
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ટકનીકલ બીડ 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુદ  ુદ  લાઇ ેર ઓ માટ બે વષ  માટ જ રયાત 

માણે રમકડા, ગેઇ સ,પઝ સ વગેર ખર દ  કામનો રઇટ કો ાકટ  

(૧) કામની િવગત     : રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હ તકના પુ તકાલયોમા ં    
     રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે  પરુા પાડવાનુ ંકામ. 
(૨) સં થા(ફમર્)નુ ંનામ   :________________________________________ 

(૩) ભાવ આપનારનુ ંનામ  :________________________________________ 

(૪) સે સટેક્ષ/ટીન નબંર   :________________________________________ 

(૫) શોપ એક્ટ લાઇસન્સ નબંર  :________________________________________ 

(૬) સં થાના પર્િતિનિધ/પર્ોપરાઇટર\ 

    મેનેજરનુ ંનામ\કોન્ટેકટ નબંર  :________________________________________ 

(7) સરનામુ ં    :________________________________________ 

(8) તારીખ     :________________________________________ 

(9) ટેન્ડર ફી     :૧૧૨૫/- િપયા (નોન રીફંડેબલ) 

       ડી.ડી.ન.ં:_________________તાિરખ____________ 

(10) અનેર્ ટમનીની રકમ   :૪૮૦૦૦/-  
       ડી.ડી.ન.ં :__________________તાિરખ__________ 

(11) િસક્યોરીટી િડપોઝીટ   : કુલ િકમતના ૫% (ટકા) મજુબ  
(12) બેંકની િવગત    : બેંક્નુ ંનામ ______________________________
     : બર્ાચં __________________________________
     : એકા.ન.ં__________________________________
     : એકા. ટાઇપ ____________________________ 

ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુદ  ુદ  લાઇ ેર ઓ માટ બે વષ માટ જ રયાત માણે   
રમકડા,ગેઇ સ,પઝ સ વગેર રુા પાડવાના કામ સબધેં ટકનીકલ બીડમા ં વોલીફાઇડ થવાની 

શરતો 

(૧) ટેન્ડર ભરનાર રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે ના  િવકેર્તા,પર્ોડકશન કરનાર  કે વેન્ડર હોવા 
જ રી છે. ની અિધકૃતતા સબધેં પેઢીના સટ ફીકેટ કે ઓથોરાઇઝ્ડ લેટરની નકલ રજુ કરવાની 
રહશેે.   

 (૨)    સં થા/પેઢીના માન્ય પરુાવા તરીકે જી.એસ.ટી. નબંર/શોપ એક્ટ લાઇસન્સ/સે સ ટેક્સ  
        પૈકી કોઇ એકની નકલ ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની રહશેે.  
(૩)    સરકારી/અધર્ સરકારી અથવા લીમીટેડ કંપની કે મોટી શૈક્ષિણક સં થાઓમા ંઓછામા ંઓછા    
        એક વષર્ સધુી રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે  સપ્લાઇ કરવાનો અનભુવ જ રી છે 

 (૪)    ટેન્ડર ભરનાર સં થાનુ ંછે લા નાણાકીય વષર્મા ંટનર્ઓવર િપયા ૮ લાખ કે તેથી     
        વધ ુરકમનુ ંધરાવતી હોવી જોઇએ. આ અંગેના માન્ય પરુાવા તરીકે સરકારી,અધર્    
        સરકારી કે અન્ય સં થાના કામના વકર્ ઓડર્ર/ચાટર્ડ એકાઉન્ટન્ટના સટ ફીકેટ રજુ  
        કરવાના ંરહશેે. 
 (૫) ભાવ ભરનાર પેઢી અન્ય કોઇ સરકારી,અધર્સરકારી કે માન્ય સં થાઓ ારા બ્લેક લી ટ  
        થયેલ નથી તેની ભાવ ભરનાર વેપારીએ બાહેંધરી આપવાની રહશેે. આપેલ બાહેંધરી 
        ખોટી માલમુ પડય ેિનયમાનસુાર કાયદેસરની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે.   
 (૬)    આ કામના ટેન્ડરની ફી ૧૧૨૫/- િપયા (નોન રીફંડેબલ) તેમજ અનેર્ ટમની પેટે રકમ     
        િપયા ૪૮૦૦૦/- ના ડીમાન્ડ ડર્ાફ્ટ ટેકનીકલ બીડમા ંસામેલ રાખી તા  ૨૫/૦૫/૨૦૨૨  
           ૧૮:૦૦ કલાક સધુીમા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકા, ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય, 
             ૩૪, પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ખાતે ફક્ત  પીડ પો ટ/રજી.એડી થી જ  
            મોકલવાના રહશેે. તેમજ ભાવ મજુંર થયે કુલ કામના ૫% િસક્યોરીટી રકમ ભરવાની રહશેે.  
            ઓછા કે વધ ુભાવ મજુંર કરવાની આખરી સ ા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની રહશેે. તેમજ મદુત  
           બાદ આવેલા ટેન્ડર વીકારવામા ંઆવશે નિહ તેમજ શરતી ટેન્ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 
_____________________________________________________________________ 
ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
 
 
 
 

 2



રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
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૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
(૭)    મજુંર થયેલ ભાવ મજુબ વધ ુકે ઓછા પર્માણમા ંઓડર્ર મજુબ દશાર્વવામા ંઆવે તે  

રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે એફ. ઓ.આર. પુ તકાલય થળે િદવસ પદંરમા ંપરુા પાડવાના 
રહશેે.    

(૮) રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે સપ્લાય કરવાનો  અનભુવ  
(૯) શરતી ટેન્ડર કે ટેન્ડરમા ં જણાવેલ રીતથી અલગ રીતે ભરેલ કે ટેન્ડરની કોઇ શરત કે 

આઇટમના ંવણર્ન કે પેસીફીકેશનમા ં ફેરફાર કરેલુ ં ટેન્ડર રજુ કયુર્ હશે તો તે વીકારવામા ં
આવશે નિહ.  

(૧૦) ઉપરોકત તમામ પર્માિણત પર્માણપતર્ો/ડો મેુન્ટ ટેન્ડર સાથે જોડવાના રહશેે.  
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુદ  ુદ  લાઇ ેર ઓ માટ બે વષ માટ જ રયાત માણે 

રમકડા,ગેઇ સ,પઝ સ વગેર રુા પાડવાના કામ સબધેં  સામા ય શરતો 

૧. આ કામ અંદાજીત ૧૬ લાખનુ ં છે. થી િસ િુરટી ડીપોઝીટ ૫% લેખે ૮૦,૦૦૦/- થશે.  
ટેન્ડરની શરત નબંર ૨૩ મજુબ પરત કરવામા ંઆવશે. 

૨. આ કામનુ ં કરારનામુ ં સરકાર ીના િનયમ મજુબ િસ િુરટી ડીપોઝીટની એફ.ડી. વ પે 
આપવામા ંઆ યે િસ િુરટી ડીપોઝીટની રકમના ૪.૯૦% લેખેની રકમના ટેમ્પ પેપર ઉપર 
કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ંરહશેે અને િસ િુરટી ડીપોઝીટ રોકડ વ પમા ંજમા કરા યે . ૧૦૦ 
ના ં ટેમ્પ પેપર ઉપર કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ંરહશેે.  

૩. ચાલ ુનાણાકીય વષર્ની પર્ોફેશનલ ટેક્સ ભયાર્ની પહોચની નકલ ટેન્ડર સાથે રજુ કરવી 
૪. જો પેઢી પર્ોપરાઇટરશીપની હોય તો માિલકનુ ંનામ અને જો ભાગીદારી પેઢી હોઇ તો તમામ 

ભાગીદારોના નામ અને જો પેઢી લીમીટેડ કંપનીની હોય તો તેમના મેનેજીંગ ડીરેકટરનુ ં
નામ,સરનામા ં ફોન નબંરની િવગત સાથે આપવી તેમજ લીમીટેડ કંપનીના િક સામા ં
મહાનગરપાિલકા સાથે કરાર કરવાની સ ા ધરાવતા ઇસમોને જ રી અિધકાર પતર્ કંપની 
તરફથી ઇ ય ુ થયેલો હોવો જોઇએ, તેની નકલ આ સાથે આપવાની રહશેે. િવશેષમા ં
મહાનગરપાિલકા સાથેના યવહારમા ં  આસામી સતત સપંકર્મા ં રહી શકે તેના નામ, 
સરનામા,ંફોન નબંરની િવગતો આપવાની રહશેે.  

ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
૫. આ કોન્ટર્ાકટ બે વષર્  માટે છે, એટલે કે કોન્ટર્ાકટના ંએગર્ીમેન્ટ થયાની તારીખથી બે વષર્  સધુી 

ના ંસમયગાળા માટે વકર્ઓડર્ર આપી શકાશે. તેમજ આ વકર્ઓડર્રની મદુત પરુી થાય ત્યા સધુી 
કોન્ટર્ાકટનો અમલ કરવાનો રહશેે. એટલે કે કોન્ટર્ાકટના ંછે લે િદવસે કોઇ કામ માટે વકર્ ઓડર્ર 
આપવામા ં  આવે અને તે કામની સમય મયાર્દા મજુબ તે વકર્ ઓડર્ર પરુત ુ ં કામ આજ 
કોન્ટર્ાકટની શરતો /ભાવથી કરી આપવાનુ ંરહશેે.  

 
 ૬. ટેન્ડરમા ં માગંવામા ં આવેલ તમામ િવગતો,માિહતી જ રી આધાર પરુાવા, ઝેરોક્ષ નકલો 

વપર્માિણત/ગેઝેટેડ/નોટરાઇઝ કરેલ નિહ હોય તો આવુ ંટેન્ડર રદ કરવાને પાતર્ થશે.  
૭. વેપારીએ પેઢીના એકાઉન્ટ નબંર,બેંકનુ ંનામ તેમજ બેંકની શાખાનુ ંસરનામાનંી િવગત માટે 

પાસબકુ/બેંક ટેટ્મેન્ટની ઝેરોક્ષ ટેકનીકલ બીડમા ંસામેલ રાખવાની રહશેે.  
૮. ભાવ એફ.ઓ.આર. રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના પુ તકાલય સધુી ઓડર્ર મ યાથી િદવસ 

૧૫(પદંર) મા ંપરુા પાડવાના ંરહશેે. અથવા ઓડર્ર મ યેથી સદરહુ ંમાલ સચુવવામા ંઆવે તે 
થળે પહોચતો કરી આપવાનો રહશેે.  

૯. આ કામે સચુવવામા ંઆવે તે મદુતમા ંજ કામ પુ  કરવાનુ ંરહશેે. 
૧૦. શરતી ભાવ વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
૧૧. વેપારીએ ફક્ત પોતાના જ પર્ોડકશન  ઉપરના ભાવ ભરીને મોકલાવેલ હશે તો તેવા ભાવ 

ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહી.પસદં કરવામા ંઆવે તેવા િવિવધ કંપનીઓના કોઇપણ પર્કારના 
ટોયઝ,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરેની િકમત ઉપર વળતર (કિમશન) ના સરેરાસ ટકા ભરવાના રહશેે. 

૧૨. અનેર્ ટમની પેટે ભરેલ રકમ ટેન્ડરના િનરાકરણ બાદ પરત આપવામા ંઆવશે. અનેર્ ટમની 
િડપોઝીટ વગરના ટેન્ડરો ખોલવામા ંજ નિહ આવે.  

૧૩.  રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે પરુા પાડયા બાદ ધોરણસર બીલ પાસ થયે બીલની રકમ 
ચકુવવામા ંઆવશે. 

૧૪. મજુંર થયેલ ભાવ મજુબ વધ ુકે ઓછા પર્માણમા ંઓડર્ર મજુબ રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે 
આપવાના રહશેે. 

૧૫. આ બે વષર્ દરમ્યાન જ્યારે ઓડર્ર આપવામા ંઆવે ત્યારે ઓડર્ર પરુો કરવાનો રહશેે. 
_____________________________________________________________________ 
ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
૧૬. ઉપરોકત કામના ટેન્ડર તા. 11/05/2022 થી વેબસાઇટ www.nprocure.com ઉપરથી 

ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઇ-ટેન્ડર તા. 23/05/2022  17.00 કલાક સધુી ડાઉનલોડ કરી 
શકાશે. આ કામે ઓન લાઇન સબમીશન તા.23/05/2022 18.00 કલાક સધુીમા ં
કરવાનુ ંરહશેે. પર્ી – બીડ મીટીંગ તા. 18/05/2022 12.00 કલાકે ીમિત પર્ભાદેવી 
.નારાયણ પુ તકાલય ખાતે રહશેે. જો શક્ય હશે તો આ કામના ટેકનીકલ બીડ તા.      

26/05/2022  11.00 ખોલવામા ં આવશે. ત્યાર બાદ ટેકનીકલ બીડમા ં પવુર્પાતર્ 
થનાર આસામીઓના જ ભાવો તા. 26/05/2022   12.00 કલાકે ખોલવામા ંઆવશે.  

૧૭. ટેકનીકલ બીડ ઉપર ટેન્ડરનુ ં નામ તથા વીકારવાની છે લી તારીખ અને સમય 
દશાર્વવાનો રહશેે.  

 
૧૮. ઓછા ભાવનુ ં કે હરકોઇ ટેન્ડર વીકારવુ ં કે નિહ તેનો તેમજ ઓછો વધતો માલ 

ખરીદવાનો હક્ક મહાનગરપાિલકા અબાિધત રાખે છે. આ અંગે કશા કારણો આપવામા ં
આવશે નહી.  

૧૯. મહાનગરપાિલકામા ં ચાલતા ધોરણો મજુબ તથા વતર્માનકાળે અમલમા ં હોય તેવા 
િનયમો, પેટા િનયમો, બી.પી.એમ.સી.એક્ટની જોગવાઇઓને આધીન રહી આ ટેન્ડર 
ભરવામા ંઆવેલ છે તેમ સમજવાનુ ંછે.  

૨૦. આ કામે ભાવ મજુંરીના ખબર મ યે િદવસ -૭ (સાત) મા ં વેપારી/સં થાએ ટેન્ડરની 
િકંમતના ૫% (ટકા) મજુબ િસક્યોરીટી ડીપોઝીટની નેશનલાઇઝ્ડ/શેડયુ ડ બેંકની 
િફક્સ િડપોઝીટ રસીદ કઢાવી ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય ખાતે રજુ 
કરી,ધોરણસર ટેમ્પ પેપર ઉપર મહાનગરપાિલકાની તરફેણમા ં કરારનામુ ં કરી 
આપવાનુ ંરહશેે. એગર્ીમેન્ટ િનયમ મજુબના ટેમ્પ પેપર ઉપર કરવાનુ ંરહશેે. એગર્ીમેન્ટ 
માટે ટલી િકંમતના ટેમ્પ પેપર ખરીદવાના થાય તે વેપારીએ રજુ કરવાના રહશેે. 
વેપારીએ એગર્ીમેન્ટ ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય િવભાગે આપેલા નમનુા 
મજુબ ટાઇપ કરાવી રજુ કરવાનુ ંરહશેે.  

ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
૨૧. ટેન્ડર મજુંર થયા બાદ કોઇપણ પર્કારનો ભાવ વધારો માગંી શકાશે નહી કે આપવાનો રહશેે 

નિહ. 
૨૨. આ કામ બાબતે કોઇ પર્  ઉપિ થત થશે તો કિમ ર ીનો િનણર્ય આખરી રહશેે, અને  ભાવ 

ભરનારને બધંનકતાર્ રહશેે. િવવાદ ફક્ત રાજકોટ જુરીડીકશનમા ંચાલી શક્શે. 
૨૩.  િસક્યોરીટી િડપોઝીટની રકમ ફાઇનલ બીલ પાસ થયે કામગીરી સતંોષકારક જણાયે ૯૦ િદવસ 

પછી પરત મળી શક્શે અન્યથા િસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે.  
૨૪ આવેલ ભાવો પરત્વે જો વાટાઘાટની જ િરયાત જણાય તો વાટાઘાટની પધ્ધિત રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા નક્કી કરે તે મજુબ ભાવ ભરનારને બધંનકતાર્ રહશેે. અને મજુંર થયેલ 
ભાવથી વકર્ઓડર્ર આપવામા ંઆવે તે રીતે રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે પરુા પાડવાના 
રહશેે.  

 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુદ  ુદ  લાઇ ેર ઓ માટ બે વષ માટ જ રયાત માણે 

રમકડા,ગેઇ સ,પઝ સ વગેર રુા પાડવાના કામ સબધેં  ટકનીકલ પેસી ફકશન  

૧. રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે ટાન્ડડર્ કંપનીના જ પરુા પાડવાના ંરહશેે.  
૨. દરેક રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે મોકલતા પહલેા કાળજીપવુર્ક તપાસી લેવુ ંજો તેમા ંકોઇપણ 

પર્કારની નકુશાની જણાશે કે પાછળથી રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરેમા ંકોઇ નકુશાની જણાશે તો 
તે પાછી લઇ તેને બદલે સારા નવા રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે મોકલી આપવાના રહશેે.  
અંગેનુ ંબ ે બાજુનુ ંનરુ  તે સ થા કે િવકેર્તાએ ભોગવવાનુ ંરહશેે 

૩. રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે િકંમત ઉપર કોઇપણ પર્કારનો ટેક્ષ કે અન્ય ચા  આકારવાનો 
રહશેે નહી  

૪. રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે.મા ંકંપની કેટલોગ મજુબ છાપેલ િકંમત પર જ વળતર આપવાનુ ં
રહશેે. ટીકર મારેલા ંકે હાથથી લખાયેલા ભાવો પર વળતર માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી.  

૫. રમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે બાળકોને રમવામા ંતેના કલર, સેઇપ કે મટીરીય સથી નકુશાન ન 
થાય તે પર્કારના જ પરુા પાડવાના રહશેે.   

_____________________________________________________________________ 
  

ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ુદ  ુદ  લાઇ ેર ઓ માટ બે વષ માટ જ રયાત માણે 

રમકડા,ગેઇ સ,પઝ સ વગેર રુા પાડવાના કામ સબધેં પેન ટ ની શરતો 

 
૧. ઓડર્રમા ંસચુ યા મજુબના ંરમકડા,ગેઇમ્સ,પઝ સ વગેરે ઓડર્ર મ યેથી િદવસ પદંરમા ં

લાઇબેર્રી િવભાગને પહ ચતા કરવાના રહશેે.અને તે માટે કસરુ થયે મળુ સપ્લાઇ 
ઓડર્રના ૧૦% લેખે પેન ટીની રકમ ભરપાઇ કરવાની રહશેે અથવા કિમ ર ી  કોઇ 
નકુશાની ચકુવવા હકુમ કરશે તે રકમ ચકુવવાની રહશેે. 

૨. પેન ટીની રકમ બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. તેમજ જ ર જણાયે કોઇપણ જાતની 
નોટીસ આપ્યા વગર ભાવ રદ કરી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના કોઇપણ કામ માટે 
કાયમી ધોરણે બ્લેક લી ટમા ંમકુવામા ંઆવશે.  

 
 
 
 
                                             નાયબ કિમશનર 

                                                                      રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  
 
              અમારા તરફથી ટેન્ડર ભરતી વખતે ઉપરોક્ત તમામ મુ ાઓની સપંણુર્ માિહતીથી 

અમો વાકેફ છીએ. આમ છ્તા ંજો કોઇ બાબતે ચકુ હશે કે ટેન્ડરમા ંમાગંવામા ંઆવેલ 
તમામ િવગતો/માિહતી ,જ રી આધાર પરુાવા,નકલ ટેન્ડર સાથે જ બીડવામા ં (રજુ 
કરવામા)ં આવેલ નહી હોય તો અમો જાણીએ છીએ કે આવુ ં ટેન્ડર રદ કરવાને પાતર્ 
થશે.આ બાબતે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા કરવામા ં આવેલ િનણર્ય અમોને 
બધંનકતાર્ રહશેે.  અમોને કબલુ મજુંર છે. તે બદલ નીચે સહી કરી આપેલ છે.  

 
તારીખ :_      /   /૨૦૨૨  
 
 
 
 

ભાવ આપનારની સહી.________________________________ 

ભાવ આપનારનુ ંનામ .______________________________ 
પેઢી/સં થાનો િસક્કો. _______________________________ 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
ીમિત પર્ભાદેવી . નારાયણ પુ તકાલય  

૩૪,પર્હલાદ પ્લોટ,કેનાલ રોડ,રાજકોટ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMMERCIAL BID 
 

Sr. 
no. 

Details Offered average 
Commission Percentage 

 
 
 
1.
  

 
 
 
Discount offered all Tender Items  
 
 
 

 

ન ધ ::  આ માતર્ સેમ્પલ છે. ભાવ ફક્ત ઓનલાઇન ભરવાના છે.  
 

 
 
 અમારા તરફથી ટેન્ડર ભરતી વખતે ઉપરોકત તમામ મુ ાઓની સપંણુર્ માિહતીથી અમો 
વાકેફ છીએ. આમ છતા ંજો કોઇ બાબતે ચકુ હશે કે ટેન્ડરમા ંમાગંવામા ંઆવેલ તમામ િવગતો 
/ માિહતી, જ રી આધાર પરુાવા, નકલ ટેન્ડર સાથે જ બીડવામા ં (રજુ કરવામા)ં આવેલ નિહ 
હોય તો અમો જાણીય ે છીએ કે આવુ ં ટેન્ડર રદ કરવાને પાતર્ થશે. આ બાબતે રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા ારા કરવામા ંઆવેલ િનણર્ય અમોને બધંનકતાર્ રહશેે.  અમોને કબલુ મજુંર 
છે. તે બદલ નીચે સહી કરી આપેલ છે.  
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