
ઇ-ટેન્ડર નોટીસ 

        રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સ્ટ્રીટિાઇટ તમામ પોિમાાં સ્ટ્રીટિાઇટના પોિ નાંબરન ુિખવાની કામગીરી 
માટે રસ ધરાવતી તથા આ પ્રકારના કામનો પવૂવ અનભુવ ધરાવતી પરવાનેદાર એજન્સીઓ પાસેથી ઇ-
ટેન્ડર પધ્ધતત થી પસવન્ટેઇજ રેઇટ થી ભાવો માંગાવવામાાં આવે છે.  

          ૧)  કામની અંદાજીત રકમ રૂતપયા                        :-૨૧,૦૦,૦૦૦=૦૦  
          ૨)   ઇ.એમ.ડી ની રકમ રૂતપયા    :- ૨૧,૦૦૦=૦૦ 

          ૩)      ટેન્ડર ફી ની રકમ  રૂતપયા    :- ૧૧૨૫/- (નોન–રીફાંડેબિ)  
          ૪ )    કામની સમય મયાવદા                        :- ૦૪ (ચાર) માસ  
 

ઈ-ટેન્ડર ડાઉનિોડ કરવાની તારીખ                   તા. ૧૮/૦૫/૨૦૨૨ થી તા ૦૭/૦૬/૨૦૨૨ સધુી. 
ઇ-ટેન્ડર ઓન િાઇન સબતમટ કરવાની છેલ્િી તારીખ                  તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૨ સાાંજનાાં ૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુી. 

ટેકતનકિ લબડ સબમીટ કરવાની તારીખ               તા. ૦૭/૦૬/૨૦૨૨ થી ૧૦/૦૬/૨૦૨૨ સાાંજનાાં 
૦૬.૦૦ વાગ્યા સધુી.                   

ટેકતનકિ લબડ ખોિવાની તથા ડોક્યમેુન્ટસ વેરરરફકેશન 
કરવાની તારીખ (અંદાજીત)   

તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૨  

ઓન િાઇન પ્રાઇઝ લબડ ખોિવાની તારીખ (અંદાજીત)                    તા. ૧૪/૦૬/૨૦૨૨  
ટેન્ડર વેિીડીટી તપરરયડ  ૧૮૦ રદવસ    

 
 વધ ુમારહતી માટે www.rmc.nprocure.com ની વેબસાઈટ પરથી તવગત મળેવવી. 

1) એજન્સીએ છેલ્િા સાત નાણાકીય વર્વ દરમ્યાન આવા પ્રકારની કામગીરી સરકારી કે અધવ સરકારી 
ખાતામાાં ૬૦%  મજુબન ુએક કામ અથવા ૫૦% મજુબના બ ેકામ પણૂવ કરેિ  હોવી જોઈએ. જે અંગેના 
જરૂરી દસ્ટ્તાવજેો, વકવ કમ્પિીશન સટીફીકેટ, ટેકનીકિ લબડ સાથે જોડવાના રહશેે.  

2) એજન્સીનુાં છેલ્િા સાત નાણાકીય વર્વનુાં સરેરાશ વાતર્િક ટનવ ઓવર  રૂતપયા :- ૧૦,૫૦,૦૦૦=૦૦ ( 
એસ્ટ્ટીમેટ એમાઉન્ટના ૫૦%)  અથવા તેનાથી વધ ુહોવુાં જોઈએ. જે અંગે CA દ્વારા પ્રમાણીત દસ્ટ્તાવેજો 
રજુ કરવાના રહશેે. ટનવ ઓવર માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનાાં તનયમાનસુાર Enhance Factor િાગ ુ
પાડવામાાં આવશ.ે 

3) આ કામે ઈ.એમ.ડી. તેમજ ટેન્ડર ફીનાાં રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” ની તરફેણમાાં 
(નેશનિાઈઝડ અથવા શેડયિુ બેન્ ક) ટેકનીકિ બીડ સાથ ેબીડવાનો રહશેે. 

4) એજન્ સી GST નાંબર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
5) એજન્સી પી.એફ. રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી હોવી જોઈએ, જેની નકિ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ સાથે જોડવાની 

રહશેે. 
6) એજન્સી ઈ.એસ.આઈ.સી. રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતી હોવી જોઈએ, જેની નકિ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસ સાથે 

જોડવાની રહશેે. 

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


7) એજન્ સીએ રૂા. ૦૨ િાખ કે તેથી વધનુ ુાં નેશનિાઈઝડ કે શેડયિુ બેન્ કનુાં તાજુ (ટેન્ડરની તારીખથી એક 
વર્વ જુનુાં ન હોય તેવુાં) સોલ્ વન્ સી સટીફીકેટ આ૫વાનુાં રહશેે. 

8) આ કામ માટે કોઈ ૫ણ પ્રકારનુાં જોઈન્ ટ વેન્ ચર માન્ ય રાખવામાાં આવશે નરહ . 
9) એજન્ સીએ જરૂરી પાન (PAN) નાંબર આ૫વાનો રહશે.ે 
10)  અત્રેથી વકવઓડવર આપવામાાં આવે તે તારીખથી ૦૪ માસમાાં કામગીરી પરુી કરી આપવાની રહશેે. 

અન્યથા  રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તનયમ અનસુાર પનેલ્ટી કરવામાાં આવશે.  

11) આવેિ ભાવના ટેન્ડરો ખોિવામાાં આવશે ત્યારે જરૂર જણાશે તો જ ભાવ ભરનાર એજન્સી સાથે વાટાઘાટ   
કરવામાાં આવશે. અને ત્યારબાદ તણેે ઓફર કરેિ ભાવ માન્ય રાખવો કે નહી તેનો હક્ક  કતમશ્નરશ્રી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ને અબાતધત રહશેે. 

12)  શરતી ટેન્ડર માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
13)  આ કામ માટે એજન્ સી કોઈ પેટા કોન્ રાકટ કરી શકશે નહી કે રાખી શકશે નહી. 
14) એજન્સીએ ટેન્ડરમાાં સામેિ પરરતશષ્ટ મજુબનુાં “નો બ્િેક લિસ્ટ્ટેડ રડક્િેરેશન“ નુાં રૂ. ૩૦૦=૦૦ નાાં   

સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર તાજુ ાં સોગાંદનામુાં જોડવાાંન ુાં રહશેે.  
15)  જે એજન્ સીના ભાવ માંજુર થાય તેમણે સરકારશ્રીનાાં તનયમોનુાંસાર તનયત સ્ટ્ ટેમ્પ પે૫ર ૫ર કરારનામુાં કરી 

સીકયોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે, માંજુર થયેિ ભાવો મજુબ થતી રકમના ૫ %  રકમની એફ.ડી.આર અથવા 
બેન્ક ગેરન્ટી ૧૦ માસની મદુતની “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” ની તરફેણમાાં (નેશનિાઈઝડ અથવા 
શેડયિુ બેન્ક)ની આપવાની રહશેે. એફ.ડી.આર.ના રકસ્ટ્સામાાં સરકારશ્રીના તનયમાનસુાર સ્ટ્ટેમ્પ ડયટુી 
ભરવાની રહશેે. સીકયોરીટી ડીપોઝીટ ભરવામાાં તનષ્ફળ જશે તો ઈ.એમ.ડી જપ્ત કરવામાાં આવશે. અન ે
તનયમ અનસુાર કાયવવાહી કરવામાાં આવશે. 

16)  ટેકનીકિ લબડ કવર પર “રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સ્ટ્રીટિાઇટના તમામ પોિ પર પોિ નાંબરન ુ
િખવાની કામગીરી “ તેમ િખવુાં તેમજ ટેકનીકિ લબડ ડોકયમેુન્ટનુાં કવર સમય મયયાદયમયાં નીચનેા 
સરનામે માત્ર સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટથી/રજી. એડીથી કચરેી સમય દરમ્યાન પહોંચાડવાનુાં રહશેે.  

પ્રતત,  
એડી.સીટી એન્ જીનીયર, 
રોશની તવભાગ, રૂમ નાં.૦૮, 
બીજા માળે“ ડૉ. આંબેડકર ભવન”, 
મધ્ય ઝોન કચરેી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧. 

17)  ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટસના તેમજ કોરીજેન્ડમના દરેક પેઇઝ પર એજન્સીએ સહી તસક્કા કરવાના રહશેે.  

18)  જે એજન્સી ટેકનીકિ લબડમાાં ક્વોિીફાય થશે, તેનાાં જ પ્રાઈઝ લબડ ખોિવામાાં આવશે. 
19)  આ ટેન્ડર સાંબાંતધત કોઈ પણ તવવાદ ઉપસ્સ્ટ્થત થશે તો, તે ફક્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્શન પરુતો મયાવરદત 

રહશેે. આ કામે ન્યાયનુાં ક્ષેત્ર રાજકોટ જ રહશે.ે 



20)  કોઇપણ રજુ થયિે ટેન્ડર/ભાવ  સ્ટ્વીકારવા કે તમામ ટેન્ડર/ભાવ રદ કરવાનો અતધકાર રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને અબાતધત રાખવામાાં આવે છે. જેમા કોઇ વાાંધો ચાિશે નહી. 

21)  ટેન્ ડરની કોઇપણ શરતો અને સમજૂતીનાાં અથવઘટન માટે કતમશ્નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો તનણવય 
આખરી રહશે.ે 

22)  આ ટેન્ડર/કામગીરી બાબતે વધ ુમારહતી/રજૂઆત અથે મોબાઈિ નાં ૯૬૨૪૭ ૧૮૧૧૯  પર સાંપકવ થઇ   
શકશે. 

 
 
 
 
 

ભાવ ભરનાર એજન્સીનો સહી તથા તસક્કો                                                                એડી. તસટી એન્જીનીયર 

રોશની તવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 
 


