
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
રોશની વિભાગ 
ઈ-ટેન્ડર નોટીસ 
(બીજો પ્રયત્ન) 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા રોશની વિભાગ ની સ્ટ્રીટિાઈટ રીપેરીંગ ની કામગીરી માટે િેડર િાહન પરુા 
પાડિા નાાં કામે વિિાવષિક રેઈટ કોન્રાક્ટ કરિાનો હોઈ આ માટે રસ ધરાિતી તથા આ પ્રકાર નાાં કામો નો 
પિૂવ અનભુિ ધરાિતી પરિાનેદાર એજન્સી ઓ પાસે થી ઈ-ટેન્ડર પદ્ધવત થી ભાિો માંગાિિામાાં આિેછે.  
૧) ઈ.એમ.ડી. ની રકમ રૂવપયા ૮૧,૩૦૦=૦૦ 
૨)  ટેન્ડર ફી ની રકમ રૂવપયા ૩૦૦૦=૦૦ (નોન રીફાંડબેિ) 
૩)      ટેન્ડર કોસ્ટ્ટ : - રૂવપયા ૮૧,૩૦,૦૦૦=૦૦ 
 
ઈ-ટેન્ડર ડાઉનિોડ કરિાની તારીખ  તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૧૪-૦૨-૨૦૨૨ સાાંજનાાં 

૦૬:૦૦ િાગ્યા સધુી. 
ઈ -ટેન્ડર ઓન-િાઈન સબવમટ કરિાની                   
છેલ્િી તારીખ                 

તા. ૧૪-૦૨-૨૦૨૨ સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ િાગ્યા સધુી. 

ટેકનીકિ બીડ સબમીટ કરિાની તારીખ  તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ થી તા. ૧૭-૦૨-૨૦૨૨ સાાંજનાાં 
૦૬.૦૦ િાગ્યા સધુીમાાં. 

ટેકનીકિ બીડ ખોિિાની તથા ડોક્યમેુન્ટસ 
િેરરરફકેશન કરિાની તારીખ. (અંદાજીત) 

તા. ૧૮-૦૨- ૨૦૨૨. 

ઓન-િાઈન પ્રાઈઝ બીડ ખોિિાની તારીખ 
(અંદાજીત) 

તા. ૨૧-૦૨- ૨૦૨૨. 

ટેન્ડર િેિીડીટી વપરરયડ  ૧૮૦ રદિસ  
 
િધ ુમારહતી માટે www.rmc.nprocure.com ની િેબસાઈટ પરથી વિગત મેળિિી. 
 

1) એજન્સીએ છેલ્િા ૦૭ નાણાકીય િષવ દરમ્યાન સમાન પ્રકારની કામગીરીનુાં ૬૦% મલુ્યનુાં એક કામ 
એટિે કે રૂવપયા ૧૬.૨૬ િાખ કે તેથી િધનુાાં ૦૧ કામ અથિા ૫૦% મલુ્યનાાં બે કામ એટિ ે કે 
રૂવપયા ૧૩.૫૫ િાખ કે તેથી િધનુાાં ૦૨ કામ કોઇપણ સરકારી કે અધવ સરકારી ખાતામાાં પણૂવ કરેિાાં 
હોિાાં જોઈએ. જે અંગેના જરૂરી દસ્ટ્તાિેજો ટેકનીકિ બીડ સાથે જોડિાના રહશેે. 

http://www.rmc.nprocure.com/


2) એજન્સીનુાં છેલ્િા ૦૭ નાણાકીય િષવનુાં સરેરાશ િાવષિક ટનવ ઓિર રૂવપયા ૧૩,૫૫,૦૦૦=૦૦ કે તેથી 
િધનુુાં હોવુાં જોઈએ. જે અંગ ેCA દ્વારા પ્રમાણીત ટનવઓિર સટીફેકેટ રજુ કરિાનુાં રહશેે. ટનવ ઓિર 
માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં વનયમાનસુાર Enhance Factor િાગ ુપાડિામાાં આિશે.  

3) આ કામે ઈ.એમ.ડી. તેમજ ટેન્ડર ફી નાાં રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” ની તરફેણ માાં 
નેશનાિાઈઝડ અથિા શેડયિુ બેંક નાાં રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેકનીકિ બીડ સાથે બીડિા નાાં રહશેે. 

4) એજન્સી જી.એસ.ટી. રજીસ્ટ્રેશન ધરાિતી હોિી જોઈએ, જેની નકિ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ સાથે 
જોડિાની રહશેે. 

5) એજન્સી પી.એફ. રજીસ્ટ્રેશન ધરાિતી હોિી જોઈએ, જેની નકિ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ સાથે જોડિાની 
રહશેે. 

6) એજન્સી ઈ.એસ.આઈ.સી. રજીસ્ટ્રેશન ધરાિતી હોિી જોઈએ, જેની નકિ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ સાથે 
જોડિાની રહશેે. 

7) એજન્સી એ રૂવપયા ૨ િાખ કે તેથી િધ ુનુાં નેશનાિાઈઝડ કે શેડયિુ બેંકનુાં સોિિન્સી સટીફીકેટ 
(ટેન્ડર સબમીશનની આખરી તારીખથી એક િષવ થી િધ ુજુન ુન હોય તેવુાં) આપિાનુાં રહશેે. 

8) આ કામ માટે કોઈ પણ પ્રકાર નુાં જોઇન્ટ િેન્ચર માન્ય રાખિા માાં આિશે નહી. 
9) એજન્સી એ જરૂરી PAN નાંબર આપિા નો રહશેે. 
10) શરતી ટેન્ડર માન્ય રાખિામાાં આિશે નહી. 
11) એજન્સીએ ટેન્ડરમાાં સામેિ પરરવશષ્ટ મજુબનુાં નોટરાઈઝ્ડ  “નો રિેક લિસ્ટ્ટેડ રડક્િેરેશન “  રૂવપયા 

૩૦૦=૦૦ નાાં સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર જોડિાાંન ુાં રહશેે . 
12) આ કામ માટે એજન્સી કોઈ પેટા કોન્રાક્ટ રાખી શકશે નહી કે કરી શકશે નહી. 
13) િાહન ની આર. સી. બકુ ની નકિ આપિાની રહશેે, તેમજ વમવનમમ ૦૩ િેડર િાહન ટેન્ડરમાાં 

ભાિ ભરનાર એજન્સી નાાં નામે હોિાાં જોઈએ, તદુપરાાંત કોન્રાક્ટ વપરરયડ દરમ્યાન ૦૩ થી િધારે 
િેડર િાહન સપ્િાય કરિાના થાય ત્યારે એજન્સીએ ખરીદી કરિાની રહશેે અથિા અન્ય 
એજન્સી/વ્યક્ક્ત સાથેનુાં “ Hire Lease Agreement “ કરી રજુ કરિાનુાં રહશેે અને તેને િગત 
તમામ દસ્ટ્તાિેજો, વિમા ની પોલિસીની નકિ, આર.સી. બકુની નકિ અને િગત દસ્ટ્તાિેજો રજુ 
કરિાની રહશેે.  

14) ટેન્ડર મારહતી માાં જણાિેિ તારીખ સધુીમાાં આિેિ ટેન્ડરો નાાં ટેકનીકિ બીડ દશાવિેિ તારીખ ે
ખોિિામાાં આિશે (જો શક્ય હશે તો), દશાવિેિ તારીખ પછી આિેિ ટેકનીકિ બીડ માન્ય રાખિા 
કે કેમ તેની સતા અિે ની કચેરી ને રહશેે. 

15) જે એજન્સી નાાં ભાિ માંજુર થાય તેમણે ગજુરાત સરકારશ્રીના વનયમાનસુાર સ્ટ્ટેમ્પ ડયટુી ભરપાઈ 
કરી કરાર કરી આપિાનો રહશેે. સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર વનયત કરારનામુાં કરી રૂવપયા ૪,૦૭,૦૦૦=૦૦ ની 
વસક્યરુરટી ડીપોઝીટ, ૪૨ માસ માટે ની એફ.ડી.આર. અથિા બેંક ગેરાંટી રૂપે આપિાની રહશેે. 



16) ટેકનીકિ બીડ કિર પર “ રોશની વિભાગ ની સ્ટ્રીટિાઈટ રીપેરીંગ ની કામગીરી માટે િેડર િાહન 
પરુા પાડિાનાાં કામે વિિાવષિક રેઈટ કોન્રાક્ટ કરિાનુાં કામ “ તેમ િખવુાં, તેમજ ટેકનીકિ બીડ 
ડોકયમેુન્ટનુાં કિર સમયમયાવદામાાં નીચેના સરનામે રજીસ્ટ્ટર પોસ્ટ્ટ/સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટથી જ પહોચાડિાનુાં 
રહશેે.  

 
ઈ.ચા., એડી. સીટી એન્જીનીયર 

રોશની વિભાગ, રૂમ નાં.૦૮, બીજા માળે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ડૉ. આંબેડકર ભિન 

ઢેબરભાઈ રોડ,  રાજકોટ  – ૩૬૦ ૦૦૧ 
17) ડોક્યમેુન્ટસ, ટેન્ડર/કોરીજેન્ડમ ના દરેક પેઇઝ પર એજન્સીએ સહી વસક્કા કરિાના રહશેે. 
18) ઉપરોક્ત વિગતે જણાિેિા દસ્ટ્તાિેજો પૈકી અધરૂા દસ્ટ્તાિેજો કે ઈ.એમ.ડી./ ટેન્ડર ફી ની રકમ નાાં 

રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ િગર નાાં ટેન્ડર રરજેક્ટ કરિા માાં આિશે. 
19) જે એજન્સી ટેકનીકિ બીડ ઈિેલ્યએુશન માાં ક્િોિીફાય થશે, તેનાાં જ પ્રાઈઝ બીડ ખોિિામાાં 

આિશે. 
20) આ કામે ભાિો તમામ ટેકસ સાથેના અને ફકત ઓનિાઈન જ ભરિાનાાં છે. 
21) આ ટેન્ડર સાંબાંવધત કોઈપણ વિિાદ ઉપક્સ્ટ્થત થશે તો, તે ફક્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્શન પરુતો 

મયાવરદત રહશેે. આ કામે ન્યાયનુાં ક્ષેિ રાજકોટ રહશેે. 
22) આિેિ કોઈ પણ ભાિ સ્ટ્િીકારિાનો કે તમામ ભાિ રદ કરિાનો અવધકાર અબાવધત રાખિામાાં 

આિેછે.  
23) આ ટેન્ડર/કામગીરી બાબતે િધ ુજાણકારી માટે નીચેની વિગતે સાંપકવ કરિો. 
        નાયબ કાયવપાિક ઈજનેર, રોશની વિભાગ,  

રૂમ. નાં. ૦૮, બીજો માળ, મધ્ય ઝોન કચેરી, 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, ડૉ. આંબેડકર ભિન. 
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 
ઈ-મેઈિ :- rcbagthliya@rmc.gov.in 
મો :- ૯૬૨૪૭૧૮૧૧૯                                   
 

એડી. સીટી એન્જીનીયર 
રોશની વિભાગ                                                                                          

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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