેડકર ભવન, 

ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧, ને ફકત રજી.એ.ડી. / પીડ પો  ટ થી મળી જાય તે રીતે 

૫હ ચતા કરવાના રહશેે. 

 6.  બીડર ને ઇ-ટ ડર બાબતે કોઇ વેર  હોયતો તે નીચેના ઇ-મેઇલ એ સ ઉપર મેઇલ કર  શકશે.    
hmkhakhar@rmc.gov.in  

 
 
 
    
 
 
 

                                                                                    એડી િસટી એ જીનીયર  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 of 9 
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ શાખા (સે લ ઝોન) 
 

::  ી વોલી ફકશન ાઇટર યા  :: 
 

આ કામ માટની વૂ લાયકાત ણ વષના કામના દાજના ુ ય સાથે મેચ થતી હોવી જોઇએ અને તે 

માટ સબંધંીત જ ર  માણપ  અને દ તાવે  રુાવા નીચે જુબ છે. 

01 .   બડ ૂ યાકંન માપદંડ ( ચેકલી ટ )  
 

૧. છે લા સાત વષર્નુ ંસરેરાશ વાિષર્ક ટનર્ ઓવર ટે ડરની રકમ કરતા ૫૦ % થી ઓ  ંન હોવુ ંજોઇએ.  

૨. કામની રકમના ર૫% મજુબની બે  કનુ ંવક ગ કેિપટલ રજુ કરવ.ુ 

૩. બે ક સોલવ  સી સટ ફીકેટ .૨.૦૦ લાખ નુ ંરજુ કરવુ.ં 

૪. અનેર્  ટ મની ડીપોઝીટ  

૫.    GST રજી ટે્રશન નબંર  

૬.  PAN નબંર  
 

02.    અ ભુવના માપદંડ  
 
૧.   એજ સીએ છે લા સાત વષર્ દર યાન આ પ્રકારનુ ંએક કામ ટે ડરની રકમનુ ં ૬૦ % નુ ં અથવા બે 

કામ ટે ડરની રકમનુ ં૫૦ % રકમના કામનો સરકારી કે અધર્-સરકારી કચેરીનો અનભુવ હોવા જોઇએ. 
 કામ સતંોષકારક રીતે પણુર્ કરેલ ના હોય તો એજ સી ક્વોલીફાય થશે નહી  
ન ધ ::- સરેરાશ વાિષર્ક ટનર્ ઓવરની ગણત્રી કરવા અને  છે લા સાત વષર્મા ંથયેલ કામોની રકમ 
મેળવવા માટે નાણાકંીય બાબતોમા ંદર વષેર્ ૧૦ % લેખે એ હે સમે ટ ફેકટર (Enhancement Factor) 
લાગ ુપાડવામા ંઆવશે. 

૨.  આ ઉપરાતં એજ સીએ મે  યફેુકચરીંગનો KENT RO System Ltd. / Eureka Forbes Ltd. / ORG 
ENGI. TECH PVT. LTD. / CIBA Aqua Magic કંપનીના મે  યફેુકચર અથવા ડીલર હોવાન ુ
પ્રમાણપત્ર તથા અનભુવોના આધાર સાથે રજુ કરવાના રહશેે. OEM / ઓથોરાઇઝડ ડીલર પાસેના 
ભાવો જ મા ય રાખવામા ંઆવશે. 

૩.  અનભુવના આધાર માટે સક્ષમ અિધકારીનુ ંક લીશન સટ િફકેટ ૩A ફોમર્મા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
૪.  એજ સી કોઇપણ રા યમા ંCPWD / MES / Railways or any Govt. Semi-Govt, Autonomous Body or 

Pvt. Body ના િડપાટર્ મે ટમા ંBlack Listed / Terminated / Debarred થયેલ હોવી જોઇએ નિહ તેમજ 
તે આવી કોઇ ફમર્ સાથે જોડાયેલી હોવી જોઇએ નિહ. તેનુ ં .૩૦૦/- ના ટે પ પેપર ઉપર 
નોટરાઇઝડ સોગધંનામુ ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ફોમેર્ટમા ંઆપવાનુ ંરહશેે. 

૪.  જોઇ ટ વે ચર મા ય રાખવામા ંઆવશે નિહ. 
૫.  બીડરની નાણાકીય ક્ષમતા માટે ચાટર્ર એકાઉ ટ ટનો છે લા સાત વષર્નો ઓડીટ રીપોટર્ રજુ કરવાનો 

રહશેે.  
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૬.  ટે ડરમા ંસિહ કરવા માટે તથા પ્રાઇઝ બીડની મીટીંગમા ંહાજરી આપવા માટે હાજર રહનેાર 
યકતીના પાવર ઓફ એટનીર્ની િવગત જ ર પડય ેઆપવાની રહશેે. 

૭.  પ્રી ક્વોલીફીકેશન ક્રાઇટેરીયા માટે ટે ડરની રકમના એક વષર્ના પ્રો-રેટા મજુબ ગણતરી કરવામા ં
આવશે. ( વાિષર્ક ૬,૫૦,૦૦૦ અનસુાર અનભુવ, ટનર્ઓવર તથા વિકર્ંગ કેપીટલ ક્રાઇટેરીયાની  
ગણતરી કરવામા ંઆવશે. )  

૮. બધા જ રી ડોકયમેુ ટમા ંગેઝેટેડ ઓિફસરના સિહ િસક્કા અથવા સે ફ એટે ટેડ કરેલા હોવા જોઇએ.  
  
 

ઉપરોકત તમામ માપદંડ એજ સી ારા પણૂર્ કરવા આવ યક છે. તથા તે માટે જ રી તમામ 

દ તાવેજોની નકલની સટ ફાઇડ કોપી ટેકનીકલ િબડ સાથે પહ ચાડવાના રહશેે. િનયત સમયે 

''ટેકનીકલ બીડ'' ખોલવામા ંઆવશે અને ''ટેકનીકલ બીડ'' મા ંરજુ થયેલ અનભુવની િવગત, અનેર્  ટ 

મની ડીપોઝીટ, સો  વ  સી િવગેરેની ચકાસણી કરવામા ં આવશે.  અ  વયે યોગ્ યતા ધરાવનાર 

એજ  સીની જ ''પ્રાઈસ બીડ'' ખોલવામા ંઆવશે. અ  ય એજ  સીઓની ''પ્રાઈસ બીડ''  ખોલવામા ં

આવશે નહીં,  બાબત તમામ એજ  સીઓને બધંનકતાર્ રહશેે. 
 
  
 
 

 

કો  ટ્રાકટરની સહી તથા સીકકો 
 
 
 

                                                                    એિડ િસટી એ જીિનયર 

                                                                   રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ અશાખા  

 

શેડ લુ – “ A ”  

 

ક્રમ કંપની િવગત  કામની આઈટમની િવગત એજ સીના ભાવ 

૧ યરેુકા ફોબર્સ િલ. જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર 

યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ  

કંપનીના લેટરહડેમા ંપ્રવતર્માન 

પ્રાઈસ લી ટ સામેલ રાખવ ુ

૨ ઓ.આર.જી. એ જીટેક પ્રા. િલ. જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર 

યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ 

કંપનીના લેટરહડેમા ંપ્રવતર્માન 

પ્રાઈસ લી ટ સામેલ રાખવ ુ

૩ કે ટ આર.ઓ.સી ટમ િલ. જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર 

યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ 

કંપનીના લેટરહડેમા ંપ્રવતર્માન 

પ્રાઈસ લી ટ સામેલ રાખવ ુ

૪ સીબા એક્વા મેજીક  જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર 

યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ 

કંપનીના લેટરહડેમા ંપ્રવતર્માન 

પ્રાઈસ લી ટ સામેલ રાખવ ુ

 

૧. આ કામે કં૫ની પોતે જ અથવા કં૫ની ારા આ કામે અિધકૃત ડીલર જ ભાવ ભરી શકશે. 

 

ર. નવા ઈ   ટોલેશન કરવામા ં આવેલ યનુીટમા ં ઈ   ટોલેશન તારીખથી એક વષર્ સધુી કંઈ ૫ણ 

મેઈ  ટેન  સ કરવ ુ૫ડે તો તે માલ સામાન સિહત િવના મુ  યે કરી આ૫વાનુ ંરહશેે. તેમજ દર બ ે

મહીને એક સવીર્સ િવના મુ  યે કરી આ૫વાની રહશેે. વધમુા ં૫છીના બે વષર્ માટે સવીર્સ ચા નુ ં

ચકુવણુ ંટે  ડર શેડયલુ-બી અ  વયે પ્રિત સવીર્સ માટે મજુંર થયેલ ભાવે કરવામા ંઆવશે. 

 

૩. ઉક્ત જણાવેલ યનુીટ સુ લાય કરવાનુ ંથાય યારે  તે ચાલ ુવષર્ન ુ કંપનીના પ્રાઈસ લી ટને 

લક્ષમા લઈને  યનુીટ સુ લાય કરવાનુ ંથશે. યનુીટના ભાવ સાઈટ પર પહોચતાના ંતમામ ટેક્ષ 

સિહતના આપવાના રહશેે.  
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હુ ં/ અમો આ ટે ડર પિરિશ ટ – “ A ”  મા ંદશાર્વેલ ભાવ કરતા ........... ટકા ભાવો ભાવ / ઓછા / વધ ુ

(શ દોમા ં......... ..................................................) ભાવથી યનુીટ તથા તેના પેસર્ સ લાય કરવા સમંિત 

આપુ ં .ં 
 

 

કો  ટ્રાકટરની સહી તથા સીકકો 

                    
 
 

કેિમ ટ (CZ)       કેિમ ટ (EZ)      કેિમ ટ (WZ)      કેિમ ટ (BZ)     કેિમ ટ (RZ)            

 
                  
               ના.કા.ઇ. (CZ)      ના.કા.ઇ.(EZ)    ના.કા.ઇ. (WZ)     ના.કા.ઇ.(BZ)        ના.કા.ઇ. (RZ) 

 
 
 

એડી િસટી એ જીનીયર  

(વોટર વકર્સ શાખા) 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ શાખા  

 

શેડ લુ – “ B ”  

 

ક્રમ કામની િવગત પ્રિત એક સવીર્સ માટે સવીર્સ ચા  

ા.      પૈ (આંકડામા)ં ા.       પૈ (શ  દોમા)ં 

૧ વોટર  યરુીફાયર ૧ લી. / મીનીટ કેપેસીટી 

અ  ટ્રા વાયોલેટ  યરુીફીકેશન પ્રોસેસ 

સાથેના  

ા.૪૦૦/- પીયા ચારસો પરુા 

ર ઈ  ડ  ટ્રીયલ વોટર  યરુીફાયર ા.૮૦૦/- પીયા આઠસો પરુા 

૩ ૧૦ લીટર થી ૫૦ લીટર /મીનીટ કેપેસીટી 

ના રીવસર્ ઓ  મોસીસ વોલ માઉ  ટેડ 

આર.ઓ.  લા  ટ 

 

ા.૪૦૦/- 

 

પીયા ચારસો પરુા 

૪ ૫૦ લીટર/મીનીટ થી વધ ુકેપેસીટી ના 

ફલોર માઉ  ટેડ આર. ઓ.  લા  ટ  

 

ા.૫૫૦/- 

 

પીયા પાચંસો પચાસ 

પરુા  

૫ ઈ  ડ  ટ્રીયલ વોટર  યરુીફાયરની િપ્ર િફ ટર 

બાઉ સની કડલની સફાઈ કરવી અથવા 

બદલવાના કામના   

 

ા.૪૦૦/- 

 

પીયા ચારસો પરુા 

 

૧. આ કામે ભાવો મજુંર થયે એજ  સીએ અલગ અલગ સાઈટ ૫રના વોટર  યરુીફાયર / આર. ઓ. 

 લા  ટ ખરાબ થયે અતે્રથી જાણ કરવામા ંઆવે  યારે સવીર્સીંગ કરવાના રહશેે અને તેઓએ કરેલ 

સવીર્સ અંગેનો લેિખત આધાર સવીર્સ સાથેના બીલમા ંસાઈટના ઉ  લેખ સાથે સામેલ રાખવાનો 

રહશેે તેમજ ત્રણ વષર્ માટે  શેડ લુ - “ B ”  મા ંજણાવેલ સવીર્સ ચા  રહશેે. 

 

ર. સિવર્િસંગ દર  યાન પેસર્ બદલવાના થાય તેવા કી  સામા ં  એજ  સી ારા ચાલ ુવષર્નુ ંપ્રાઈસ 

લી  ટ ટે  ડર કોપી સાથે  સામેલ રાખવાન ુ રહશેે અને તે મજુબ મેઈ  ટેન  સના રેઈટ કો  ટ્રાકટ 

દર  યાન ચકુવવામા ંઆવશે. 
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હુ ં/ અમો આ ટે ડર શેડ લુ – “ B ” મા ંદશાર્વેલ ભાવ કરતા ........... ટકા ભાવો ભાવ / ઓછા / વધ ુ

(શ દોમા ં ......... ..................................................) ભાવથી યનુીટના સવીર્સ કરવા સમંિત આપુ ં .ં 

(ભાવ ફ ત ઓન-લાઇન જ ર ૂ કરવાના રહશે.). અ ય ર તે ર ૂ કરલ ભાવ મા ય રાખવામા આવશે નહ .  

 

 

 

કો  ટ્રાકટરની સહી તથા સીકકો 

                    
 
 

કેિમ ટ (CZ)       કેિમ ટ (EZ)      કેિમ ટ (WZ)      કેિમ ટ (BZ)     કેિમ ટ (RZ)            

 
                  
               ના.કા.ઇ. (CZ)      ના.કા.ઇ.(EZ)    ના.કા.ઇ. (WZ)     ના.કા.ઇ.(BZ)        ના.કા.ઇ. (RZ) 

 
 
 

એડી િસટી એ જીનીયર  

(વોટર વકર્સ શાખા) 

 

 

 


