
 Page 1 of 11 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

રાજકોટ 
 

 

 

 

2021-22 

વોલ્ યુમ - ર  ( પ્રાઈસ બીડ ) 

(Re-Tender) 
કામનુું નામઃ- 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોટરવકક સ શાખામાું લમકેલનકિ રીપેરી ુંગ કામોનો લિ-વાલષકક રઇેટ 

કોન્ટટર ાક્ટ. 

 

માઈલસ્ટોનતારીખ 

1. ઈ-ટેન્ડરડાઉનલોડકરવાનીતારીખ 24-05-2022  to 14-06-2022 up to 18:00 hr 

2. ઈ-ટેન્ડરઓનલાઈનસબમીશનકરવાનીછેલ્લી

તારીખ 
14-06-2022 up to 18:00 hr 

3. ઈ.એમ.ડી.ટેન્ડરફીતથાઅન્યદસ્તાવેજોની

ફીઝીકલસબમીશનકરવાનીછેલ્લીતારીખ  
17-06-2022  up to 18:00 hr 

4. સબમીશનકરાવેલદસ્તાવેજોનીચકાસણીની

તારીખ 
18-06-2022   

5. ઓનલાઈનટેકનનકલબીડખોલવાનીતારીખ 18-06-2022  (If Possible) 

6. ઓનલાઈનપ્રાઈઝબીડખોલવાનીતારીખ 21-06-2022  (If Possible) 

7. બીડનીસમયમયાાદા 
120 Days 

 

Add. City Engineer  

Water Works 

Rajkot Municipal Corporation 

Shree Harisinhji Gohil Bhavan 

B/h Big Bazar, 150' Ring road  

Rajkot - 360 005 
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કામનુું નામઃ- રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વોટર વકક સ શાખામાું લમકેલનકિ રીપરેી ુંગ 

કામનો  લિ-વાલષકક રઇેટ કોન્ટટર ાક્ટ. 

 

 

ઝોન વાઇઝ આવતા હેડ વક્સકની ડીટેઇિ 

 
૧. આજી ઝોનઃ-આજીફીલ્ટર પ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ, લાલ૫રીતથા રાાંદરડા પમ્પીગ સ્ટેશન,  કોઠારીયા

હુડકોપમ્પીગસ્ટેશન, માકેટી ાંગયાડા પમ્પીગસ્ટેશન, આજીડેડવોટરસાઈટ, કોઠારીયાહસ્તકનાહેડવકાસ

(નતરૂપનત,સ્વાનત,કોઠારીયા,ગામતળ,નારાયણનગર), તથાનવનોદનગરઈ.એસ.આર,પેડકરોડસ્વીમી ાંગ

પલુ, નીપમ્પી ાંગમશીનરીનારીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

 

૨. બેડી ઝોનઃ-બેડીફીલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ,ગ્રીનલેન્ડપમ્પી ાંગસ્ટેશન, દુધસાગરરોડપમ્પી ાંગસ્ટેશન

પરનીપમ્પી ાંગમશીનરીનારીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

   
૩. ન્ટ યારી-૧ ઝોનઃ-ન્યારીનફલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ, ન્યારી-૧ડેમવાલ્વટાવરપમ્પી ાંગસ્ટેશન, ન્યારી-૧

ડેમસીપેજપમ્પી ાંગસ્ટેશન,  ન્યારી-૧વેસ્ટવીયર(વાગુદડ)પમ્પી ાંગસ્ટેશન, ન્યારી-૧ડેમડેડવોટરપમ્પીગ

સ્ટેશન,ન્યારીડેમગેઇટ,૧૫૦ફુટરી ાંગરોડપમ્પીગસ્ટેશન, સોજીત્રાનગરપમ્પીગસ્ટેશન, પનૂનતનગર(મવડી)

પમ્પીગ સ્ટેશન, કાલાવડ રોડ અન્ડરપાસ, કાલવાડ રોડ   સ્વીમી ાંગ પુલ, ચાંદ્રેશનગર પમ્પી ાંગ સ્ટેશન,

ઈશ્વરીયા/ખાંભાળા પમ્પીગ સ્ટેશન, વાવડી હસ્તકના પમ્પી ાંગ સ્ટેશનો, મોટામવા અને, નવશ્વકમાા પમ્પી ાંગ

સ્ટેશનનીપમ્પી ાંગમશીનરીનારીપરેમેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

 
૪. ભાદર ઝોનઃ- ભાદર ડેમઆધારીત રીબડા ફીલ્ટર પ્લાન્ટ, જયુબીલી પમ્પી ાંગ સ્ટેશન, ગરૂકુળ પમ્પી ાંગ

સ્ટેશન, ગોાંડલપમ્પી ાંગસ્ટેશન, ભાદરડેમપમ્પી ાંગસ્ટેશન, લાલબહાદુરપમ્પી ાંગસ્ટેશન, ભીચરીનાકાપમ્પી ાંગ

સ્ટેશન, બજરાંગવાડીપમ્પી ાંગસ્ટેશન, રલેનગરપમ્પી ાંગસ્ટેશન, નજલ્લાગાડાનપમ્પી ાંગસ્ટેશન,નવાભળેલા

માધાપર અને મનહરપર ગામમાાં આવેલ મશીનરી, રસેકોસા સ્વીમી ાંગ પુલ, નસાંદુરીયા સ્વીમી ાંગ પુલ તથા

નસાંદુરીયાબુસ્ટી ાંગપમ્પનીપમ્પી ાંગમશીનરીનારીપરેી ાંગ-મઈેન્ટેનન્સનાકામો. 

 
૫. રયૈાધાર ઝોનઃ-રયૈાધારફીલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ, ન્યારાપમ્પી ાંગસ્ટેશન, ઘાંટેશ્વરફીલ્ટરપ્લાન્ટતથા

પમ્પહાઉસ,રાંગ૫રપમ્પી ાંગસ્ટેશન, ન્યારી-રવાલ્વટાવર, ન્યારી-રબકેટ, નવાભળેલાઘાંટેશ્વરગામપમ્પી ાંગ

સ્ટેશન,ઘાંટેશ્વરગામઅનેમુાંજકાગામમાાંઆવેલESR/ GSR નીમશીનરી,જીજાબાઇમનહલાસ્વીનમાંગપુલ

(સાધવુાસવાણીરોડપર)નીપમ્પી ાંગમશીનરીનારીપરેી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

 

 
૬. હેન્ટડ પમ્પ લવભાગ : રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા નવસ્તારમાાંઆવેલ બોરના સબમસીબલ પમ્પ સેટનુાં

રીપરેી ાંગ/મેઈન્ટેનન્સકામ.રાજકોટશહેરનાજુદાજુદાનવસ્તારમાાંઆવેલજાહેરહેન્ડપમ્પ/ડી૫વેલપમ્પ

રીપરેકરવાનુાંકામ.રાજકોટમહાનગરપાનલકાનાતમામબીલ્ડી ાંગોનીપમ્પીગમશીનરી, ગાડાન, કુવા, જાહેર

ફુવારા,અન્ડરપાસપમ્પીગસ્ટેશનોતથાપ્રઘ્યુમનપાકાનીપમ્પીગમશીનરી રીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો.

(લેબરવકા તથામીકેનીકલવકા સનહત). 

 

 

 

 

 

ભાવભરનારનીસહીતથાસીકકો 
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ભાવ ૫ત્રક 
(દરકે ઝોન માટે ભાવ ભરવા ફરજીયાત છે. આમ ન કરનાર એજન્સીના ભાવ લક્ષમાાં રાખવામાાં આવશ ેનહી.) 

 
કોન્ટર ાકટરનુાંનામ :.......................................................................... 

 
ઈ.એમ.ડી.ડીમાન્ડડર ાફટનાં................................તા.....................બેન્કઃ................................................... 

 
અમો/હુાં શ્રી ...............................................................આથીલખીઆપીએછીએ/આપુછુાં  કેઅમોએ/મેંરાજકોટ

મહાનગરપાનલકા હસ્તકના પ્લાન્ટ / પમ્પી ાંગ સ્ટેશનોમાાં મીકેનીકલ રીપેરી ાંગ / મેઈન્ટેનન્સ કામ નિ  વાનષાક રઈેટ

કોન્ટર ાકટ૫ઘ્ધનતથીજરૂરીયાત મુજબતાત્કાલીકધોરણેકરવામાટેનીતમામશરતોતથાસમજુતીવાાંચેલ છે.આ

તમામબાબતોઅમોને /મનેસાંપણુા૫ણેમાંજુર છે.આટેન્ડરનીનકકીથયેલશરતો, નનયમો અનેસમજુતી મુજબ

અમો/હુાં ૫નરનશષ્ટમાાંદશાાવલેભાવથીકામગીરીકરવાખુશીછીએ/છુાં . 

ઝોન  

ક્રમ 
મીકેનીકિ રીપેરી ુંગ / મેઈન્ટ ટેનન્ટ સ કામગીરીનુું કે્ષત્ર 

૫સકન્ટ ટેઈજ રઈેટ(%) 

આુંકડામાું શબ્ દોમાું 

૧. આજી ઝોનઃ-આજીફીલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ, લાલ૫રીતથા

રાાંદરડા પમ્પીગ સ્ટેશન, , કોઠારીયા હુડકો પમ્પીગ સ્ટેશન, 

માકેટી ાંગ યાડા  પમ્પીગ સ્ટેશન, આજી ડેડ વોટર સાઈટ, 

કોઠારીયા હસ્તકના હેડવકાસ (નતરૂપનત, સ્વાનત, કોઠારીયા,

ગામતળ, નારાયણ નગર), તથા નવનોદનગર ઈ.એસ.આર,

પેડક રોડ સ્વીમી ાંગ પુલ, ની પમ્પી ાંગ મશીનરીના રીપેરી ાંગ-

મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

 

Only Online 

૨. બેડી ઝોનઃ-બેડીફીલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ,ગ્રીનલેન્ડપમ્પી ાંગ

સ્ટેશન, દુધસાગર રોડ પમ્પીગ સ્ટેશન પરની પમ્પી ાંગ

મશીનરીનારીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

 

 

 

૩. 
ન્ટ યારી-૧ ઝોનઃ-ન્યારીફીલ્ટરપ્લાન્ટતથાપમ્પહાઉસ, ન્યારી-૧ડેમ

વાલ્વ ટાવર પમ્પી ાંગ સ્ટેશન, ન્યારી-૧ ડેમ સીપેજ પમ્પી ાંગ

સ્ટેશન,  ન્યારી-૧ વેસ્ટ વીયર (વાગુદડ) પમ્પી ાંગ સ્ટેશન, 

ન્યારી-૧ડેમડેડવોટરપમ્પીગસ્ટેશન,ન્યારીડેમગેઇટ,૧૫૦

ફુટ રી ાંગ રોડપમ્પીગ સ્ટેશન, સોજીત્રાનગરપમ્પીગ સ્ટેશન, 

પૂનનતનગર(મવડી)પમ્પીગસ્ટેશન, કાલાવડરોડઅન્ડરપાસ,

કાલવાડ રોડ   સ્વીમી ાંગ પલુ, ચાંદ્રેશનગર પમ્પીગ સ્ટેશન,

ઈશ્વરીયા/ખાંભાળાપમ્પીગસ્ટેશન, વાવડીહસ્તકનાપમ્પી ાંગ

સ્ટેશનો,મોટામવાઅને,નવશ્વકમાાપમ્પી ાંગસ્ટેશનનીપમ્પી ાંગ

મશીનરીનારીપેરમેઈન્ટેનન્સનાકામો. 
 

Only Online 

૪. ભાદર ઝોનઃ-ભાદર ડેમઆધારીતરીબડાફીલ્ટરપ્લાન્ટ, જયબુીલી

પમ્પીગ સ્ટેશન, ગરૂકુળ પમ્પીગ સ્ટેશન, ગોાંડલ પમ્પીગ

સ્ટેશન, ભાદરડેમવાલ્વટાવરપમ્પીગસ્ટેશન, લાલબહાદુર

પમ્પી ાંગ સ્ટેશન, ભીચરીનાકા પમ્પીગ સ્ટેશન, બજરાંગવાડી

પમ્પીગ સ્ટેશન, રલેનગર પમ્પીગ સ્ટેશન, નજલ્લા ગાડાન

પમ્પીગસ્ટેશન,નવાભળેલામાધાપરઅનેમનહરપરગામમાાં

આવેલમશીનરી, રસેકોસા સ્વીમી ાંગ પુલ, નસાંદુરીયા સ્વીમી ાંગ

પુલ તથા નસાંદુરીયા બુસ્ટી ાંગ પમ્પની પમ્પી ાંગ મશીનરીના

રીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 

Only Online 
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૫. રયૈાધાર ઝોનઃ- રયૈાધાર ફીલ્ટર પ્લાન્ટ તથા પમ્પ હાઉસ, ન્યારા

પમ્પી ાંગ સ્ટેશન, ઘાંટેશ્વર ફીલ્ટર પ્લાન્ટ તથા પમ્પ હાઉસ,

રાંગ૫રપમ્પીગસ્ટેશન, ન્યારી-રવાલ્વટાવર, ન્યારી-રબકેટ, 

નવાભળેલાઘાંટેશ્વરગામપમ્પી ાંગસ્ટેશન,ઘાંટેશ્વરગામઅને

મુાંજકા ગામમાાંઆવેલ ESR/ GSR નીમશીનરી,જીજાબાઇ

મનહલા સ્વીનમાંગપુલ (સધુવાસ્વાણી રોડ પર) ની પમ્પી ાંગ

મશીનરીનારીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સનાકામો. 
 

Only Online 

૬ હેન્ટડ પમ્પ લવભાગ :રાજકોટશહેરનાજુદાજુદા નવસ્તારમાાંઆવલે

બોરનાસબમસીબલપમ્પસેટનુાંરીપરેી ાંગ/મેઈન્ટેનન્સકામ.

રાજકોટ શહેરના જુદા જુદા નવસ્તારમાાંઆવેલ જાહેર હેન્ડ

પમ્પ / ડી૫વેલ પમ્પ રીપરે કરવાનુાં કામ. રાજકોટ

મહાનગરપાનલકાના તમામ બીલ્ડી ાંગોની પમ્પીગ મશીનરી, 

ગાડાન, કુવા, જાહેરફુવારા,અન્ડરપાસપમ્પીગસ્ટેશનોતથા

પ્રઘ્યુમન પાકાની પમ્પીગ મશીનરી રીપેરી ાંગ-મેઈન્ટેનન્સના

કામો.(લેબરવકા તથામીકેનીકલવકા સનહત). 

 

Only Online 

 

નોાંધઃ-૧). આ કોન્ટર ાકટના સમયગાળામાાં, કોઈ ૫ણ નવા પમ્પી ાંગ સ્ટેશનો કે નવા પ્રોજકેટ હાથ ધરવામાાં

આવેલહોય, અને તેનુાંઓપરશેન-મેઈન્ટેનન્સકરવાનુાંથાયતોજે તેસાંબાંનધતઝોનમાાં ઉમરેવાનુાં

રહેશે, જનેામાટેકોઈનવાભાવોઆ૫વાનારહેશેનનહ. 

ર). ઉ૫રોકતઝોનમાાંદશાાવેલહયાતપમ્પીગસ્ટેશનઅન્યઝોનમાાં ફેરવવાઅાંગેશાખાઅનધકારીશ્રી

જ-ેતેસમયેનનણાયકરશેતેબાંધનકતાારહેશ.ે  

         

સાક્ષીનુાંનામઃ 

 

સરનામુાં: 

 

તારીખઃ 

 

સ્થળ:       

         

 

 

ભાવભરનારનીસહીતથાસીકકો 
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: : શરતો :: 
૧. ૧.ભાવ ૫ત્રકનનયતનમુનામુજબમાત્રઓનલાઈનરજુકરવાનુાંરહેશ.ે 

 ર.પઢેીકેભાગીદારવતીસહીકરોતોતેજપ્રમાણેસહીકરવી. 

 ૩.નનયતથયેલજગ્યાએલખવુાં. 

 ૪.છેકછાકવાળુાંટેન્ડરરદકરવામાાંઆવશે. 

 ૫.શરતોએબસ્ટર ેકતથાસમજુતીમાાંદરકેપેઝપરસહીકરવી. 

૬.અનેસ્ટમનીભયાાનોદાખલોટેન્ડરનાકવરઉ૫રડીમાન્ડડર ાફટ૫હોાંચનાંબર/તારીખથી 

 લખવી.ડીમાન્ડડર ાફટટેન્ડરસાથેરાખવો. 

ર. કામમાટેનીજાણસાઈટએન્જીનનયરઅથવાતેઓનાટેકનીકલકમાચારીિારાપ્રથમટેલીફોનીકકરવામાાં

આવશે.કામખરાખાંતથીથવુજોઈએઅનેકરલેુસઘળુકામકારીગરનીરીતેકરલેુહોવુજોઈએ.ટેન્ડરરજુ

કરનારશખ્સ/શખ્સોજેમાલસામાનવા૫રેતેઉત્તમપ્રકારનોહોવોજોઈએ.લેખીતતેમજમૌખીકસુચના

તેમજનોટીસઆ૫વાછતાાં૫ણકામનીગનતકેઝડ૫વધારવામાાંનહીઆવેતોકનમશનરશ્રીનેકાન્ટર ાકટરદ

કરવાનોઅનધકારરહેશે. 

૩. કોન્ટર ાકટરેપોતાના કામદારોને થયેલઈજામાટે તથા તેને કાંઈવળતરઆ૫વુાં ૫ડેતો તેમાટે તમામ રીતે

કોન્ટર ાકટરજવાબદારરહેશ.ે કામેરાખનારકમાચારીઓનોનવમોરાષ્ટર ીયકૃતસાંસ્થાનોઉતારવાનોરહેશે. 

૪.એ. આમાાંકબુલકરલેીતેવીતમામકામનીજુદીજુદીબાબતોમાટેનોદરજજોતેબાબતોમાંજુરકરલેીસમજુતી

અનુસારપરુીકરવામાાંઆવીછેએમસ્વીકારવામાાંઆવેતોજકાયદેસરગણાશે, જેતેપ્રસાંગેકામનીસદરહુ

બાબતોએવીરીતેપરુીકરીછેએમસ્વીકારવામાાંનહીઆવેતેપ્રસાંગેસીટીએન્જીનીયરશ્રીછેવટનાબીલો

તૈયારકરતીવખતેવ્યાજબીલાગેતેવાઘટાડાનાદરથીબીલોકરવામુખત્યારછે. 

બી. જોકોન્ટર ાકટરનીબેદરકારીનેકારણેકોઈ૫ણપમ્પી ાંગસ્ટેશનઉ૫રરીપરેી ાંગમાાંનવલાંબથશેતોકામગીરીની

અગત્યતા/ઈમરજન્સીલક્ષ્યમાાંલઈનનયમાનુસારપનેલ્ટીવસુલકરવામાાંઆવશે,જેઅાંગેશાખાઅનધકારીશ્રી

નોનનણાયઆખરીગણાશેજેકોન્ટર ાકટરનેબાંધનકતાારહેશે. 

૫. વકા ઓડારમળેતુરતજકામચાલુકરવાનુાંછે.ઓડારમાાંજણાવેલમુદતદરમ્યાનકામગીરીકરવાનીછે.જો

મુદત દરમ્યાન સુચના પ્રમાણે કામ કરવામાાં નહી, આવે તો શાખા અનધકારીશ્રી ને યોગ્ય લાગશે તો

કોન્ટર ાકટરનાખચેઅનેજોખમેઅન્યકોન્ટર ાકટરપાસેઅગરતોખાતામારફતકામપુરૂકરાવાશે.અનેઆમ

બાકી રહેતુ કામ પરુૂ કરવામાાં મહાનગરપાનલકાને કોન્ટર ાકટ એગ્રીમેન્ટ કરતા જો વધુ ખચા થશે તો તે

કોન્ટર ાકટર પાસેથી કાયદેસર રીતે આ વધારાનો ખચા વસુલ કરવામાાં  આવશે તથા તેની સીકયોરીટી

ડીપોઝીટ જપ્ત કરી શકાશ.ે શાખા અનધકારીશ્રી ને જો યોગ્ય લાગશે તો નવશષે મુદત માટે કોન્ટર ાકટર

પાસથેીકામચાલુરખાવીશકાશેઅનેતેનીમુદતસાંજોગોનેલક્ષમાાંરાખીનેવધારીઆ૫શે. 

૬. વકા ઓડારમાાંજણાવ્યાતારીખેકામપુરૂકરવાકોન્ટર ાકટરનનષ્ફળજાયતોઅગાઉનનયમ-૪પ્રમાણેપનેલ્ટી

વસુલલેવામાાંઆવશે.જોમહાનગરપાનલકાનેકારણેસાંજોગોઅનસુારકામબાંધરહેતોજટેલાનદવસકામ

બાંધ રહે તેટલા નદવસની મદુતઆ૫વામાાંઆવશે અથવા તો કોઈ કારણસર કામ બાંધ રહે તેની જાણ

કોન્ટરકટરેમહાનગરપાનલકાનાઈજનેરનેકરવાનીરહેછેઅનેજોવ્યાજબીકારણલાગશેતોવધારાનીમદુત

માટેકનમશનરશ્રીનવચારશેઅનેતેનોનનણાયઆખરીગણાશે. 
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૭. કામગીરીદરમ્યાનમાલસામાનનડતરરૂ૫નથાયતેરીતેકામગીરીકરવાનીરહેશે. 

૮. ટેન્ડર સ્વીકારવામાાં આવે ત્યાર બાદ અઠવાડીયાની અાંદર સીકયોરીટી ડીપોઝીટ દરકે ઝોન દીઠ

રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/-(અાંકેરૂનપયાપાાંચલાખપરુા)  ડીમાન્ડડર ાફટઅથવાબેંકગેર ેંટીનાસ્વરૂપે રકમભરીરૂ.

૩૦૦/-નકાંમતનાસ્ટેમ્પપ૫ેર૫રએજન્સીએકરારનામુકરવાનુાંરહેશે.એજન્સીસીકયોરીટીડીપોઝીટFDR 

નાસ્વરૂપેજમાકરાવશેતોસીકયોરીટીડીપોઝીટનીરકમના૪.૯૦%લેખેથતી નકાંમતનાસ્ટેમ્પપે૫ર૫ર

એજન્સીએકરારનામુકરવાનુાંરહેશે.જોઆમકરવામાટેન્ડરરાખનારશખ્સનાકાનમયાબનીવડશેતોતેણે

ભરલે અનેષ્ટ મનીની રકમ જપ્ત કરવામાાંઆવશે. અને તે શખ્સના ખચે અને જોખમે ફરીથી ટેન્ડરની

માગણીકરવામાાંઆવશે. 

૯. સીકયોરીટીડીપોઝીટતરીકેભરલેરકમકામપરુૂથઈગયાબાદત્રણમાસ૫છીતથાકોન્ટર ાકટરનેફાઈનલ

બીલમળ્યાબાદપાછીઆ૫વામાાંઆવશે,૫રાંતુતેસમયદરમ્યાનકોઈકામઅથવામશીનરીખરાબથયલે

અથવાનુકશાનપામેલમાલમુ૫ડશેતોતેકામકોન્ટર ાકટરેદુરસ્તકરીઆ૫વાનુાંરહેશે.અનેજોતેમકરવામાાં

નાકામીયાબનીવડશેતો દુરસ્તી તેનેખચેઅનેજોખમેમહાનગરપાનલકાતરફથીકરાવીલેવામાાંઆવશે, 

અનેતેપકૈીનાથયેલખચાસીકયોરીટીડીપોઝીટનીરકમમાાંથીકાપીલેવામાાંઆવશે.જેફાઈનલબીલસમયે

ચુકવવામાાંઆવશ.ે  

૧૦. કોન્ટર ાકટરે અઢાર વષાથી ઓછી ઉમરનાાં કોઈ વ્યકનતને કામે લગાડવા નહી. તેમજ કોન્ટર ાકટર તરફથી

રાખવામાાંઆવેલકોઈ૫ણસ્કીલ્ડકેઅનસ્કીલ્ડકમાચારીનીવતાણકુવ્યવહારયોગ્યનહીજણાયતોઆવા

કમાચારીનેનાયબકાયાપાલકઈજનેરશ્રી/શાખાઅનધકારીશ્રીમૌખીકકેલેખીતસુચનાઆપેતેપ્રમાણેકામ

ઉ૫રથી દુર કરવાના રહેશે. અને જે કમાચારીને રાખવાની શાખા અનધકારીશ્રી મનાઈ કરે તે કમાચારીને

રાખવાનારહેશેનહી. 

૧૧. કામઉ૫રકોન્ટર ાકટરેપોતેઅથવાતેનાવતીજવાબદારમાણસનેહાજરરાખવાનોરહેશે. 

૧ર. વકા ઓડારઆપીકામમાાંચાલુકામેઅન્યઆસામીઓનીનમલકતનેઅગરજાનમાલનેકોઈ૫ણનકુશાનથશે

તોતેનીતમામજવાબદારીકોન્ટર ાકટરશ્રીનીરહેશે.અનેતેમાટેકોઈ૫ણવળતરનીરકમચુકવવાનીથાયતો

તે કોન્ટર ાકટરે ભરીઆ૫વાની રહેશે. જો કોન્ટર ાકટર અમલ ન કરે તો તેવા વળતર નવગેરનેી રકમ તેના

બીલોમાાંથીકાપીલેવામાાંઆવશે. 

૧૩. કોઈ૫ણકારણોસરકોન્ટર ાકટર ટેન્ડરમાાં દશાાવેલકામકરવાઅશનકતમાનથશેતોમહાનગરપાનલકા તેના

ખચેઅનેજોખમેઆકામપરુૂકરાવશ.ેઅનેઆમકરતાટેન્ડરમાાંજણાવેલભાવકરતાાંવધારેખચાથશેતો

મહાનગરપાનલકાકોન્ટર ાકટરનીસીકયોરીટીમાાંથી કેસાઈટઉ૫ર૫ડેલામાલસામાનનીહરરાજીકરીખચા

વસુલકરીશકશેઅનેતેમકરતાાંકોન્ટર ાકટરનોકોઈ૫ણવાાંધોકેહકકરહેશેનહી. 

૧૪. આકામનોકોઈ૫ણભાગસાંતોષકારકરીતેકોન્ટર ાકટરનહીકરેતોમહાનગરપાનલકાનાાંઈજનરેતેઓનેકામ

સુધારવા નોટીસઆ૫શે. મદુત નવત્યા બાદ મહાનગરપાનલકાનાાં ઈજનેર કોન્ટર ાકટરનાખચેઅને જોખમે

માણસોરાખીતેમજમાલસામાનખરીદીકામકરવાનીકાયાવાહીકરશેઅનેકોન્ટર ાકટરપાસથેીખચાવસુલી

કરશે.આકામશાખાઅનધકારીશ્રીબીજાકોન્ટર ાકટરપાસે૫ણકરાવીશકશે. 

૧૫. શ્રી કનમશનરશ્રીનાાં હાથથીઅથવા તેમણે અનધકૃત કરલે અનધકારીનાાં હાથથી ટેન્ડરો ખોલવામાાંઆવશે

ત્યારથીએકસોવીસ (૧ર૦) નદવસમાાં ટેન્ડર સ્વીકારવામાાંઆવેલ છે કેનહી તેનો નનણાયશ્રીકનમશનરશ્રી

મારફત કરવામાાંઆવશે.આમુદતમાાંજો કોઈ૫ણપ્રકારનાાં નનણાયનીજાણકોન્ટર ાકટરને કરવામાાં નહી

આવે તો ટેન્ડરનાાં ભાવો કોન્ટર ાકટર કે મહાનગરપાનલકાને બાંધનકતાા રહેશે નહી ૫રાંતુ કોન્ટર ાકટર અને

કનમશનરશ્રીબાંનનેીસહમતીથીઆવેલભાવોનુાંટેન્ડરમાંજુરકરવામાટેકનમશનરશ્રીનનણાયકરીશકશે. 
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૧૬. રીપરેી ાંગ/જોબકામમાટેનાભાવતમામપ્રકારનાટેકસનસવાયનાઆ૫વાનારહેશે. 

૧૭. આકામગીરીમાટેએકઅથવાએકથીવધારેએજન્સીનકકીકરવાનીસત્તાઅબાનધતરાખવામાાંઆવેછે.જે

તમામભાવભરનારનેબાંધનકતાારહેશે. 

૧૮. પમ્પી ાંગસ્ટેશનઉ૫રકામકરનારકોન્ટર કટરનાાંકોઈ૫ણકમાચારીમહાનગરપાનલકાનાકમાચારીગણાશેનહી.

તેમજતેમુજબનાકોઈહકકદાવારજુકરીશકશેનહીજેઅાંગેનીસાંપુણાજવાબદારીસાંબાંધીતકોન્ટર ાકટરની

રહેશે. 

૧૯. ભાવભરનારએજન્સીપાસે ટેલીફોનતથામોબાઈલફોનહોવાઆવશ્યકછે.જનેાનાંબરઅલગથી ટેન્ડર

સાથેઆ૫વા.મોબાઈલફોનઅથવાવકાશો૫નાફોનબદલાઈજાયતેવાસાંજોગોમાાંતાત્કાલીકનવાનાંબરો

સાંબાંધકઅનધકારીનેઆ૫વા. 

૨૦. આકામેભાગલેનારએજન્સીનેમહત્તમ૦૨ (બે)ઝોનનુાં કામઆપવામાાંઆવશે.જેતમામભાવભરનાર

એજન્સીઓનેબાંધનકતાારહેશે. 

૨૧. નિ-વાનષાક રઈેટ કોન્ટર ાકટની મુદત દરમ્યાન કોઈ ૫ણ પ્રકારના પ્રશ્નઅાંગે શાખાઅનધકારીશ્રીનો નનણાય

આખરીરહેશે. 

૨૨. ઉ૫રોકતજનરલસમજુતીનસવાયટેન્ડરમાાંઆપેલશરતોનેઆધીનરહીનેકામકરવાનુાંરહેશે. 

ઉ૫રમુજબનીતમામશરતોઅમોએવાાંચીસમજીનેઆનીચેસહીકરીઆપીછેજેઅમોનેકબુલમાંજુરછે. 

 

કોન્ટર ાકટરનીસહીતથાસીકકો 
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: : ખાસ શરતો : : 

૧. પનરનશષ્ટ-૧માાંદશાાવેલકામગીરી નસવાયનીકામગીરીદરમ્યાન,જરૂરીયાત મુજબનાનટબોલ્ટસ, સ્ટડસ

અનબ્રકેો, ટી.વી.એસ., એસ.એફ.પી.એલ., ઉષાવગેરેમેઈકપૈકીનાહાઈટેન્સાઈલગ્રેડનાતેમજસ્પ્રી ાંગવોશર

૪-બીમેઈકનાતથાજરૂરતમુજબનાસ્કવરેસેકશનઅથવાફલેટવા૫રવાનારહેશેઅનેતેમાટેથનારખચા

પ્રનતનકલોગ્રામમુજબઅલગથીચુકવવામાાંઆવશે. 

૨. કામગીરીમાટેસાઈટ૫રફીટકરવામાાંઆવેલગને્ટર ીતથાચેઈનપુલીબ્લોકનોઉ૫યોગમહાનગરપાનલકા

તરફથીકરવાદેવામાાંઆવશ.ેબાકીતમામજરૂરીટુલ્સ, ટેકલ્સનીવ્યવસ્થાકોન્ટર ાકટરશ્રીએકરવાનીરહેશે. 

૩. કામગીરી દરમ્યાન કોન્ટર ાકટરશ્રીના ટુલ્સ ટેકલ્સઈનટેકવેલમાાં /બોરમાાં ૫ડીજશેતો તેઅાંગેનીસાંપણુા

જવાબદારીકોન્ટર ાકટરશ્રીનીરહેશે. 

૪. કામગીરીદરમ્યાનમહાનગરપાનલકાનીસાઈટ૫રનીઅન્યમશીનરીકેમાલનમલકતનેનુકશાનથાયતોતે

અાંગેનીસાંપણુાજવાબદારીકોન્ટર ાકટરશ્રીનીરહેશે.જેકોન્ટર ાકટરનેમાન્યરાખવાનુાંબાંધનકતાાછે. 

૫. આપ્રકારની કામગીરીઆવશ્યક સેવા અાંતગાત હોય જરૂરીયાતને ઘ્યાને લઈ ફરજ ઉ૫રના કમાચારી કે

અનધકારીજાણકરે ત્યારેતાકીદનાધોરણે કામચાલુ કરવાનુાં રહેશેઅનેકામગીરી માટેસાઈટ૫રજવા-

આવવાનીવ્યવસ્થાકોન્ટર ાકટરશ્રીએકરવાનીરહેશે. 

૬. ઉ૫રોકત પમ્પ સટે ખોલવા તથા ફીટ કરવા માટે સ્પેનશયલ ટાઈ૫ લાગલુગ / પલુર / કલેમ્પ વગરેનેી

જરૂરીયાત૫ડેતોજે તેએજન્સીએપોતાનાખચેબનાવવાનારહેશે.આકામે રાજકોટમહાનગરપાનલકા

તરફથીવધારાનુાંચકુવણુાંકરવામાાંઆવશેનહી. 

૭. કોન્ટર ાકટરનાાંસ્ટાફનીબેદરકારીનેકારણેમશીનરીનેનુકશાનથાય, તોરીપરેી ાંગખચાકોન્ટર ાકટરેભોગવવાનો

રહેશે.આ પ્રકારની નકુશાનીની જવાબદારી સાંબાંધીત ઈન્ચાજા એન્જીનીયર નકકી કરશે. જે કોન્ટર ાક્ટરને

માન્યરાખવુાંબાંધનકતાાછે.  

૮. કોઈ૫ણપ્રકારનાફોલ્ટરીપરેી ાંગનીજાણતાત્કાલીકસાંબાંધીતએજન્સીનેટેલીફોનથીકરવામાાંઆવેએટલે

એજન્સીએઈમરજન્સીધોરણે રીપરેી ાંગકામકરીઆ૫વાનુાં રહેશ.ેઆદરમ્યાનવીજળીપરુવઠોખોરવાઈ

ગયેલોહશે તેવાસાંજોગોમાાંએજન્સીએપાવરસપ્લાયમાટેડી.જી.સેટનીવ્યવસ્થાકરવાનીરહેશે.ડી.જી.

સેટઉ૫યોગમાાંલઈએતોવધારાનુાંઅલગથીચકુવણુ,વોટરવકાસSOR +એજન્સીિારારજુથયેલ+
૫સાન્ટેજમુજબકરવામાઆવશે.. 

૯. રૂટીનમેઈન્ટેનન્સતથાચેકફોલ્ટમેઈન્ટેનન્સમાટેજરૂરીજીગ્સએન્ડફીકસચસા(લાગલુગ)તેમજટુલકીટ

જમેકેફીકસ/રી ાંગસ્પેનરસટે, ટેસ્ટર, ડીસમીસસટે, ઈન્સ્યુલેટેડ૫કકડવગેરેએજન્સીએપોતાનારાખવાના

થશે. 

૧૦. નમકેનીકલરીપરેી ાંગબાદસાંતોષકારકર૪કલાકનુટેસ્ટી ાંગતથા૧૫નદવસનીકરવામાાંઆવેલરીપેરી ાંગકામની

ગેર ેંટીઆ૫વાનીરહેશે.આદરમ્યાનજોકોઈ૫ણમીકેનીકલયનુનટનેનુકશાન/અકસ્માતથશેતો તેની

સાંપણુાજવાબદારીજેતેએજન્સીનીરહેશે.આઅાંગેઅલગથીકોઈચકુવણુાંકરવામાાંઆવશેનહી. 

૧૧. નમકેનીકલરીપરેી ાંગકામદરમ્યાનકોઈ૫ણપાટાસમાાંનુકશાનીથશેતેજેતેએજન્સીએપોતાનાખચેરીપરે

કરીઆ૫વાનુાંથશેઅથવાપાટાસનવાખરીદીકરીફીટી ાંગકરીઆ૫વાનાથશે. 

૧૨. રીપરેી ાંગ કામેએજન્સી તરફથી નવાબનાવેલ/સપ્લાય કરલે માલનીઅવેજમાાં યનુનટમાાંથી જુના નીકળેલા

માલકેસ્પેરપાટા રા.મ.ન.પા.ને૫રતઆ૫વાનારહેશેનહીતથાતેજુનામાલનીમાલીકીએજન્સીનીરહેશે.

(પમ્પ,ગીઅરબોક્સ,વાલ્વ,કમ્પ્રેશર,NRV, વગેરેજવેામોટાયુનનટબદલવાનાકામમાાં જુનાયનુનટમાટે

એજન્સીનીમાનલકીરહેશેનનહ) 

૧૩. પમ્પનાકેસી ાંગતથાવાલ્વનેફીટકરવામાટેજરૂરીગ્યાસકેટતથાજરૂરીપકેી ાંગ, નટ-બોલ્ટ, વોશરનવગરેે

એજન્સીએપોતાનાખચેનાખવાનારહેશે. 
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૧૪. નમકેનીકલ રીપેરી ાંગ કામ માટેએજન્સીએસાઈટ૫ર કામગીરી કરવાનીથશ.ે ૫રાંતુજો કોઇ  સાંજોગોમાાં

યુનનટનેઅન્યત્રવકાશો૫માાંલઈજવાનુાંથાયતેવાસાંજોગોમાાંમહાનગરપાનલકાપાસેવાહનઉપ્લબ્ધહશેતો

આ૫શેઅન્યથાએજન્સીએવાહનનીવ્યવસ્થાકરવાનીરહેશેજનેુાંભાડુાં વોટરવકાસશાખાનાએસ.ઓ.આર.

માાંદશાાવ્યામુજબચુકવવામાાંઆવશે.શહેરનીહદબહારનાાંકીસ્સામાાંભાડુાં ૧.૫ગણુરહેશે. 

 

સાઈટ ૫રની તમામ રીપરેી ાંગ કામગીરી માટે તથા રીપરેી ાંગ કરવાના યુનનટને લાવવા લઈ જવા માટેની

મજુરોની વ્યવસ્થા નીજવાબદારીએજન્સીએ કરવાની રહેશે,આમાટેઅલગથી કોઇચુકવણુ કરવામા

આવશેનહી. 

 
૧૫.   શહેરના જુદા જુદા નવસ્તારમાાંઆવેલબોરમાાંથીસબમસીબલપમ્પસેટકાઢવા /ઉતારવાનાકામેજરૂરી

સાધન સામગ્રી /યાાંત્રીક ઘોડી નવગરેે  લાવવા લઈ જવા ટર ાન્સપોટેશન માટે વોટર વકાસ શાખાના

એસ.ઓ.આર.મુજબભાડુાં ચકુવવામાાંઆવશે.  

૧૬. આ કામે જણાવેલ મીકેનીકલ કામમાાં જે પાટાસ વજનથીઆ૫વાના છે તેનુાં વજન મહાનગરપાનલકાના

જવાબદારઅનધકારીશ્રી/કમાચારીનીહાજરીમાાંકરાવવાનુાંરહેશ.ે 

૧૭. આકામેભાવભરનારએજન્સીપાસેવકાશો૫પોતાનીમાલીકીનુાંઅથવાભાડાનુાંહોવુાંજરૂરીછે.વકાશો૫માાં

લેથમશીન, ડર ીલી ાંગમશીન, ગ્રાઈન્ડર, વેલ્ડી ાંગ પ્લાન્ટવગરેેમશીનરીતથાજીગ્સ નફક્સચરલાગલુગવગરેે

હોવાજરૂરીછે. 

૧૮. સાઈટ એન્જીનીયરને  જરૂર જણાશે તો મટીરીયલ્સ ટેસ્ટ રીપોટા  માાંગવામાાં આવશે જે અાંગે માન્ય

લેબોરટેરીનુાં પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે. આ કામે સાંસ્થાને મહાનગરપાનલકાએ ખરખેર થયેલ ખચાનુાં

અલગથી ચકુવણુાં આ૫વાનુાં રહેશે. મટીરીયલ્સનો નમનુો એજન્સીએ ઈન્ચાજા એન્જીનીયરની  હાજરીમાાં

અત્રેથીસુચવવામાાંઆવેતેલેબોરટેરીમાાંલાવવાલઈજવાનીજવાબદારીકોન્ટર ાકટરનીરહેશે. 

૧૯. ઈન્ચાજાએન્જીનનયરસુચવેતેમટીરીયલનાગ્રેડમાાંથીજરૂરીપાટાસબનાવીઆ૫વાનોરહેશે. 

ર૦. ૫રીશીષ્ટમાાંદશાાવ્યાનસવાયનાપમ્પી ાંગસ્ટેશનઅથવાબોર/કુવાનાપમ્પસટેરીપરેી ાંગકામનોસમાવશે

સીટીએન્જીનનયરશ્રીસુચવેએઝોનનેફાળવવામાાંઆવશેજેકોન્ટર ાકટરનેબાંધનકતાારહેશે. 

૨૧. કોઈ ૫ણ કામ સાંતોષકારક રીતે કરલે નહી જણાય તો તેનુાં રીપરે કામનુાં બીલઆકારી રકમ ચુકવવામાાં

આવશેનહી.અનેતેબીજીવખતસાંતોષકારકરીપરેકરીઆ૫વાનુાંરહેશે. 

૨૨. ટેન્ડરમાાંસમાનવષ્ટકયાા નસવાયનીકોઇઆઈટમનીજરૂરીયાતઉ૫નસ્થતથાયતોએજન્સીએજરૂરીયાત

પુરી પાડવાની રહેશે, જનેુ ચુકવણુ રાજકોટ મહાનગરપાનલકાના બાાંધકામ/ વોટર વકાસ/ સેન્ટરલ સ્ટોર

નવગેરનેારની ાંગએસ.ઓ.આર.માાંસમાનવષ્ટભાવોમુજબકરવામાાંઆવશે.આચુકવણામાાંએજન્સીએભરલે

± ૫સાન્ટેજઘ્યાનેલઈચુકવણુકરવામાાંઆવશ.ે 

૨૩. ટેન્ડરમાાં સમાનવષ્ટ કયાા નસવાયની કોઈ ૫ણ પ્રકારની નમકેનીકલ રીપરેી ાંગ કામગીરી તથા તેને લગત

ફેબ્રીકેશન/પાટાસ રીપ્લેસમને્ટની કામગીરી સક્ષમ અનધકારીશ્રીની માંજુરી મેળવી માકેટ રઈેટ/ક્વોટેશન

મુજબ કરી શકાશે અને આવા કામો માટે માકેટ રઈેટ/ક્વોટેશન + ૧૦%  કોન્ટર ાક્ટરનો નફો મુજબ

ચુકવવામાાંઆવશ.ેઆચુકવણામાાંએજન્સીએભરલે± ૫સાન્ટેજઘ્યાનેલઈચકુવણુકરવામાઆવશેનનહ. 

૨૪. ટેન્ડરમાાંસમાવેશનહોયતેવી,મીકેનીકલરીપરેી ાંગકામસબબબેરી ાંગ/ઓઈલ-ગ્રીસ/વીબેલ્ટકેકોઇપણ

સ્પેર-પાટાસ બદલવાના થાય ત્યારે જે કાં૫નીના બેરી ાંગ બદલવાની સુચના ઈનચાજા એન્જીનીયર િારા

આ૫વામાાંઆવે તે મુજબબદલાવીઆ૫વાનુાં રહેશેતથા તેમાટેનુાંચુકવણુજ-ેતેમુળઉત્પાદકકાં૫નીના

પ્રાઈઝલીસ્ટ મુજબચુકવણુકરવામાાંઆવશેતથાઆચૂકવાણાપરએજન્સીએભરલે± ૫સાન્ટેજ ઘ્યાને

લેવામાાંઆવશેનહી ાં. 

ર૫ ઉપરોક્તશરતનાં૨૪માાંમળૂઉત્પાદકકાં૫નીનાપ્રાઈઝલીસ્ટમાાંભાવજેરીતેદશાાવવામાાંઆવેલહોય,(

GSTસનહતનોભાવકે GSTનસવાયનોભાવ)તેમુજબઅત્રેથીચુકવણુકરવામાાંઆવશે. 
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૨૬. એજન્સીનીકામગીરીસાંતોષકારકજણાયેઆકામનાપાટા બીલદર૩૦ નદવસેબનાવીધોરણસરચકુવણુાં

કરવામાાંઆવશે. 

૨૭. કામગીરીનીઅગત્યતા તથા ચોકસાઈને લક્ષ્યમાાં લઇખાસ નકસ્સામાાં ના.કા.ઈ.શ્રી પોતાના ઝોનના માંજુર

થયેલભાવપ્રમાણેઅન્યઝોનનાકોન્ટર ાક્ટરપાસેકામકરાવીશકશે. 

૨૮. કોઈપણપાર્ટસાનુાંજરૂરજણાયેડાયનનેમકબેલેન્સી ાંગકરાવવાનુાંથાયત્યારેલેબોરટેરીનુાંટેસ્ટસટીફીકેટરજુ

કરવાનુાંરહેશે. 

૨૯. એજન્સીને ચકુવવામાાંઆવતા બીલ પરશરત નું ૨૫ ને ધ્યાનમાાં રાખી પ્રવતામાન GST કે અન્ય TAX 

ચુકવવામાાંઆવશે.જેમાટેકોન્ટર ાક્ટરિારાGST કેઅન્યTAX દશાાવતુાંઇનવોઇસફરજીયાતરજુકરવાનુાં

રહેશે. 

હેન્ડપમ્પરીપેરી ાંગઝોનનાકામનીઅગત્યનીસુચના: 

૦૧. એ. હેન્ડપમ્પરીપરેી ાંગકામફકતમજુરીકામછે.આકામેવા૫રવાનોથશેતેમાલસામાન રાજકોટ

મહાનગરપાનલકાતરફથીઆ૫વામાાંઆવશે. 

 બી. આકામેરાજકોટમહાનગરપાનલકાનાએન્જીનીયરી ાંગસ્ટોરમાાંજરૂરીમાલસામાનઉ૫લબ્ધ ન

હોઈતેવાસાંજોગોમાાંકામગીરીનીઅગત્યતાનેલક્ષમાાંરાખીનાયબકાયાપાલક ઈજનેરશ્રીની 

માંજુરીથીજરૂરીમાલસામાનએજન્સીએઉ૫લબ્ધકરાવીઆ૫વાનોરહેશેજે અાંગેજેતે 

આઈટમમાટેનાસેન્ટરલસ્ટોર(એન્જીનનયરી ાંગ)નાભાવજનેી૫રકોન્ટર ાકટરે ટેન્ડરમાાં 

જણાવેલભાવનાઓછાકેવધુટકાનીઅસરઆ૫વામાાંઆવશેનહી. 

૦૨. આકામેહેન્ડપમ્પ/ડી૫વેલનેલગતનવોમાલસામાનસને્ટરલસ્ટોરકેઅન્યસ્ટોરકેપટેર ોલપમ્પ૫રથીહેન્ડ

પમ્પ રીપરે નવભાગ ૫ર લાવવા કે જુનો માલ જમા કરાવવા માટે તેમજ ફાઉન્ડેશન બનાવવા જરૂરી

મટીરીયલલાવવાલઈજવા, સ્ટાટાર/પનેલતથાકોઈ૫ણજરૂરીમાલસામાનલઈજવામાટેવોટરવકાસ

શાખાનાએસ.ઓ.આર.મુજબધોરણસરનુાંભાડુાં ચકુવવામાાંઆવશેહેન્ડપમ્પરીપરેી ાંગનાસ્ટાફેભાડુચુકવલે

હશેતોતેમનેકેકોન્ટર ાકટરેચકુવેલહોયતોતેનાબીલમાાંઆકારીનેચુકવવામાાંઆવશ.ે 

૦૩. દરરોજહેન્ડપમ્પનવભાગિારાસુચનાઅપાયતેસ્થળોએસુચનામુજબહેન્ડપમ્પકેડી૫વેલપમ્પરીપરે

કરીઆ૫વાનોરહેશે. 

૦૪. એ. હેન્ડપમ્પ/ડી૫વેલપમ્પરીપરેી ાંગકામદરરોજઓછામાાંઓછાછમાણસોકોન્ટર ાકટરેકામ 

૫રરાખવાનાછે.તેમજવધુકામપ્રમાણેવધુમાણસોરાખવાનીસચુનામુજબતે પ્રમાણ ે

કારીગરોવધારવાનારહેશે. 

 બ. હેન્ડપમ્પ/ડી૫વેલનેલગતમીકેનીકલકામોકેડી૫વેલ/બોરવેલનેલગતઈલે.કામો માટેની

એજન્સીએનાયબકાયાપાલકઈજનેરનીસચુનામુજબઅનુભવીકારીગરોપાસે કામગીરી કરાવવાની

રહેશે. 

૦૫. ડી૫વેલ પમ્પમાાં જમીન ઉ૫રના ભાગે બોડીમાાં રીપેર કરવાનાાં કામના ફકત પાણીને લગત સેલ-પાઈ૫

યુનનટમાાંજરીપેરી ાંગકામકરવાનુાં છે.ગીયરબોકસકેઈલેકટર ીકલકામકરવાનુાંનથી. હેન્ડપમ્પકેડી૫વેલ

પમ્પમાાંપાણીનેલગતમીકેનીકલરીપરેકામોકરવાનાછે. 

૦૬ અ. આ કામ માટે જરૂરી તમામ પ્રકારના હનથયારો ઓઝારો નવગરેે સાધન સામગ્રી કોન્ટર ાકટરે

 પોતાના વા૫રવાના રહેશે તથા મહાનગરપાનલકા તરફથી આ૫વામાાં આવેલ તમામ માલ

 સામાનનજલ્લાગાડાનથીસાઈટ૫રલાવવામાટેતથાજુનોમાલ૫રતનજલ્લાગાડાન લાવવા માટે

વાહનકોન્ટર ાકટર ેપોતાનુાંવા૫રવાનુાંરહેશેજનેોઅલગથીકોઈભાવ આ૫વામાાં આવશેનહી. 

 બ. આકામેસ્ટોરમાાંથીજરૂરીમાલસામાનલાવવામાટેઈન્ડેન્ટઆકામનાભાવમાંજુરથયા હોય 

  તેએજન્સીનાનામનુાંકાઢવામાાંઆવશેતેમજસ્ટોરઉ૫રથીમાલસામાનલાવવાની,  જુનો માલ

સામાનનાયબકાયાપાલકઈજનેરનીસચુનાઅન્વયેસ્ટોરમાાંજમાકરાવવાની સઘળી જવાબદારી

કોન્ટર ાકટરનીરહેશે. 
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 ક. મહાનગરપાનલકાએ આપલે માલ સામાન ખોવાઈ જવા/ઓછા થવા અાંગનેી

 જવાબદારીકોન્ટર ાકટરની રહેશે નાયબ કાયાપાલક ઈજનેરશ્રી માગે ત્યારે માલ સામાનનો

 સ્ટોકનીનવગતઆ૫વાનીરહેશે.માલસામાનમાાંઘટ૫ડયેસેન્ટરલસ્ટોસા(એન્જી.)ના ખરીદ ભાવ

પ્રમાણેનનયમાનસુારવસુલાતકોન્ટર ાકટરશ્રીનાબીલમાાંથીકપાતકરવામાાં આવશે. 

૦૭. કોઈલોકેશનઉ૫રહેન્ડપમ્પઉચોઉપાડવાનોથાયતેવાસાંજોગોમાાંજરૂરીયાતમુજબમોરમનીભરતીકરી

સુચનામુજબનુાંલેવલકરવામાટેજરૂરીમોરમમાટેનુાંજેતેસમયેપ્રવતામાનબાાંધકામશાખાનાએસ.ઓ.

આર.મુજબજેતેવોડા નાભાવેચકુવણુાંકરવામાાંઆવશે. 

 ઉ૫રોકતજનરલસમજુતીનસવાયટેન્ડરમાાંઆપેલઅન્યતમામશરતોનેઆનધનરહીનેકામકરીઆ૫વાનુાં

રહેશે. 

 

ના  .કા .ઇ  ના  .કા .ઇ  ના  .કા .ઇ  ના  .કા .ઇ  ના  .કા .ઇ  ના  .કા .ઇ  

રયૈાધારવે  .

ઝો .  

ન્યારીવ ે .

ઝો .  

આજી

ઇ  .ઝો .  

બેડી

ઇ  .ઝો .  

ભાદરસે  .

ઝો .  

હેન્ડપમ્પ /  

બોરવેલ 

 

 

એડી  .સીટી  એુંલન્ટજલનયર  

    રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 

      

 
 

 


