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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની તભાભ શાખાઓની જરૂયીમાત મજુફની ઝેયોક્ષ 
નકર તૈમાય કયી આવાના કાભ ભાટેનુું ટેન્ડય ડોકયભેુન્ટ અંગેની ભાહહતી 

 

TENDER NO. – RMC/GAD/01/2022 

અગત્મની તાયીખો 
ટેન્ડય ડોકયભેુન્ટ ઓન રાઇન ડાઉનરોડ કયલાની 
તાયીખ  

તા. ૧૨/૦૫/૨૦૨૨, (ગરુૂલાય) ફોયે ૦૧=૦૦ કરાકથી 
તા. ૨૭/૦૫/૨૦૨૨, (શકુ્રલાય) ફોયે ૦૪=૦૦ કરાક સધુી 

ટેન્ડય ઓનરાઇન બયલાની છેલ્રી તાયીખ  તા. ૨૭/૦૫/૨૦૨૨, (શકુ્રલાય) ફોયે ૦૪=૦૦ કરાક સધુી 
કચેયીભાાં ટેન્ડય પોભમ,  ટેન્ડય પી, ઇએભડી તેભજ 
અન્મ ડોક્યભેુન્ટ આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી 
યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ, વભમ અને વયનામુાં 

તા. ૩૧/૦૫/૨૦૨૨, (ભાંગલાય) વાાંજે ૦૫=૦૦ કરાક સધુી 
સયનામુું: વશામક કમભશ્નયશ્રી, વાભાન્મ લશીલટ મલબાગ રૂભ નાં-૧૧ -એ, 
પ્રથભ ભા, ભશાનગયાલરકા કચેયી, ઢેફય યોડ, યાજકોટ-૧. 

ટેકનીકર ફીડ ખોરલાની તાયીખ  તા. ૦૨/૦૬/૨૦૨૨, (ગરુૂલાય) વલાયે ૧૧=૩૦ કરાકે 

ટેકનીકર ડોક્યભેુન્ટભાાં યજુ કયેર નકરોના 
ઓયીજીનર ડોક્યભેુન્ટ ફતાલલાની તાયીખ  

તા. ૦૩/૦૬/૨૦૨૨, (શકુ્રલાય) વલાયે ૧૧=૩૦ કરાકે 

ઓનરાઇન બાલત્રક ખોરલાની તાયીખ  તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૨, (ળમનલાય) વલાયે ૧૧=૩૦ કરાકે 

ટેન્ડયની વભમ ભમામદા  ૨ લમ 
ટેન્ડય વફમભટ કયલાનુાં ભાધ્મભ  ટેન્ડયયે ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટ તથા ટેકનીકર ફીડ આધાય યુાલાઓ વાથે 

પક્ત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી જ ટેન્ડય કચેયીને શોંચતુાં કયલાનુાં 
યશળેે. ટેન્ડયયે પામનાન્ન્વમર ફીડ ઓનરાઈન બયલાની યશળેે.  

ટેન્ડયની અંદાજીત યકભ રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂ. ત્રીવ રાખ યુા 
ટેન્ડય પીની યકભ (ડી. ડી.) રૂ. ૧,૮૭૫/- 
ઇ.એભ.ડી. (ડી. ડી.) રૂ. ૯૦,૦૦૦/- અંકે રૂ. નેવુાં શજાય યુા 
વીક્યયુીટી ડીોઝીટ (એપ.ડી. સ્લરૂભાાં) રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- 
પ્રાઇવ ફીડ અરોડ ભાટેની લેફ વાઇટ http://www.nprocure.com 

ટેન્ડય બયવા ભાટે જરૂયી સભજુતી / સચૂનાઓ :  

 ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટનાાં ાના નાંફય ૧ થી ૬ શાડમ કોીભાાં તભાભ ાના  ય વશી/મવક્કા કયી પીઝીકર વફભીળનનાાં 
કલયભાાં યજુ કયલાના યશળેે,  પીઝીકર વફભીળનભાાં આ ઉયાાંત જ રૂયી ઈ.એભ.ડી તથા ટેન્ડય પીના ડી.ડી અવરભાાં 
તથા અનબુલના પ્રભાણત્રો જરુયી નોંધણી/ભાન્મતાનાાં પ્રભાણત્રની ખયી નકરો મલગેયે તભાભ ભાહશતી ઇન્ડેક્વભાાં 
ાના નાંફય દળામલલી યજુ કયલાની યશળેે  

 બાલત્રક પકત ઓનરાઇન બયલાનુાં છે. બાલત્રકની શાડમ કોી યજુ કયલાની નથી.  

 બાલ બયનાય એન્જવીએ મનમત વભમભમામદાભાાં શોંચતા કયેરા ટેન્ડય જ ખોરલાભાાં આલળે, પાટેરા, તટેૂરા અથલા 
મનમત વભમભમામદાભાાં ન આલેરા ટેન્ડય યદ્દફાતર ગણલાભાાં આલળે. બાલ બયનાય એજન્વીએ ટેકનીકર ફીડના 
આધાય યુાલાઓ તથા ટેન્ડય પી, ઈ.એભ.ડી. ના ડી.ડી. ટેન્ડય વાથે ભોકરલાના યશળેે જ્માયે “ પાઈનાન્ન્સમર ફીડ ભાત્ર 
અને ભાત્ર www.nprocure.com ય ઓનરાઈન બયવાની યહશેે.”  

 EMDની યકભ DD (ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ)સ્લરૂે આલી. અને ટેન્ડય પી ણ DD (ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ)સ્લરૂે આલી.  

 ઉયોકત સચૂનાઓનો કોઇણ પ્રકાયે અભર થમેર નશીં શોમ તેલા ટેન્ડયો આોઆ અભાન્મ ઠયળે.  

 Sd/- 

 નામફ કમભળનય 

 યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

http://www.nprocure.com/
http://www.nprocure.com/
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની તભાભ શાખાઓની જરૂયીમાત મજુફની ઝેયોક્ષ 
નકર તૈમાય કયી આવાના કાભ ભાટેનુું ટેન્ડય ડોકયભેુન્ટ 

 

TENDER NO. – RMC/GAD/01/2022 

પ્રમત, 
નામફ કમભળનય, 
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
યાજકોટ. 

વવષમ : યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની તભાભ શાખાઓની જરૂયીમાત મજુફની ઝેયોક્ષ નકર  કયી 
આ૫વાના કાભ ફાફત. 

વમલનમ, 
ઉ૫યુમકત મલમ ૫૨ત્લે આ૫ની તા.     /    /૨૦૨૨થી લતમભાનત્રભાાં પ્રમવઘ્ધ થમેર 

જાશયેાત અનવુાંધાને પ્રલતમભાન વ૨કાયી ધાયાઘો૨ણની જોગલાઈઓ અનવુાય યાજકોટ ભશાનગયાલરકાએ 
નકકી કયેર ળ૨તોન ેઆમધન ઝેયોક્ષ નકર કયી આ૫લાના કાભ કયલા ઈચ્છીએ છીએ. 
૧ એજન્વીનુાં નાભ અને વ૨નામુાં  
૨ એજન્વીના ભાલરક/બાગીદાયોના નાભ, 

વયનાભા, પોન નાંફય 
 

૩ એજન્વી તયપથી કયાયનામુાં કયલા કે એલા અન્મ 
કાભો ભાટેની જલાફદાય અમધકૃત વ્મન્ક્તનુાં 
નાભ, વયનામ,ુ પોન નાંફય 

 

૪ અનબુલની મલગતો/લમ  
(પ્રભાણ ૫ત્રની મલગતો / નકર લફડલી) 

 

૫ વ્મલવામ લેયા પ્રભાણ ત્ર અને છેલ્રા લમની 
બયાઇ થમેર શોંચ નાંફય (નોંધણીના 
પ્રભાણત્ર અને શોંચની નકર યજુ કયલી) 

 

૬ ેઢીના ાનકાડમ નોંધણી નાંફય  
૭ GST ૨જીસ્રેળન નાંફય ( GST નોંધણી નાંફયની 

નકર યજુ કયલી) 
 

૮ વયકાયી / અધમવયકાયી વાંસ્થાભાાં બ્રેકરીસ્ટ 
થમેર ન શોલા અંગે તથા કોઇણ પ્રકાયના 
પોજદાયી કે ઇન્ડસ્રીમર એક્ટ અન્લમે ચાલ ુ/ 
ેન્ડીંગ કેઇવો શોલા ફાફતે એકયાયનામુાં 
રૂ.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્ ેય ય આવુાં. 

 

ફાુંહધેયી 
ભે/અભો ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લખતો-લખત મનમત કયલાભાાં આલતા ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટની ળયતો 

અનવુાય કાભ કયલા તેભજ આ મવલામ ૫ણ કોઈ વ૨કાયી ધાયા ઘો૨ણ પ્રભાણે અન્મ જલાફદાયી ઉ૫ન્સ્થત 
થામ તો તે ૫ણ એજન્વીની ૨શળે.ે 

ટેન્ડય ડોક્યભેુન્ટની ળયતો અનવુાય કાભ કયલા તેભજ ટેન્ડ૨ ભાંજુ૨ થમેથી રૂા. ૨,૦૦,૦૦૦/- (અંકે 
રૂમમા ફે રાખ યુા) FDR (SECURITY DEPOSIT) ેટે ચકૂલલા હુાં/અભોએ ફાાંશધેયી આીએ છીએ. 
 
 એજન્વીના વશી / મવકકા 
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::   ઝેયોક્ષ કાભ અંગે ફેઝ યેટ   :: 
પ્રવત ઝેયોક્ષ કોી દીઠના ભાર/ભજૂયી સાથેના 

ફેઝ યેટ બાવ 

ફેઝ યેટ રૂ./ૈસા 
(આકડાુંભાું) 

ફેઝ યેટ 
રૂ./ૈસા(શબ્દોભા) 

(એ) એ પોય (૮.૨૭ * ૧૧.૬૯) વીંગર વાઇડ રૂ. ૦.૫૯  ઓગણવાાંઇઠ ૈવા યુા 

(ફી) એ પોય (૮.૨૭ * ૧૧.૬૯) ડફર વાઇડ રૂ. ૦.૯૯ નવ્લાણુ ાં ૈવા યુા 

(વી) રીગર (૮.૫૦ * ૧૪) વીંગર વાઇડ રૂ. ૦.૫૯ ઓગણવાાંઇઠ ૈવા યુા 

(ડી) રીગર (૮.૫૦ * ૧૪) ડફર વાઇડ રૂ. ૦.૯૯ નવ્લાણુ ાં ૈવા યુા 

(એપ) જમ્ફો (૧૧.૬૯ * ૧૬.૫૦) વીંગર વાઇડ રૂ. ૨.૨૦ ફે રૂમમા અને લીવ ૈવા યુા 
 
 

પામનાન્ન્સમર ફીડ 
ભહાનગયાલરકાની તભાભ શાખાઓની જરૂયીમાત મજુફની ઝેયોક્ષ નકર તૈમાય કયી 

આવાના કાભ ભાટેનુું ટેન્ડય 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની તભાભ ળાખાઓની જરૂયીમાત / ભાાંગણી મજુફ ઝેયોક્ષ નકર કયી 
આલાના કાભ ભાટે આેર વેલા અન્લમે ટેન્ડયની ળયતો મજુફ એજન્સી દ્વાયા ઝેયોક્ષ કાભ અંગેના 

બાવની ટકાવાયી પામનાન્ન્સમર ફીડભાું પક્ત www.nprocure.com ય નીચે મજુફ જણાવવાના 

યહશેે. 
 

મલગત  બાવ (ટકાલાયી-આંકડાભાાં) બાવ (ટકાલાયી-ળબ્દભાાં) 
ફેઝ યેટથી લધ/ુઓછા  

(ટકાલાયીભાાં) 
To be filled online only on 

www.nprocure.com 

To be filled online only 
on www.nprocure.com 

 

નોંધ :  

 બાલ બયનાય એજન્વીએ ોતાનો બાલ ફેઝ યેટથી લધ/ુઓછા ટકાલાયીભાાં બયલાનો 
યશળેે તેભજ બયલાભાાં આલેર બાલ ફેઝ યેટથી લધ ુછે અથલા ઓછા છે તે મલગતો સ્ષ્ટ 
ટકાલાયીનો બાલ ઓનરાઈન www.nprocure.com ય બયલાના યશળેે. 

  

એજન્વીના વશી / મવકકા 

http://www.nprocure.com/
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::  ઝેયોક્ષ નકર તૈમાય કયી આવાની સેવા ભાટેની શયતો  :: 
(૧) બાલ બયનાય વાંસ્થા/વ્માાયી ેઢી ઓછાભાાં ઓછી ત્રણ લમ જુની શોલી જોઇળે, તેભજ આ 

અંગે ભાન્મ યુાલા તયીકે વને ૨૦૨૧-૨૨નો વ્મલવામ લેયો બમામની શોંચની પ્રભાલણત નકર 
ટેન્ડય વાથે યજુ કયલાની યશળેે. બાલ બયનાય વાંસ્થા / બાગીદાયી ેઢી / કાંનીએ તેના 
યજીસ્રેળનની ખયી નકર યજુ કયલાની યશળેે. 

(૨) બાલ બયનાય એજન્વી વયકાયી / અધમ વયકાયી / સ્થામનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા / NGO / ફેંક 
/ કાંનીનો ઓછાભાાં ઓછો ત્રણ લમનો ઝેયોક્ષ કાભનો અનબુલ ધયાલતી શોલી જોઇએ. 

(૩) ટેન્ડયભાાં પ્રલતમભાન તભાભ લેયાઓ વાથે જ બાલો આલાના યશળેે.  
(૪) બયેર ટેન્ડય કલય ય “ ઝેયોક્ષ કાભનુાં ટેન્ડય ” એભ સ્ષ્ટ રખલાનુાં યશળેે. તેભજ વાભાન્મ 

લશીલટ મલબાગ રૂભ નાં-૧૧ એ, પ્રથભ ભા, ભશાનગયાલરકા કચેયી, ઢેફય યોડ, યાજકોટ. ને 
જાશયેાતભાાં જણાલેર છેલ્રી તાયીખ અને વભમ ભમામદાભાાં ટેન્ડય અંગેના ડોક્યભેુન્ટ ભે તે 
યીતે વીરફાંધ કલયભાાં યજી.એ.ડી / સ્ીડ ોસ્ટ થી  જ  ભોકરલાના યશળેે. અન્મ કોઇ યીતે 
ભોકરલાભાાં આલેર ડોક્યભેુન્ટ તેભજ મદુ્દત ફાદ આલેર ટેન્ડય યદ્દ થમેરા ગણલાભાાં આલળે. 
ટેન્ડય બયલાની છેલ્રી તાયીખ ણૂમ થમા ફાદ યજુ કયલાભાાં આલેર કોઇણ પ્રકાયના 
લધાયાના દસ્તાલેજી યુાલાને ધ્માને રેલાભાાં આલળે નહશ. 

(૫) ટેન્ડય બયનાય ાટીએ તભાભ ળયતો લાાંચી વભજીને બાલ બયલાના છે અને કયાયનાભાના દયેક 
ાના ઉય વશી કયલાની યશળેે, બાલો ભાંજુય થમા ફાદ મનમત વભમભમામદાભાાં કયાય કયલાભાાં 
નશી આલે અથલા વીક્યયુીટી ડીોઝીટની યકભ જભા કયલાભાાં મનષ્પ જળે તો ેઢીની બયેર 
અનેસ્ટભની યકભ જપ્ત કયલાભાાં આલળે. ફીજી લખત બાલો ભાંગાલલા ડે તેલા હકસ્વાભાાં 
મનષ્પ જનાય ેઢી ટેન્ડય પ્રહક્રમાભાાં બાગ નશી રઇ ળકે. 

(૬) કોન્રાકટની મદુ્દત દયમભમાન કોઇણ બાલ લધાયો ભાાંગી ળકાળે નશી કે આલાનો યશળેે નશી. 
(૭) ઓન રાઇન પાઇનાન્વીમર ફીડભાાં ફેઝ યેટ થી લધ/ુઓછાની ટકાલાયી આંકડાભાાં તેભજ 

ળબ્દોભાાં સ્ષ્ટ દળામલલાની યશળેે. ળયતી બાલત્રક/ટેન્ડય કે ટેન્ડયભાાં જણાલેર યીતથી ફીજી 
યીતે બયેર ટેન્ડય ન્સ્લકાયલાભાાં/ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૮) કોઇણ કાયણવય કોન્રાક્ટ યાખનાય ટેન્ડયભાાં દળામલેર ળયતો મજુફ કાભ રુૂાં કયલા 
અળહકતભાન થળે તો કોોયેળન તેના ખચે અને જોખભે અન્મ કોન્રાક્ટ યાખનાય ાવે કાભ રુૂાં 
કયાલળે અને તે ભાટેનુાં જે લધાયાનુાં ખચમ કે નકુળાન થળે તો મનષ્પ જનાય કોન્રાક્ટય ાવેથી 
લસરુ રઇ ળકળે અને તે વાભે કોઇણ લાાંધો કે શક્ક / દાલા યશળેે નશી તેભજ તેલા હકસ્વાભાાં 
કોન્રાકટયને બમલષ્મભાાં કોોયેળનનાાં કાભકાજ ભાટે નોટીવ આી બ્રેકરીસ્ટ કયી ળકાળે. 

(૯) ઝેયોક્ષનુાં કાભ મનમત કયેર નમનુા મજુફના કાગભાાં જ ક્ષમત યહશત, ડાઘા ડુઘી યહશત, 
સલુાચ્મ નકરો તૈમાય કયી આલાની યશળેે. જો ઝેયોક્ષની કાભગીયી વાંતોકાયક યીતે કયલાભાાં 
ન આલે તેલા વાંજોગોભાાં ગભે ત્માયે લગય નોટીવે કાભ ફાંધ કયાલલાનો કોોયેળનનો શક્ક 
અફામધત યશળેે અને વીકમોયીટી હડોઝીટ જપ્ત કયી ળકાળે. 



  

Page 5 of 7 
 

(૧૦) કોન્રાકટ યાખનાય વ્મન્ક્ત  ટેન્ડય ળયતો મજુફની કાભગીયી કયલાભાાં મનષ્પ જળે તો દયયોજના 
રૂ. ૧૦૦૦/- ેનલ્ટી તયીકે લફરભાાંથી કાત કયલાભાાં આલળે.  

(૧૧) કોન્રાકટ યાખનાયે ઝેયોક્ષ ભાટેના કાગો તથા કયેર કાભનો હશવાફ યાખલા લફર યજુ કયલા 
ભાટેની સ્ટેળનયી, યજીસ્ટયો મલગેયીની વ્મલસ્થા ોતાના ખચે કયલાની યશળેે. ઝેયોક્ષ કયાલલા 
ભાટે ઇનશાઉવ વોપટલેય દ્વાયા કઢામેર ભાાંગણી  ત્રકભાાં ળાખામધકાયીશ્રી દ્વાયા વશી અને મવક્કો 
કયી યજુ કયેર સ્રી આલશ્મક છે. તે મવલામ કોઇણ ભાાંગણીત્રક ઉય ઝેયોક્ષ કયી 
આલાની યશળેે નશીં. કોન્રાકટ યાખનાયે આ કાભનુાં ભામવક લફર જે તે ળાખાને યજુ કયલાનુાં 
યશળેે. લફરની વાથે દય ભહશને જે તે ળાખાની કયેર કાભગીયીની તાયીખલાય મલગતોનુાં ત્રક 
આલાનુાં યશળેે.  

(૧૨) ઝેયોક્ષ કાભ ભાટે વેન્રર ઝોનભાાં ફે ભળીન તથા લેસ્ટ ઝોન અને ઇસ્ટ ઝોન કચેયી ખાતે એક -
એક ભળીન કોોયેળન સચુલે તે જગ્માએ કચેયીભાાં મકુલાના યશળેે તથા દયેક  ભળીન ઓયેટ 
કયલા ભળીન દીઠ એક એભ કુર - ૪ (ચાય) ઓયેટય ની વ્મલસ્થા કોન્રાક્ટયે કયલાની યશળેે. 
ભળીન ચાલ ુન્સ્થતીભાાં યાખલાનાાં યશળેે. જો ભેજય યીેયીંગ જેલા કાયણોવય ભળીન ફશાય રઇ 
જલાન ુથામ તો તેની અલેજીભાાં અન્મ ચાલ ુભળીન મકુલાના યશળેે. ઇનશાઉવ યીેયીંગ કે 
વમલિવીઝ જાશયે યજાના હદલવોએ કયાલી રેવુાં જેથી ચાલ ુહદલવે ભળીન ફાંધ ન યશ.ે ભળીન 
યીેયીંગ, વમલિવીંઝ કે સ્ેય  ાટમઝ યીપ્રેવભેન્ટ જેવ ુભળીનને રગત તભાભ ખચમ કોન્રાક્ટ 
યાખનાયે બોગલલાન ુયશળેે. 

(૧૩) યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને વાંફાંમધત કોઇણ વયકાયી કામમક્રભભાાં ઝેયોક્ષ કાભ ભાટે સચુલલાભાાં 
આલે તે સ્થે લધાયાનુાં ઝેયોક્ષ ભળીન તેભજ ઓયેટયની વ્મલસ્થા કોન્રાક્ટયે કયલાની યશળેે. 
તેભજ આ ઝેયોક્ષ કાભ મનમત થમેર દયે કયી આલાની યશળેે. આલા વભમે કામમક્રભના સ્થ 
ઉયાાંત વેન્રર ઝોન, લેસ્ટ ઝોન તેભજ ઇસ્ટ ઝોન કચેયી ખાતે ઝેયોક્ષની કાભગીયી મનમમભત 
યીતે ચાલ ુયાખલાની યશળેે. 

(૧૪) આ કાભે મલજી યુલઠો કોોયેળન તયપથી યુો ાડલાભાાં આલળે યાંત ુતે ફદર ભામવક 
લફરની કુર યકભભાાંથી ૨.૫% રેખે મલજી લયાળ ેટે કુર લફરભાાંથી કાત કયલાભાાં  
આલળે. 

(૧૫)  એજન્વી દ્વાયા યાખલાભાાં આલેર કાભદાયની PF/ESI/ફોનવ, મલગેયે કે અકસ્ભાતના હકસ્વાભાાં 
વશામ મલગેયેની તભાભ પ્રકાયની જલાફદાયી એજન્વીની યશળેે તેભજ આ અંગે કોોયેળનની 
કોઇણ જલાફદાયી યશળેે નશીં આ કાભદાયને કોઇણ હકસ્વાભાાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના 
કભમચાયી ગણલાભાાં આલળે નશીં. તભાભ શતે ુભાટે યુા ાડલાભાાં આલેર કાભદાયને એજન્વીનાાં 
કાભદાય ગણલાભાાં આલળે. આ કાભદાય યાજકોટ ભશાનગયાલરકાભાાં નોકયી ભેલલા ભાટે 
કોઇણ પ્રકાયનો શકક દાલો યશળેે નશીં કે કયી ળકળે નશીં તથા તેના લાંળ લાયવ આ પ્રકાયના 
શક્ક દાલો કયી ળકળે નહશ. એજન્વીભાાં યાખલાભાાં આલનાય કાભદાય / ભેનાલયની તભાભ 
પ્રકાયની જલાફદાયી એજન્વીની યશળેે. 
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(૧૬) વાભાન્મ યીતે આ કાભગીયી ભાટે કોન્રાક્ટ યાખનાયે કાભના હદલવોએ વાંગ યીતે  વલાયના 
૧૦-૦૦ થી વાાંજના ૦૬-૩૦ લાગ્મા સધુી ભળીન ઓયેટ કયલાની વ્મલસ્થા કયલાની  યશળેે 
અને આ ઉયાાંત ખાવ વાંજોગોભાાં વફાંમધત ળાખામધકાયીશ્રીની સચુના મજુફ યજાના હદલવે કે 
મનમત વભમ મવલામના વભમે ણ જરૂયીમાત મજુફ ભળીન ઓયેટ કયલાનુાં યશળેે તેભજ 
નકરો કયીને જરૂયીમાત મજુફના સચુલેર ક્રભભાાં વ્મલન્સ્થત ગોઠલી તેના વેટ કયી ીનીંગ 
કયી આલાનુાં યશળેે. 

(૧૭) કોોયેળનની લફલ્ડીંગભાાં યાખેર ભળીન ઉય પકત કોોયેળનનુાં ઝેયોક્ષ કાભ કયલાનુાં યશળેે. આ 
મવલામ અન્મ કોઇનુાં કાભ કયતા ભાલભુ ડય ેકયાયબાંગના ગરા રેલાભાાં આલળે. 

(૧૮) કોન્રાકટ યાખનાયે આ કાભના બાલ ભાર-ભજુયી વાથેના આલાના યશળેે તેભજ આ કાભ ભાટે 
કાગ, ઓયેટય કે અન્મ આનુાાંગીક લસ્તઓુ વભમવય યુતા પ્રભાણભાાં શાજય યાખલાની 
યશળેે આલી કોઇ લસ્તનુી ગેયશાજયીનાાં કાયણે કાભ ખોયાંબે ડે નશીં તેની તકેદાયી યાખલાની 
યશળેે.  

(૧૯) ઝેયોક્ષ ભાટેનો કાગ "૭૦ જીએવએભ"  નો લાયલાનો  યશળેે. 
(૨૦) એજન્વીને ચકુલલાના થતી યકભ ય વયકાયશ્રી દ્વાયા લખતોલખત મનમત કયલાભાાં આલતા 

ટેક્ષની યકભ કાત કયલાની યશળેે. 
(૨૧) જો કાભ યાખનાય બાગીદાયી ેઢી શો મ તો ેઢીના તભાભ બાગીદાય ૈકી એક બાગીદાયને આ 

કાભ અંગેના તભાભ લશીલટ કયલા તથા જરૂય ડય ેદસ્તાલેજો, કાગો, લફરો મલગેયે વશી 
કયલા વતા આતો ત્ર તભાભ બાગીદાયની વશીથી યજુ કયલાનો યશળેે. 

(૨૨)  એજન્વીની કાભની અલધી(કાભનો વભમ) વેલાઓ લકમ ઓડમયની તાયીખથી ફે લમ અથલા 
ફીજો કયાય થતા સધુીની યશળેે, એજન્વીની કાભગીયી વાંતોકાયક જણાળે નહશ તેલા વાંજોગોભાાં 
એક ભહશનાની નોટીવ આી ભશાનગયાલરકા આ કયાયનો અંત રાલી ળકળે. 

(૨૩) આ કાભે બાલ ભાંજુયીના ખફય ભળ્મે હદન-૭ (વાત) ભાાં વીકમોયીટી ડીોઝીટની યકભ રૂ.  
૨,૦૦,૦૦૦/- DD (ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ)  સ્લરૂે બયલાની યશળેે  અને  કાભ ભેલનાય એજન્વીએ 
સ્લખચે મનમત દયના સ્ટેમ્ ેય ય કયાયનામુાં કયી આલાનુાં યશળેે. 

(૨૪) ટેન્ડય કોી વાથે એજન્વીએ જે ઝેયોક્ષ ભળીન યાજકોટ ભશાનગયાલરકાભાાં ઉરબ્ધ 
કયલલાના શોમ તેની મલગતો (Specification) વાભેર યાખલાનુાં યશળેે. ભળીનની રઘતુ્તભ ઝડ 
૫૦-૬૦ કોી પ્રમત ભીનીટ શોલી જોઇએ.  

(૨૫) છેલ્રા ૭ (વાત) લમભાાં આળયે રૂ.૧૮ રાખ નુાં એક કાભ અથલા તો રૂ.૧૫ રાખના ફે કાભો 
ફાંનેભાાંથી કોઇણ વયકાયી / અધમ વયકાયી વાંસ્થાભાાં કયેલુાં શોવુાં જોઇએ. 

(૨૬) કાભની વભમ ભમામદા ૨ (ફે) લમની યશળેે. જો કાભ વાંતોકાયક શળે અને ભશાનગયાલરકાના 
કમભળનય વાશફેને મોગ્મ જણાળે તો યસ્યની વાંભમતથી ઝેયોક્ષ કોન્રાક્ટની વભમ ભમામદા 
અનકુુતા મજુફ લધાયલાભાાં આલળે. આ ભાટે કોઇ બાલ લધાયો ભશાનગયાલરકા દ્વાયા 
આલાભાાં આલળે નશીં.  
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(૨૭) DD (ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ) ની યકભ કાભ ણૂમ થમા ફાદ તેભજ તભાભ મલબાગના લફરોની ચકુલણી 
કમામ ફાદ એજન્વી દ્વાયા No Due વટીપીકેટ અતે્ર જભા કયાવ્માથી ૩ ભાવ ફાદ ચકુલી 
આલાભાાં આલળે.  

(૨૮) આ કાભ અને ઉક્ત તભાભ ળયતો ફાફતે કોઇ પ્રશ્ન ઉન્સ્થત થળે તો યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાના મ્યમુનમવર કમભળનયનો મનણમમ આખયી અને બાલ બયનાયને ફાંધનકતામ 
યશળેે. મલલાદ પક્ત યાજકોટ ળશયેના જ્યયુીસ્ડીક્ળનભાાં ચારી ળકળે. 

 
 
 Sd/- 

નામફ કમભળનય 

વાભાન્મ લહશલટ મલબાગ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
 
(૨૯) ઉક્ત તભાભ ળયતો (૧ થી ૨૮) ભે / અભોએ લાાંચી છે અને ભને / અભોને કબરુ ભાંજુય છે તે 

ફદર નીચે વશી કયી આેર છે અને તે ફાફતે કોઇ મલલાદ ઉબો થળે તો ઉક્ત ળયત નાં. ૨૮ 
મજુફ ભાન. કમભળનયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો મનણમમ આખયી અને ફાંધનકતામ યશળેે 
તેની અભો કબરુાત આીએ છીએ. 

 
 

 એજન્વીના વશી / મવકકા 
 
 


