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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
 
 
 
 

વોટર વકર્સ શાખા (સે ટ્રલ ઝોન) 

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

 
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 PriceBid 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.



Page 2 of 31 
 

 

Index 
 

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 ).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr 
No. 

Description Page No.

1 e-Tender inviting notice. 3-4 

2 Pre-Qualification criteria. 5-6

3 Information of Tenderer. 7 

4 Schedule - A 8

5 Schedule - B 9

6 List of Existing water purifier and RO plant 10

7 Special Instruction to the Tenderer 11-14

8 Mode of payment. 14

9 General Condition of the contract. 15-20

10 Circulars 21-31



Page 3 of 31 
 

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 

 
  
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 
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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 
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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 િડપાટર્મે 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 મહાનગરપાિલકા 

ટે  ડરરની માિહતી  
 

હુ/ંઅમો ટે  ડરમા ંજણા  યા મજુબની કામગીરી માટે ટે  ડર શેડયલુ – “ A ”  તથા શેડયલુ – “ B ” મા ં

આપેલ ભાવથી કામ કરી આ૫વા માટે ખશુી  / છીએ. 
 

કામ ુ ંનામઃ 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.  
 

અનેર્  ટ મની  :- ા.૫૮,૫૦૦/- 

ટે  ડર ફી   :- ા.૧૧૨૫/- 
 

કો  ટ્રાકટર/એજ  સીનુ ંનામ :- 

સરનામ ુઅને ટેલી. ન.ં  :- 

 

તારીખ   :- 

 

સાક્ષીનુ ંનામ  :- 

સરનામ ુઅને ટેલી. ન.ં  :- 

 

 

ધધંો   :- 

 

અનેર્  ટ મની ભયાર્ની િવગત : બે  કનુ ં(નેશનલાઇઝડ બે ક )  નામઃ 

   ડી.ડી.ન.ં.......................................   તારીખ:....................................... 

 

 

કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો      
 
 
 

                                          કેિમ ટ           ના.કા.ઇ. (િમકે.)          એિડ િસટી એ જીિનયર     
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શેડ લુ – “ A ”  

 

ક્રમ કંપની િવગત  કામની આઈટમની િવગત 

૧ યરેુકા ફોબર્સ િલ. જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ  

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

લા ટ 

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

લા ટ 

૪ સીબા એક્વા મેજીક  જુદી જુદી ક્ષમતાના વોટર યરુીફાયર તથા આર.ઓ. 

લા ટ 

 

 

 

 

 

કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો            

 

 

                                      કેિમ ટ           ના.કા.ઇ. (િમકે.)          એિડ િસટી એ જીિનયર 
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શેડયલુ – “ B ”   

 

ક્રમ કામની િવગત 

૧ વોટર  યરુીફાયર ૧ લી. / મીનીટ કેપેસીટી અ  ટ્રા વાયોલેટ  યરુીફીકેશન પ્રોસેસ સાથેના  

ર ઈ  ડ  ટ્રીયલ વોટર  યરુીફાયર 

૩ ૧૦ લીટર થી ૫૦ લીટર /મીનીટ કેપેસીટી ના રીવસર્ ઓ  મોસીસ વોલ માઉ  ટેડ આર.ઓ. 

 લા  ટ 

૪ ૫૦ લીટર/મીનીટ થી વધ ુકેપેસીટી ના ફલોર માઉ  ટેડ આર. ઓ.  લા  ટ  

૫ ઈ  ડ  ટ્રીયલ વોટર  યરુીફાયરની િપ્રિફ ટર બાઉ સની કડલની સફાઈ કરવી અથવા બદલવાના 

કામના   
 
               

 

 

 

 

 

 

 

કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો            

 

    

 

                                              કેિમ ટ           ના.કા.ઇ. (િમકે.)          એિડ િસટી એ જીિનયર 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ શાખા  
 હયાત વોટર રુ ફાયર તથા ર વસ ઓ મોિસસ (RO )  લા ટની સં યાની િવગત ( તા 15-06-2021 ની થિતએ ) 

ક્રમાકં  વોટર  યરુીફાયર મોડલ  કેપેસીટી  સખં્યા 

૧  ઇ ડ ટ્રીયલ વોટર યરુીફાયર યરેુકા ફોબર્સ મેઇક AG‐600  ૬૦૦ લીટર/કલાક  ૨૩ 

૨  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક વવર્  ૬૦ લીટર/કલાક  ૧૯ 

૩  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક RO એક્સપટર્   ૭ લીટર/કલાક  ૧ 

૪  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક AG‐200  ૨૦૦ લીટર/કલાક  ૧૭ 

૫  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક AG PURE chill 80 SS UV કુલર સાથે  ૮૦ લીટર/કલાક  ૪ 

૬  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક AGCCP +  UV  ૪૦ લીટર/કલાક  ૪ 

૭  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક હોટ એ ડ કો ડ AGCCP RO + UV  ૧૫ લીટર/કલાક  ૪ 

૮  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક ક્લાસીક  ૧૦ લીટર/કલાક  ૧ 

૯  કે ટ RO  ૧૦ લીટર/કલાક  ૧ 

૧૦  કે ટ PEARL બ્રા ડ RO+UF+UV+TDS ક ટ્રોલર  ૧૫ લીટર/કલાક  ૧ 

૧૧  ડૉમે ટીક RO  લા ટ  ૨૦ લીટર/કલાક  ૧ 

૧૨  યરેુકા ફોબર્સ મેઇક કુલર કમ યરુીફાયર  ૨૫ લીટર/કલાક  ૧ 

૧૩  સીબા એક્વા મેઇક CAM ‐600 ICE CHILL વોટર કુલર સાથે  ૬૦ લીટર/કલાક  ૩ 

૧૪  સીબા એક્વા મેઇક CAM ‐600  ૬૦૦ લીટર/કલાક  ૧૩ 

૧૫  સીબા એક્વા મેઇક CAM ‐300  ૩૦૦ લીટર/કલાક  ૨ 

૧૬  સીબા એક્વા મેઇક CAM ‐100  ૧૦૦ લીટર/કલાક  ૩ 

૧૭  એક્વાગાડર્ મેઇક AG‐600  ૬૦૦ લીટર/કલાક  ૧ 

૧૮  સીબા એક્વા મેઇક ટા ડડર્ લસ  ૫૦ લીટર/કલાક  ૨ 

૧૯  સીબા એક્વા મેઇક CAM ELITE PLUS with UV  ૬૦૦ લીટર/કલાક  ૨ 

૨૦  સીબા એક્વા મેઇક CAM EXPRESS PLUS ICE CHILL કુલર સાથે  ૩૦૦ લીટર/કલાક  ૪ 

૨૧  આયન એક્સચે જ કં નુ ંઝીરો બી મેઇક INTELLO  ૨૫ લીટર/કલાક  ૧ 

કુલ  ૧૦૮ 
 
કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો            

 
 
 

કેિમ ટ           ના.કા.ઇ. (િમકે.)          એિડ િસટી એ જીિનયર 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 વોટર વકસ શાખા  

ટે ડર રજુ કરવા બાબતની સમજુતી 

૧.  ટે ડર ફી ની રકમ પરત મળશે નિહ.  
  
2.  અન ટ મનીની રકમ ટ ડરની યા સં ણૂ રૂ  થઇ ગયા પછ  જ ટ ડર ભરનાર એજ સીને પરત 

મળશે.   
 
3. બધા બીડર અન ટ મની મા  રાજકોટ મહાનગરપા લકાની તરફણનો ડમા ડ ા ટ વ પે આ 

સાથે જોડલ પર પ  જુબ શેડ લુ બે ક અથવા નેશનલાઇઝડ બે કની ર ુ કરવાની રહશે.   
 
4.  જો બડરને કો ા ટ ા ત થયાની નોટ શ મ યા પછ  સાત દવસમા ંકરારના ુ ં  તથા ગેર ટ  

બો ડ ર ુ કરવામા ંિન ફળ જશે તો તેની અન ટ મની જ ત કરવામા ંઆવશે.  
 
5.  ટ ડર ા ત કરનાર એજ સીને પફ મ સ ગેર ટ  બો ડ ર ુ કર  દ ધા પછ  જ અન ટ મનીની રકમ 

પરત કરવામા ંઆવશે.  
 
6.  ઇ-ટ ડર ગેર ટ  સામે કોઇ યાજની રકમ કૂવવામા ંઆવશે ન હ 
 
7.   એજ  સીના ભાવો મં ુર થશે તે એજ  સીએ સીકયોર ટ  ડ પોઝીટની રકમ એ ટ મેટની રકમ 

અથવા આવેલ ભાવની રકમ  વધાર હશે તેના 5 % રકમની રાજકોટ મહાનગરપા લકાની 

તરફણમા ંનેશનલાઈઝડ બે  ક (કો-ઓ5રટ વ બે  ક િસવાય) ની ફ ક  ડ ડ પોઝીટ રસીદ 42 માસની 

દુત માટ જમા કરવાની રહશે સી રુ ટ  ડપોઝીટ (અનામત) ની રકમ ચેક, ડ મા ડ ા ટ અથવા 

બે ક ગેર ટ  વ પમા ં આપવામા ં આવે તો સી રુ ટ  ડપોઝીટ માટ આટ કલ-5 (ઝ) જુબ       

.300/- ની ટ પ ડ ટુ  વ લુ લેવાની થાય પરં  ુસી રુ ટ  ડપોઝીટ (અનામત) ની રકમ ફ સ 

ડપોઝીટની રસીદ, એન.એસ.સી. અથવા અ ય કોઇ બચત પ ના વ પમા ંઆપવામા ંઆવે યાર 

સીકયોર ટ  ડ પોઝીટની રકમના 4.90% ના દર ટ પ ડ ટુ  વ લુ લેવાની થશે. 
 
  
8.  ટકનીકલ બડ સીલબધં કવરમા ંમોકલવાની રહશે અને કવર ઉપર કામ ુ ંનામ તથા “ ટકનીકલ 

બડ” મોટા અ ર લખવા ુ ંરહશે. 
 
9.  ટકનીકલ બડના કવર ઉપર કામ ુ ંનામ EMD /ટ ડર ફ  ની િવગતો સં ણૂ દશાવવાની રહશે.  
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10.    શરતી ટ ડરો રદ કરવામા ંઆવશે. ટે ડરમા ંદશાર્ યા મજુબ કો ટ્રાકટરે કામ હાથ ધરવાનુ ંરહશેે. 

કોઇપણ શરત વીકારવામા ંઆવશે નિહ. તેમજ શરતી ટે ડર વીકારવામા ંઆવશે નિહ. જો ટે ડરર 

ઇ છે તો તેના અનભુવોના આધારે ટે ડરમા ં કોઇ ફેરફાર રજુ કરે તો તે તેમની રજુઆતો માત્ર 

ટેકનીકલ િબડમા ંજ રજુ કરી શકશે. ટેકિનકલ કિમટી ારા આ બાબતે ખાતરી કયાર્ પછી પાઇઝ 

િબડ ખોલતા પહલેા જ રી સધુારા કરવામા ંઆવશે.  
 
11.  ટ ડરના દરક પાના પર સ હ તથા િસ ા માર ને જ ર  ડો મેુ ટ સાથે મા  ટકનીકલ બીડ તથા  

ાઇઝ બડ ( ાઇઝ િસવાય ) ર ટર પો ટ / પીડ પો ટથી જ છે લી તાર ખ પહલા મળ  ય 

તે ર તે મોકલવાની રહશે. 
  
12.  ાઇઝ બડ ફર જયાત પણે ઇ- ટ ડર યા જુબ ઓનલાઇન જ મોકલવાની રહશે.  
 
13.  ટકનીકલ બડમા ંિનયત સમયમયાદામા ંર ુ કરલા ડો મેુ ટના આધાર  ટ ડર કિમટ  ારા ટ ડર 

ફાળવવા ુ ં ન  કરવામા ં આવશે. આ ગેનો આખર  િનણય કિમશનર ી, રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાનો રહશે.  દરક કો ા ટરને મા ય રહશે. 
 
14.  કોઇપણ કારણ આ યા િસવાય બધા ટ ડર ક કોઇ એક ટ ડરને રદ કરવાનો રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાનો હક અબાિધત રહશે.  
 
15.  કોઇપણ ડ ટુ ના સજંોગોમા ંકિમશનર ીનો િનણય કો ા ટરને મા ય રહશે. 
 
16.  આ કામે કામની િવવાદ પર વે  યાય ક્ષેત્ર રાજકોટ શહરે રહશેે. 

 

17.  ટ ડરની દુત પાઇઝ બડ ખો યા પછ  180 દવસની રહશે.  
             
18.  લેબર એ ડ એ લોઇમે ટ ડપાટમે ટ, જુરાત સરકારના લેટ ટ પર પ  જુબ કો ા ટરના 

બલમાથંી  1 % લેબરસેસ (જો લા  ુપડ  ુહશે તો) કપાત કરવામા ંઆવશે. 
 
19.  ભિવ યમા ંટ , સેસ, ક લેવીમા ંકોઇ પણ વધારો થશે તો તે ુ ંકોઇપણ ત ુ ંવધારા ુ ં કૂવ  ુ

કરવામા ંઆવશે ન હ. 
 
20.   ટે ડર દ તાવેજો કોઇ બીજાના નામે થાનાતંિરત  થઇ શકશે નિહ. 
 
૨૧.  કોઇપણ જાતનુ ંએડવા સ ચકૂવણુ ંકરવામા ંઆવશે નિહ. 
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૨૨.  અયો યતા  

    ટે ડર નીચેના કારણોસર ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે. અને તેના ભાવો િવચારણામા ંલેવામા ં

આવશે નિહ.  

(a)  જો ટે ડર િસક્યોરીટીની રકમ સપંણૂર્ રીતે જમા કરાવવામા ંઆવી ન હોય ( અનેર્ ટ મની િડપોઝીટ 

તથા ટે ડર ફી )  
 
(b)  ટે ડર દ તાવેજો પર અિધકૃત યિક્ત ારા સિહ કરવામા ંઆવેલ ન હોય 
 
(c)  લાયકાત માટે સામા ય કામગીરીનો આધાર રજુ કરવામા ંન આવે યારે. 
 
(d)  ટે ડર યાખ્યાિયત ચકૂવણીની શરતો માટે સમંત ન હોય યારે  
 
(e)  ટે ડરર  ારા ટે ડર દ તાવેજોમા ંઆપવામા ંઆવેલી શરતો િસવાય િકંમતની િવિવધતા સચુવામા ં

આવે યારે.  
 
(f)  રજુ કરેલી ઓફર ટે ડર શેડ લુ સાથે મેચ થતી ન હોય યારે  
 
(g) ટે ડરમા ંદશાર્ યા મજુબના સમયગાળાથી ઓછો સમયગાળો દશાર્વેલ હોય યારે  
 
(h)  ટે ડરના કોઇપણ પેજને દૂર કરવામા ંઆવે અથવા બદલવામા ંઆવે યારે 
 
(i)  તમામ સધુારા અથવા પો ટ કરેલી લીપ ટે ડરર ારા રજુ કરવામા ંન આવે યારે  
 
(j)  કોઇપણ શરત  ખચર્ને અસર કરે  
 
23.   દ તાવેજોમા ંફરફાર  
 
(a)   ટે ડર પેિસિફકેશનમા ંફેરફાર અને ટે ડરની અંિતમ તારીખમા ંવધારો કરવાની જ રીયાત જણાશે 

તો એડે ડમ ારા કરવામા ંઆવશે અને તે અપલોડ કરવામા ંઆવશે તેમજ દરેક એડે ડમની 

નકલો તમામ ટે ડરરને મોકલવામા ંઆવશે. તે ટે ડરનો એક ભાગ બનશે. 
  
(b)   ટે ડરને આમતં્રણ આપતી નોટીશમા ંજણાવેલ સમય પછી કોઇ વધારાની રજુઆત કરી શકાશે 

નિહ.  
 
(c)   ટે ડરમા ંભલૂો અને અ પ ટતા  
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દરોમા ં આંકડા અને શ દો વ ચે સઘંષર્ના િક સામા ં શ દોમા ં દશાર્વેલ દર મા ય રાખવામા ં

આવશે.  
 
૨૪.    ટ ડર પરત ખચવાની શરતો  

જો કોઇ ઇ-ટે ડરની સમય મયાર્દામા ંટે ડરર તેનુ ંટે ડર પા  ંખેંચે તો અનેર્ ટ મનીની રકમ જ ત 

કરવામા ંઆવશે.  

25.   કુદમા ં
 

કોઇપણ કોટર્ , સરકારી સતા અથવા લવાદ સમક્ષ કો ટ્રાકટર સામે ધમકીભયાર્ કાય , તપાસ કે 

કાયર્વાહી બાકી હોય તો તે કો ટ્રાક્ટરની ક્ષમતા પર પ્રિતકળૂ અસર કરશે.  
 
૨૬.    િુવધાઓ માટ કુશાન  
 

કો ટ્રાકટર પોતાના ખચેર્ આ શરતો હઠેળ તેની જવાબદારીઓ િનભાવવા દરિમયાન તેના ારા કોઇ 

ભૌિતક નકુશાન કરશે અથવા ઇરાદા પવૂર્ક બેદરકારી દાખવવામા ં આવશે તો તેની સપંણૂર્ 

જવાબદારી કો ટ્રાકટરની રહશેે.  
 

૨૭.  કૂવણાની ર તો  
 
૧.  સતંોષકારક કાયર્ પણૂર્ થયા બાદ િબલ તૈયાર કરવામા ંઆવશે અને ભડંોળની ઉપલ ધતા મજુબ 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના િનયમો મજુબ ચકૂવણી કરવામા ંઆવશે.  

૨.  કો ટ્રાકટરો ારા ચકૂવણી માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને લેિખતમા ંિવનતંી કરવાની રહશેે.  

૩.  કોઇપણ અ ય ચકૂવણી એડવા સ પેમે ટ અથવા ડાઉન પેમે ટ અથવા કોઇ કર, વસલૂાત અથવા 

સેસ કે  અ યાર સધુી કોઇપણ કે દ્ર સરકાર/ રા ય સરકાર/ થાિનક સતા ારા અમલમા ંછે. 

અથવા ભિવ યમા ંહોઇ શકે તે માટે કરવામા ંઆવશે નિહ. 

૪.  જો રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા કો ટ્રાકટરને કોઇ વધારાની ચકૂવણી કરવામા ંઆવી હોય 

અથવા કોઇપણ વસલુાત કરવાની થતી હોય તો તેની વસલુાત કો ટ્રાકટરને ચકૂવવાપાત્ર 

રકમમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે.          
  
 
કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો     
        
 
 
 

કેિમ ટ           ના.કા.ઇ. (િમકે.)          એિડ િસટી એ જીિનયર 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

જનરલ શરતો 

 

૧. એજ  સીએ બધા જ ભાવ ટેકસ / GST સિહતનો તેમજ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની  તે સાઈટ 

૫ર ઈ   ટોલેશન સિહતનો ભરવાનો રહશેે. આ અંગે કોઈ ૫ણ જાતનુ ંવધારાનુ ંચકુવણુ ંકરવામા ં

આવશે નહી. 

 

૨. હાલમા કાયર્રત અલગ અલગ કંપનીના વોટર યરુીફાયર / આર.ઓ. મા ંરીપેરીંગ કામે   તે 

કંપનીના ઓથોરાઈઝડ સવીર્સ સે ટર / લાયકાત ધરાવતા કમર્ચારી પાસે િનયત સમય મયાર્દામા ં

રીપેરીંગ કરાવી આપવાન ુ રહશેે.  તે મળુ ઉ પાદક કંપનીના પ્રવતર્માન પેરપાટર્સના ભાવ 

પત્રક મજુબ ચકુવણ ુકરવામા ંઆવશે. આ િસવાયના કામે આનસુાગંીક ખચર્ મકે લેબર ચા , 

ટ્રા સપોટશન અલગથી ચકુવવામા આવશે નહી.    

 

૩. એજ  સીએ ભરેલ ભાવની વેલીડીટી ભાવ ખો  યાની તારીખથી ૧૮૦ િદવસની રહશેે. 

 

4.  એજ  સીના ભાવો મં ુર થશે તે એજ  સીએ સીકયોર ટ  ડ પોઝીટની રકમ એ ટ મેટની રકમ 

અથવા આવેલ ભાવની રકમ  વધાર હશે તેના 5 % રકમની રાજકોટ મહાનગરપા લકાની 

તરફણમા ં નેશનલાઈઝડ બે  ક (કો-ઓ5રટ વ બે  ક િસવાય) ની ફ ક  ડ ડ પોઝીટ રસીદ 42 

માસની દુત માટ જમા કરવાની રહશે સી રુ ટ  ડપોઝીટ (અનામત) ની રકમ ચેક, ડ મા ડ 

ા ટ અથવા બે ક ગેર ટ  વ પમા ંઆપવામા ંઆવે તો સી રુ ટ  ડપોઝીટ માટ આટ કલ-5 (ઝ) 

જુબ .100/- ની ટ પ ડ ટુ  વ લુ લેવાની થાય પરં  ુસી રુ ટ  ડપોઝીટ (અનામત) ની 

રકમ ફ સ ડપોઝીટની રસીદ, એન.એસ.સી. અથવા અ ય કોઇ બચત પ ના વ પમા ં

આપવામા ં આવે યાર સીકયોર ટ  ડ પોઝીટની રકમના 4.90% ના દર ટ પ ડ ટુ  વ લુ 

લેવાની થશે. 

 

5.   એજ સીના ભાવો મં ુર થશે તે એજ સીએ કોપ રશનના અભ ાયમા ંજ ર  હોય તેવા ફરફારો 

સાથે રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ફોમટમા ં િનયત સમયમયાદામા ં કરારનામુ ંકરવાનુ ંરહશેે. તે 

માટે જ રી ટે પ ડ ટુી તથા કાનનુી શુ ક કો ટ્રાકટરે ચકૂવવાનો રહશેે.      
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૬. મહાનગરપાિલકાની હદ બહારની સાઈટ ૫ર આર.ઓ. લા ટ મેઈ  ટેન  સ / ઈ   ટોલેશન માટે 

જવાનુ ંથાય તો  તે સાઈટ ઉ૫ર જવા-આવવા માટેની  યવ  થા એજ  સીએ કરવાની રહશેે અને 

તે માટે કોઈ ૫ણ પ્રકારનો વધારાનો ચા  ચકુવવામા ંઆવશે નહી. 

 

૭. આ કામે ભાવો ભરનાર એજ  સી તરફથી નવા સ  લાય / ઈ   ટોલ કરેલ વોટર  યરુીફાયર માટે 

ગેરે  ટી પીરીયડ એક વષર્નો રહશેે. અને આ સમયગાળા દર  યાન કોઈ ૫ણ કારણસર બધં ૫ડેલ 

વોટર  યરુીફાયર યનુીટમા ં જ રત મજુબનુ ં રીપેરીંગ કરી પેસર્ બદલાવી યનુીટ ચાલ ુ કરી 

આ૫વાનુ ં રહશેે. અને તે માટે વધારાનુ ંચકુવણુ ં કરવામા ંઆવશે નહી. મા ં કસરુ થયે  તે 

એજ સીના ખચેર્ અને જોખમે અ ય એજ સી પાસે આ કામગીરી કરાવી લેવામા આવશે.  

 

૮. પ્રથમ વકર્ ઓડર્ર આ  યાથી આ કામની સમય મયાર્દા ત્રણ વષર્ની રહશેે અને મદુત દર  યાન 

જ રત મજુબ સચુવવામા ંઆવે તે સાઈટ ઉ૫ર વોટર  યરુીફાયર  લા  ટ સ  લાય - ફીટીંગ કરી 

ચાલ ુકરી આ૫વાના રહશેે  માટે અલગથી વકર્ ઓડર્ર આ૫વામા ંઆવશે. 

 

૯. આ કામે ભાવો ભરનાર એજ  સીએ  તે મેઈક માટેના ઓથોરાઈઝડ ડીલર હોવા અંગેનુ ંચાલ ુવષર્ 

માટેના પ્રમાણ૫ત્રની નકલ ટે  ડર સાથે સામેલ રાખવાની રહશેે તેમજ આઈ.એસ.ઓ., ૯૦૦૧-

૨૦૧૫, નુ ંસટ િફકેટની નકલ ટે ડર સાથે સામેલ રાખવાની રહશેે.   

 

૧૦. વોટર  યરુીફાયર આર.ઓ. લા ટ સી ટમ સીંગલ ફેઈઝ વીજ સ  લાય બેઈઝ હોવી જોઈએ. 

 

૧૧. મહાનગરપાિલકાની  તે સાઈટ ઉ૫ર વોટર  યરુીફાયર  લા  ટ ફીટ કરવાના થાય  યારે વોટર 

 યરુીફાયર માટે જ રી પાણી માટે  કંઈ  યવ  થા કરવાની આવ  યકતા ઉભી થાય તે  તે 

ઝોનમા ંઆવતા વોડર્ના નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર ી (સીવીલ) ારા કરવાની રહશેે. 

 

૧૨. આ કામે પાટર્ પેમ  ટ / એડવા  સ પેમે  ટ કરવામા ંઆવશે નહી. 

 

૧૩. પે  સીલથી ભાવો ભરેલ કે છેક છાક ભયુર્ ટે  ડર રદ થવાના પાત્ર રહશેે. 

 

૧૪. ટે  ડરમા દશાર્વેલ બાબતો/શરતો બાબતે વાચંી સમજુતી મેળવેલ છે તે બદલ સહી/સીકકા કરેલ 

છે. 
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૧૫.  આ કામે યનુીટ ફીટીંગ માટે જ રી મા૫ સાઈઝના (ડાયામીટર તથા લબંાઈ) ગે  વેનાઈઝડ પાઈ૫ 

/ એ  બો / ટી, વા  વ, ની૫લ, ક લીન, રીડયસુર, મેઈલ-ફીમેઈલ િવગેરે ફીટીંગની  યવ  થા 

એજ  સીએ કરવાની રહશેે. 

 

૧૬. કોઈ ૫ણ સાઈટ ૫ર બધં ૫ડેલ આર.ઓ.  લા  ટ / વોટર  યરુીફાયર સી  ટમ અંગેની જાણ 

એજ  સીએ ટેલીફોન ારા મહાનગરપાિલકાના  તે ઝોનના એ  જીનીયર ઈ  ચા ી / કેમી  ટ ી 

તરફથી કરવામા ંઆવશે થી એજ  સીએ તેઓના કો  ટેકટ નબંર ટે  ડરમા ંદશાર્વવાના રહશેે અને 

કામની ત્રણ વષર્ની સમય મયાર્દા દર  યાન મોબાઈલ નબંર / ફેકટરી / ઓફીસના નબંરમા ં

ફેરફાર થાય તો તરંુત તે અંગેની જાણ મહાનગરપાિલકાને કરવાની રહશેે. 

 

૧૭. વકર્ ઓડર્રમા ંદશાર્વેલ સમય મયાર્દામા ંએજ  સી કામ કરવામા ં િન  ફળ િનવડશે તો િનયમાનસુાર 

થતી પેન  ટીની રકમ વકર્ ઓડર્રની રકમના ૦.ર૦% પ્રિત િદન ના ંદરે પેન  ટી કપાત કરવામા ં

આવશે  વધમુા ંવધ ુવકર્ ઓડર્ર રકમના મહ મ ૧૦% રહશેે,  કપાત કરી એજ  સીને પેમે  ટ 

કરવામા ંઆવશે અને પેન  ટી અંગેનો આખરી િનણર્ય કિમ  નર ી તરફથી લેવામા ંઆવશે  

એજ  સીને બધંનકતાર્ રહશેે.  

 

૧૮. વોટર  યરુીફાયર / આર.ઓ.  લા  ટના મેઈ  ટેન  સ / રીપેરીંગ કરવના કામે માલ તથા મજુરી 

સાથે  કરવાના હોય, આ કામ દર  યાન બદલાવવામા ંઆવેલ પેસર્ની સામે નીકળેલ જુના પેસર્ 

/ સા  વેજ એજ સીએ લઈ જવાનો રહશેે. તે મજુબ ભાવ ભરવાના રહશેે. 

 
 

૧૯. આ કામગીરી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની િવિવધ શાખાઓ ારા પરભારે કરવાની રહશેે. તથા 

નવી ખરીદી કે મેઈ ટેન સ કરવાનુ ંથાય યારે  તે શાખા ારા તેમના બ ટમા ંખચર્ મજુંર કરી 

 તે શાખા ારા ખરીદ કરવાનુ ં/ મેઈ ટેન સ કરવાનુ ંથશે. અને તેનુ ંચકૂવણ ુ  તે શાખા ારા 

પરભારે કરવાનુ ંરહશેે.     

 

૨૦. દરેક કામમા ંવ૫રાતો માલ-સામાન લગત કચેરીના અિધકારી પાસે એપવૃ કરાવી વા૫રવાનો 

રહશેે. અિધકારી ી ારા રી કટ કરેલ માલ વા૫રવાનો રહશેે નહી. 
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૨૧. આ સાથે ૫િરિશ  ટમા ંદશાર્વેલ ભાવ અંગે ભિવ  યમા ંગેરસમજ ઉ૫િ  થત થાય તો તે અંગે એડી 

િસટી એ જીનીયર ીનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.  

 

ર૨. એજ  સીએ નવા  લા  ટ સ  લાય કરવાના કામે કં૫ની તરફથી આ૫વામા ંઆવતી ગેરે ટી  / 

વોર  ટીના આધારો બીલ સાથે આ૫વાના રહશેે. 

 

ર૩.  લા  ટના મેઈ  ટેન  સ કરવાના કામે એજ  સી ારા  લા  ટને વકર્શો૫ લઈ જવાનુ ં હોય તે માટે 

કામનો વકર્ ઓડર્ર અપાયા બાદ યિુનટને મીકેનીકલ / ઈલેકટ્રીકલ થી જોડેલ હોય તો તેને 

છોડાવી એજ  સીના  ટાફ ારા એજ  સીના વાહનમા ંલઈ જવાનુ ં રહશેે. ટ્રા  સપોટશન દર  યાન 

યનુીટને કોઇ નકુસાની થશે અથવા ગમુ થશે તો એજ  સી ારા તે જ કેપેસીટી તથા તે બ્રા  ડનુ ં

નવ ુયનુીટ ખરીદ કરીને મહાનગરપાિલકાની  તે સાઈટ ૫ર ફીટ કરી આ૫વાનુ ંરહશેે. આ કામે 

કોઈ અલગથી પેમે  ટ ચકુવવામા ંઆવશે નહી. 

 

ર૪. મહાનગરપાિલકાના અિધકારી ી / ૫દાિધકારી ી ારા જણાવવામા ં આવેલ સમય અને 

અનકુુળતા મજુબ યનુીટનુ ંકામ કરવાનુ ંરહશેે. 

 

ર૫. યનુીટ મેઈ  ટેન  સ કરવાના કામે કોઈ ૫ણ આઈટમ સતંોષકારક રીતે પેસીફીકેશન મજુબ નહી 

થયેલ હોય તેવા કી  સામા ં રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને યોગ્ ય લાગે તે ભાવ ઘટાડો (રીડયસુ 

રેઈટ) કરી શકશે  એજ  સીએ મા  ય રાખવાનો રહશેે. 

 

ર૬. એજ  સીને આ૫વામા ંઆવેલ વકર્ ઓડર્ર મજુબનુ ંકામ કરવા અશિકતમાન થશે અથવા કામનો 

કોઈ ૫ણ ભાગ સતંોષકારક રીતે નહી કરેલ હોય તો કામ સધુારવા નોટીસ આ  યા બાદ નોટીસની 

મદુત િવ  યા બાદ મહાનગરપાિલકા એજ  સીના ખચેર્ અને જોખમે અ  ય એજ  સી પાસે કામ પુ  

કરાવશે  અને કામનો ખચર્ ટે  ડરમા ં જણાવેલ ભાવ કરતા વધારે થશે તો મહાનગરપાિલકા 

એજ  સીની સીકયરુીટી ડીપોઝીટમાથંી ખચર્ વસલુ કરી શકશે. 

 

ર૭. વકર્ ઓડર્રમા ં જણાવેલ મહાનગરપાિલકાની સાઈટ ૫ર કામના સમય દર  યાન એજ સીના 

જવાબદાર  યિકતએ હાજર રહવેાનુ ંરહશેે તેમજ કુશળ કારીગર ારા કામગીરી કરાવવાની રહશેે. 

તેમજ મેઈ ટેન સ શીટમા ં  તે કચેરીના જવાબદાર અિધકારી પાસે પ્રમાિણત કરવાનુ ં રહશેે. 
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એજ સી ારા દરેક શાખા મજુબ દરેક મશીનનુ ંહી ટ્રી કાડર્ મેઈ ટેન કરી તેમા ં  તે અિધકારી ીની 

સહી કરાવવાની રહશેે. 

 

ર૮. સરકાર ી ારા વખતો-વખત લાગ ુ ૫ડતા િનયમો / જોગવાઈ / કાયદા િવગેરેની સઘળી 

જવાબદારી એજ  સીની રહશેે. 

 

૨૯. ભાવ ૫ત્રકમા ંદશાર્વેલ ભાવ તથા ૫સર્  ટેઈજ રેઈટથી વધારાનુ ંકોઈ જ ચકુવણુ ંકરવામા ંઆવશે 

નહી. ૫િરિશ  ટ - “ A ” રજુ થયેલ તમામ ભાવો તમામ કરવેરા જોગવાઈ સાથેના છે મા ંકોઈ 

કરવેરા / ટેકસનુ ંઅલગથી ચકુવણુ ંકરવમા ંઆવશે નહી. ફકત વધ ુ / ઓછા આવેલ દરો જ 

લાગ ુકરવામા ંઆવશે અને તે મજુબ ચકુવણુ ંકરવામા ંઆવશે. 

 

૩૦. ૫િરિશ  ટ – “ A ”  મા ંજણાવેલ પેસર્ તથા યનુીટના ભાવ મેસસર્. યરેુકા ફોબર્સ િલ., કે  ટ િલ., 

સીબા એક્વા મેજીક, એકવાગાડર્ તથા ઓ.આર.જી. કં૫નીના પ્રાઈસ લી  ટ તેમના વતર્માન દરો 

દશાર્વેલ છે ૫રંત ુભિવ  યમા ંદર નાણાિકય વષર્ના શ આતમા ંમળુ ઉ પાદક કં૫ની ારા આ૫વામા ં

આવતા પ્રાઈસ લી  ટ મજુબનુ ંચકુવણુ ંકરવામા ંઆવશે. તથા આ પ્રાઇઝ લી ટ કંપનીના લેટર 

હડે ઉપર સિહ િસક્કા સાથેનુ ંહશે તે જ મા ય ગણાશે. 

 

૩૧  ટે ડરમા ંસમાિવ ટ કંપની િસવાયની કંપનીના યિુનટ અથવા પેર પાટર્સ ખરીદ કરવાના થાય 

યારે સક્ષમ અિધકારી ીની મજુંરી મેળવી  તે સમયના કંપનીના પ્રવતર્માન પ્રાઇઝ લી ટમા ં

એજ સીના + અને – ટકા ગણીને ચકૂવણુ ંકરવાનુ ંરહશેે.  

 

૩૨. આ સાથે સામેલ રાખેલ આ કચેરી હુકમ ન.ંરામનપા/સી/૧૩ર તા.૧૦.૦૬.ર૦૧૩ તથા ૫િર૫ત્ર     

ન.ંરા.મ.ન.પા/સી/૩ર૯ તા.રર.૧ર.ર૦૧ર તથા તમામ પરીપત્રો વાચંીને તેમા ંસહી / સીકકા કરી 

ટે  ડર સાથે રજુ કરવાના રહશેે. 

૩૩. આ પ્રકારની કામગીરી આવ યક સેવા અંતગર્ત હોય જ રીયાતને યાને લઈ અિધકારી ી ારા 

જાણ કરે યારે તાકીદના ધોરણે મેઈ ટેન સનુ ંકામ ચાલ ુકરવાનુ ંરહશેે. 

૩૪. અતે્રથી આપવામા ંઆવેલ શેડ લુ ચાટર્ મજુબ એજ સીએ રેગ્યલુર મે ટેન સ કરી આપવાનુ ંરહશેે  

નુ ંચકૂવણુ ં શેડ લુ – “ B ” મજુબ ચકૂવવામા ંઆવશે.       
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૩૫. કંપનીનુ ંસવીર્સ ટેશન રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની હદમા ંહોવુ ંજોઈએ. 

 

૩૬. કંપનીને કોઈ પણ જગ્યાએ લેક લી ટ કરવામા આવેલ નથી તે અંગેન ુ .૩૦૦/- ના ટે પ 

પેપર ઉપર સોગદંનામ ુરજુ કરવાન ુરહશેે. 

 

૩૭.  આ કામગીરી માટે રોકાયેલ પેટા કો ટ્રાકટર ારા કરવામા ંઆવતી કામગીરી કરાર દ તાવેજો 

અનસુાર ન હોય તો માલીક કો ટ્રાકટરને લેખીત નોિટસ આપીને આવા કરાર અને કો ટ્રાકટને 

સમા ત કરવાની િવનતંી કરી શકે છે. આવી નોટીશની પ્રાિ ત આવા પેટા કરારોને સમા ત કરશે. 

  

૩૮.  જો આકિ મક સજંોગોમા ં કો ટ્રાકટર મ ૃ ય ુ પામે તો કરાર હઠેળના કોઇપણ અિધકારો અથવા 

ઉપાયોને પવૂર્ગ્રહ કયાર્ િવના માિલક પાસે કો ટ્રાક્ટરને વળતર આ યા િવના કરાર સમા ત 

કરવાનો િવક પ રહશેે.  

 

૩૯.  અક માત  

 કામ કરતી વખતે કોઇપણ અક માત થશે તો તેને સામે રક્ષણ આપવાની જવાબદારી કો ટ્રાકટરની 

રહશેે. તે માિલક અથવા યિક્ત અથવા િમલકતને નકુશાની / મ ૃ યનુા કોઇપણ દાવા સામે 

કામદારના વળતર કાયદાની જોગવાઇ હઠેળ કો ટ્રાકટરે વળતરની ચકૂવણી કરવાની રહશેે. 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની કોઇપણ જવાબદારી રહશેે નિહ.  
 
 
 
 

કો ાકટરની સ હ તથા િસ ો  
        
                     

 

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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