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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

એસ્ટેટ લિભાગ 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના (૧) િેસ્ટઝોન (૨) ઈસ્ટઝોન (૩) અમીનમાગગ લિલિક િેન્ટર ખાતે ઓલિિ 

કેમ્પિમાાં ૯૭ ચો.િટુ જગ્યા “એ.ટી.એમ.” માટે િીઝથી આપિાના કામનુાં ટેન્ડર 

 

જગ્યાની લિગત : 

એડ્ર ેસ  (૧) વેસ્ટઝોન ઓફિસ, બીગ બજાર પાછળ, ૧૫૦ િુટ રી ીંગ રોડ્  

(૨) ઈસ્ટઝોન ઓફિસ, ભાવનગર રોડ્  

(૩) ફસફવક સને્ટર, અમીન માગગ  

હેતુ  િક્ત એ.ટી.એમ. માટે  

લીઝ પીરીયડ્  ૧૦ વર્ગ  

એરીયા   દરકે ઓફિસ ખાતે ૯૭ ચો.િુટ  
 

ટેન્ડરની અગત્યની તારીખો :   

ટેન્ડ્ર ઈસ્યુ કરવાની તારીખ  ૧૪/૧૦/૨૦૨૧થી  

ફિ-બીડ્ મીટી ીંગની તારીખ અને સમય  ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ સવાર ે૧૧.૦૦ કલાકે 

ટેન્ડ્ર ઈસ્યુ કરવાની છેલ્લી તારીખ સમય  ૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સાીંજ ે૬.૦૦ કલાક સુધી  

ટેન્ડ્ર પહોીંચતા કરવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય 

(િક્ત રજી.એડ્ી./સ્પીડ્ પોસ્ટ / કુરીયર દ્વારા) 

૧૫/૧૧/૨૦૨૧ સાીંજ ે૬.૦૦ કલાક સુધી  

સાઈટ ફવઝીટની તારીખ અને સમય  ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ બપોર ે૧૨.૦૦ કલાકે  

ટેકનીકલ બીડ્ ખોલવાની તારીખ અને સમય  ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ સવાર ે૧૧.૦૦ કલાકે 

ટેન્ડ્ર ડ્ોક્યમુેન્ટ મોકલવાનુીં સરનામુીં :  રૂમ નીં.૧૦, ત્રીજો માળ, એસ્ટેટ ફવભાગ, રાજકોટ 

મહાનગરપાફલકા, ડ્ો. આીંબેડ્કર ભવન, ઢેબરભાઈ 

રોડ્, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
 

 

ભાવ ભરનારની સહી, નામ તથા પેઢીનો ફસક્કો: ....................................................................................... 
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રાજકોટ મહાનગરપાફલકા 

એસ્ટેટ ફવભાગ 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની (૧) િેસ્ટઝોન (૨) ઈસ્ટઝોન (૩) અમીનમાગગ લિલિક િેન્ટર ખાતે ઓલિિ 

કેમ્પિમાાં ૯૭ ચો.િટુ જગ્યા “એ.ટી.એમ.” માટે િીઝથી આપિાના કામનુાં ટેન્ડર 

 

ભાિ ભરનારની લિગતો :  

પુરુ નામ / પેઢીનુીં નામ     
 
 
 

સરનામુીં   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કોન્ટેક્ટ નીં. ૧   
 

કોન્ટેક્ટ નીં. ૨   
 

િેક્સ નીં.   
 

ઈ-મેલ એડ્ર ેસ   
 

  

 

ભાવ ભરનારની સહી, નામ તથા પેઢીનો ફસક્કો: ....................................................................................... 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 3 of 5 
 

 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાફલકા 

એસ્ટેટ ફવભાગ 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની (૧) િેસ્ટઝોન (૨) ઈસ્ટઝોન (૩) અમીનમાગગ લિલિક િેન્ટર ખાતે ઓલિિ 

કેમ્પિમાાં ૯૭ ચો.િટુ જગ્યા “એ.ટી.એમ.” માટે િીઝથી આપિાના કામનુાં ટેન્ડર 

 

ટેન્ડરની િામાન્ય શરતો : 

 

1. આ કામનુીં ટેન્ડ્ર િોમગ તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૧ સુધી રાજકોટ મહાનગરપાફલકાની 

વેબસાઈટ www.rmc.gov.in પરથી ડ્ાઉનલોડ્ કરી શકાશે તેમજ કામકાજના ફદવસો દરમ્યાન 

એસ્ટેટ ફવભાગ, રૂમ નીં.૧૦, ત્રીજો માળ, ડ્ો. આીંબેડ્કર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ્, રાજકોટ -૦૧ ખાતેથી 

રૂબરૂ મળી શકશે. 

2. ભરલેા ટેન્ડ્ર િોમગ તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૧, સાીંજ ે૬.૦૦ કલાક સુધીમાીં િક્ત રજી.એડ્ી./સ્પીડ્ પોસ્ટ / કુરીયર 

મારિત એસ્ટેટ ફવભાગ, રૂમ નીં.૧૦, ત્રીજો માળ, ડ્ો. આીંબેડ્કર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ્, રાજકોટ -૦૧ 

ખાતે પહોીંચતા કરવાના રહેશ.ે  

3. ટેકનીકલ બીડ્ તથા િાઈસ બીડ્ અલગ અલગ ફસલબીંધ કવરમાીં રાખવાના રહેશે તેમજ સીંબીંફધત 

કવર પર ટેકનીકલ બીડ્ / િાઈસ બીડ્ દશાગવવાનુીં રહેશે. 

4. ટેકનીકલ તથા િાઈસ બીડ્ના કવર એક મોટા કવરમાીં ફસલબીંધ કરી કવર ઉપર “રાજકોટ 

મહાનગરપાફલકાની ઝોન ઓફિસ કેમ્પસમાીં એ.ટી.એમ. માટે લીઝથી આપવાના કામનુીં ટેન્ડ્ર” એમ 

દશાગવવુ. 

5. આ કામે ઈ.એમ.ડ્ી.ની રકમ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-નો “રાજકોટ મહાનગરપાફલકા”ના નામનો ડ્ીમાન્ડ્ ડ્ર ાફ્ટ 

ટેકનીકલ બીડ્માીં સામેલ રાખવાનો રહેશે. ઈ.એમ.ડ્ી.ની રકમ ફવનાનુીં ટેન્ડ્ર રદબાતલ ગણવામાીં 

આવશે.  

6. ટેન્ડ્ર એકી સમયે સારા અક્ષરથી ભરવાનુીં છે. ડ્ાઘા-ડુ્ઘીવાળુીં કે છેકછાકવાળુીં કે જુદી રીતે ભરલે 

ટેન્ડ્ર રદ થવા પાત્ર ગણાશે. ભાવોમાીં કોઈ છેકછાક થઈ હશે તો શબ્દોમાીં દશાગવેલ ભાવો આખરી 

ગણવામાીં આવશે.  

7. આ કામે અપસેટ િાઈસ રૂ.૧૦૦/- િફત ચો.િુટ િફત માસ રાખવામાીં આવેલ છે, જથેી ઓિર 

રૂ.૧૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની આપવાની રહેશે  

8. ટેન્ડ્ર ભરનાર ેશરતો વાીંચી સમજીને ભાવ ભરવાના છે તથા ટેન્ડ્રના દરકે પેઈઝ પર ભાવ ભરનાર ે

સહી-ફસક્કા કરી આપવાના છે. જો કરાર નહી કરવામાીં આવે તો ભરલે અનેસ્ટમનીની રકમ જપ્ત 

કરવામાીં આવશે. શરતો અને આવેલ ભાવો સ્વીકારવા બાબતે કફમશ્નરશ્રીનો ફનણગય આખરી અન ે

ભાવ ભરનારને બીંધનકતાગ રહેશે. 

9. ટેકનીકલી ક્વોલીિાઈડ્ પાટીઓના જ િાઈસ બીડ્ ઓપન કરવામાીં આવશે.    

10. ભાવ પત્રક િાઈસ બીડ્માીં અલગથી રજુ કરવાનુીં રહેશે. 

11. ટેકનીકલ બીડ્માીં નીચે મુજબના ડ્ોક્યુમને્ટ રજુ કરવાના રહેશે:   

A. ઈ.એમ.ડ્ી.ની રકમનો ડ્ીમાન્ડ્ ડ્ર ાફ્ટ 

B. વ્યફક્તગત ફકસ્સા માટે : ભાવ ભરનાર વ્યફક્તનુીં આઈ.ડ્ી. િુિ તથા એડ્ર ેસ િુિ  

C. િોપરાઈટરશીપ /ભાગીદારી પેઢી/ િા.લી. /લી. કીંપની માટે : નોીંધણીનુીં િમાણપત્ર 

D. ભાગીદારી પઢેી/ િા.લી. /લી. કીંપની માટે ભાવ ભરનારને ઓથોરીટી આપવામાીં આવેલ હોય તો 

તે અીંગેનો ઓથોરીટી લેટર.  

E. ટેન્ડ્ર ડ્ોક્યમુેન્ટ (તમામ પેઈઝ પર સહી-ફસક્કા સાથે) 

http://www.rmc.gov.in/
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કામની શરતો:  

 

1. જગ્યા ફ્ક્ત “એ.ટી.એમ.”ના હેતુ માટે જ િાળવવામાીં આવશે. 

2. સદરહુ જગ્યા ૧૦ (દસ) વર્ગ માટે લીઝથી આપવામાીં આવશે.   

3. ભરલે ભાવો પર િથમ ત્રણ વર્ગ બાદ અને પછીના દરકે ત્રણ વર્ે ઉત્તરોત્તર ૧૦%નો વધારો આપવાનો 

રહેશે.   

4. આ કામે લીઝ ડ્ીડ્ રાજકોટ મહાનગરપાફલકા સુચવે તે મુજબ ભાડે્ રાખનાર ેસ્વ-ખચે કરી આપવાનુીં 

રહેશે. 

5. ભાવ મીંજુરીનો પત્ર મળ્યાના ૧૫ ફદવસ બાદ અથવા લીઝ ડ્ીડ્ થયાની તારીખમાીંથી જ ેવહેલુ હોય 

ત્યારથી ભાડુ્ ચુકવવાપાત્ર થશે.  

6. ભાડે્ રાખનાર ે૫ મફહનાની ભાડ્ાની રકમ જટેલી રકમ ડ્ીપોઝીટ પટેે રાજકોટ મહાનગરપાફલકાન ે

ચુકવવાની રહેશ.ે ડ્ીપોઝીટની રકમ ફિમાઈસીઝ ખાલી કરી આપ્યા બાદ પરત આપવામાીં આવશે. 

7. ભાડ્ાની રકમ દર માસની ૧૦ તારીખ સુધીમાીં ભરપાઈ કરી આપવાની રહેશે. ૧૦ તારીખ બાદ 

ભાડ્ાની રકમ ચુકવવામાીં આવશે તો જટેલા ફદવસ લેઈટ ભાડુ્ ચુકવેલ હશે તેટલા ફદવસનુીં ભાડ્ાની 

રકમ પર ૧૮% લેખે સાદુ વ્યાજ વસુલવામાીં આવશે.     

8. ફનયમોનુસારની િોપટી ટેક્ષની રકમ ભાડે્ રાખનાર ેઅલગથી રાજકોટ મહાનગરપાફલકાને ચુકવવાની 

રહેશે. 

9. સરકારશ્રીના વખતો વખતના ફનયમો અનુસાર લીઝ પર લાગુ પડ્તા ચાજીસ, કરવેરા, ટેક્સ ફવ. 

તમામ ભાડે્ રાખનાર ેભરપાઈ કરવાના રહેશે.   

10. ઈલેક્ટર ીસીટી, પાણી ફવગરે ેયટુીલીટી ચાજીસ ભાડે્ રાખનાર ેભોગવાનાના રહેશે.    

11. એ.ટી.એમ. શરૂ કરવા માટે જરૂરી તમામ લાયસન્સ, મીંજુરી ફવગેર ેભાડે્ રાખનાર ેસ્વખચે પરભાર ે

જ-ેતે સરકારશ્રીના ફવભાગોમાીંથી મેળવી લેવાના રહેશે. 

12. રાજકોટ મહાનગરપાફલકા અથવા ભાડે્ રાખનાર તરિથી ૩ માસની નોટીસ આપી લીઝનો અીંત 

લાવી શકાશે. 

13. ભાડે્ રાખનાર પોતાના ખચ ે ફબલ્ડ્ી ીંગના બહારના એલીવેશનને અનરુૂપ અને ફબલ્ડ્ી ીંગનો દેખાવ 

ખરાબ ન લાગે તે રીતે ફનયમોનસુાર સાઈન બોડ્ગ  રાખી શકશે. આ કામે રાજકોટ 

મહાનગરપાફલકાનો ફનણગય આખરી અને બીંધનકતાગ રહેશ.ે  

14. મહાનગરપાફલકા દ્વારા જ ે મુજબનુીં ફબલ્ડ્ી ીંગ / સ્ટર ક્ચર તથા ઉપકરણો સફહતનો કબજો સોીંપવામાીં 

આવશે. તેમાીં કોઈપણ િકારનો િેરિાર મહાનગરપાફલકાની લફેખત પુવગમીંજુરી ફસવાય કરી શકાશ ે

નહી. 

15. સદરહુ જગ્યા ભાડે્ રાખનાર પેટા ભાડે્ આપી શકશે નહી કે અન્ય કોઈ બ્રાન્ડ્/વ્યફક્તઓ/ કીંપનીન ે

ચલાવવા કે લાયસન્સથી કોઈ િકાર ેઆપી શકશે નહી. 

16. એ.ટી.એમ.ની ફસક્યરુીટીની જવાબદારી ભાડે્ રાખનાર બેંકની રહેશે. 

17. એ.ટી.એમ.ના એર કીંડ્ીશનરના આઉટડ્ોર યુફનટ રાખવા દેવામાીં આવશે.  

18. એ.ટી.એમ.ની લી ીંક માટે ફવ-સેટ અથવા ડ્ીસ એન્ટેના ટેરસેમાીં રાખવા દેવામાીં આવશે.  

19. એ.ટી.એમ. રૂમમાીં ૧૫ કે.વી.એ. સુધીનુીં થ્રી િેસ કનેક્શન આપવામાીં આવશે. લાઈટ બીલની રકમ 

ભાડે્ રાખનાર ેદર મફહને ભરપાઈ કરી આપવાની રહેશે.  

        નાયબ કફમશ્નર 

   રાજકોટ મહાનગરપાફલકા 

 

 

ભાવ ભરનારની સહી, નામ તથા પેઢીનો ફસક્કો: ....................................................................................... 
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રાજકોટ મહાનગરપાફલકા 

એસ્ટેટ ફવભાગ 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની (૧) િેસ્ટઝોન (૨) ઈસ્ટઝોન (૩) અમીનમાગગ લિલિક િેન્ટર ખાતે ઓલિિ 

કેમ્પિમાાં ૯૭ ચો.િટુ જગ્યા “એ.ટી.એમ.” માટે િીઝથી આપિાના કામનુાં ટેન્ડર 

 

-: ભાિપત્રક :- 

 

હુીં /અમો મલ્ટી રાજકોટ મહાનગરપાફલકાના નીચે મુજબના કેમ્પસમાીં એ.ટી.એમ. માટેની જગ્યા 

ટેન્ડ્રની શરતો મુજબ લીઝથી રાખવા નીચે મુજબ ભાવ ઓિર કરુ છુીં :  

એ.ટી.એમ.નુાં સ્થળ જગ્યા ચો.િટુ ભાિ પ્રલત ચો.િટુ રૂ. 

(આાંકડામાાં) 

ભાિ પ્રલત ચો.િટુ રૂ. (શબ્દોમાાં) 

વેસ્ટઝોન ઓફિસ  ૯૭/-   
 
 
 

ઈસ્ટઝોન ઓફિસ  ૯૭/-   
 
 
 

અમીનમાગગ ફસફવક 

સેન્ટર  

૯૭/-   
 
 
 

 

નોાંધ:- 

I. આ કામની અપસેટ િાઈસ રૂ.૧૦૦/- િફત ચો.િુટ િફત માસ ફનયત કરવામાીં આવેલ છે, જથેી ઉક્ત 

ઓિર રૂ.૧૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની આપવાની રહેશે. 

II. ભરલે ભાવો પર િથમ ત્રણ વર્ગ બાદ અને પછીના દરકે ત્રણ વર્ે ઉત્તરોત્તર ૧૦%નો વધારો આપવાનો 

રહેશે.   

III. રાજકોટ મહાનગરપાફલકાના િોપટી ટેક્ષ તેમજ સરકારશ્રીના અન્ય લાગુ પડ્તા તમામ ચાજીસ, 

કરવરેા, ટેક્સ ફવ. ભરવાની જવાબદારી ભાડે્ રાખનારની રહેશે.   

        

આથી અમો નીચે સહી કરનાર ભાવ ભરનાર ેઉપરોક્ત કામના ભાવો સમજી ફવચારીને ભરલે છે અને 

આ કામની તમામ શરતો અમોને કબુલ મીંજુર છે.  

ભાવ ભરનારની સહી, નામ તથા પેઢીનો ફસક્કો: ....................................................................................... 

 


