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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

પ્રાણીવંગ્રશારમ ળાખા 

ટેન્ડય નં. યા.ભ.ન.ા/ઝુ/ક્મુ/૨૦૨૨-૨૩/૦૨ 

 

 

 

 

                                    

 

યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે વોલેનીમય ળોનું વંચારન કયલા યેટ કોન્રાકટ કયલાનાં કાભનું ટેન્ડય 

(ફીજો પ્રમત્ન) 

 

૧ ટેન્ડય પી (યત ભલાાત્ર નથી) રૂ.૧૧૨૫/- 

૨ અનેસ્ટભની ડીોઝીટ રૂ.૩,૬૦૦/- 

૩ ટેન્ડય લેચાણ/ ડાઉનરોડ કયલાની છેલ્રી તાયીખ  તા.૨૬-૦૮-૨૨ 

૪ ટેન્ડય શોંચતુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ તા.૦૯-૦૯-૨૨ 

૫ લપ્ર-ફીડ ભીટીંગની વંબલલત તાયીખ, વભમ તથા સ્થ તા.૦૬-૦૮-૨૨, ૧૧.૦૦ કરાકે નામફ 

કલભશ્નય (ૂ.ઝો.)ની કચેયી 

૬ ટેન્ડય (ટેન્ડય પી, અનેસ્ટભની ડીોઝીટ તથા અન્મ કાગો) 

ભોકરલાનું સ્થ 

વીરફંધ કલયભાં ઝૂવુપ્રપ્રટેંડેંટશ્રી, યાજકોટ 

પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે ફ્કક્ત યજી.ોસ્ટ ભાયપત 

ભોકરલા. 

૭ ટેક્નીકર ફીડ ખોરલાની તાયીખ તા.૧૨-૦૯-૨૨, ૧૧.૦૦ કરાકે 

૮ લેયીપીકેળન ઓપ ટેક્નીકર ફીડ તાયીખ તા.૧૨-૦૯-૨૨, ૧૨.૦૦ કરાકે 

૯ પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાની વંબલીત તાયીખ તા.૧૩-૦૯-૨૨, ૧૧.૦૦ કરાકે 

લધુ જાણકાયી ભાટે www.rmc.gov.in લેફવાઇટનો વંકક કયો 

 

 

ઝૂ વુલપ્રન્ટેન્ડેન્ટ 

યાજકોટ પ્રાણીવંગ્રશારમ, 

ભાકેટીંગ માડક ાવે, 

યાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૩ 
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ફીડય, ટેન્ડય પી તથા ઇ.એભ.ડી.ની લલગત 

 

 

ટેન્ડય અનુ.નંફય:-............................................................ 

 

એજન્વીનંુ ુરૂ નાભ તથા વયનાભુ:-..................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

(૧) ટેન્ડય પી (નોન યીપંડેફર) નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો ડી.ડી./ચેક રૂ.૧૧૨૫/- 

નં.............. તા............. ફેંક:-..............................................................નો યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની 

તયપેણભાં યજુ કયેર છે. 

 

(૨) અનેસ્ટભની ડીોઝીટ નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો ડી.ડી./ચેક રૂ.૩,૬૦૦/- 

નં.............. તા............. ફેંક:-..............................................................નો યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની 

તયપેણભાં યજુ કયેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પોટોગ્રાપ 

અશીં 

ચોંટાડલો 
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વોલેનીમય ળોનાં વંચારન ભાટેની કંની/એવોળીએળન/એજન્વી/ેઢી કે જેભાં એક વ્મલક્ત કે લધુ વ્મલક્તઓની વંસ્થા 

ફનાલી શોમ તેભણે ુયી ાડલાની ભાલશતી અંગેની લલગત 

 

૧. ેઢી/કંનીનું ુરૂ નાભ:-                  .................................................................... 

                                  પોનનંફય:- ...................................................................... 

                               ભોફાઇર નં.:- ..................................................................... 

 

૨. ેઢીનું  ુરૂ વયનાભુ:-                     .................................................................... 

                                              ........................................................................ 

                                              ........................................................................ 

 

૩. વંચારકનંુ ુરૂ નાભ:-                     ..................................................................... 

 

૪. વંચારકનંુ ુરૂ વયનાભુ:-                 ..................................................................... 

                                             ......................................................................... 

                                             ......................................................................... 

પોનન.ં(ઘય):- ............................ ઓપીવ:-............................ ભોફાઇર:-.................... 

 

૫. બાગીદાયોનાં નાભ-યશેઠાણનું ુરૂ વયનાભુ (૧) ............................................................ 

....................................................................................................................... 

(બાગીદાયી ેઢીનાં કકસ્વાભાં)                 (૨) .............................................................. 

....................................................................................................................... 

 

૬. વ્મલવામલેયા યજીસ્રેળન નંફય – તાયીખ:- ................................................................. 

 

૭. જી.એવ.ટી.ની લલગત: ........................................................................................ 

 

૭. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વાથે ત્રવ્મલશાય લલગેયે ભાટે ઓથોયાઇઝ્ડ પ્રલતલનલધનું નાભ, વયનાભુ તથા ભોફાઇર 

નંફય:- .............................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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-: યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે  વોલેનીમય ળોનું વંચારન કયલા ભાટેનાં ટેન્ડયની ળયતો :- 

 

 વાભાન્મ ળયતો:- 
1. વોલીનીમય ળોનાં યેટ કોન્રાકટનો ઈજાયો ૦૨(ફે) લકનાં વભમગાા ભાટેનો યશેળે અને ૦૨ (ફે) લક ભાટેની જ ઓપય 

સ્લીકાયલાભાં આલળે. 

2. કોન્રાકટયે બાલો લફનળયતી બયલાના યશેળે. કોઈણ જાતનાં ળયતી ભાંગણીનાં ટેન્ડય લસ્લકાયલાભાં આલળે નલશ તથા 

બાલો સ્ષ્ટ અક્ષયે લધુ કે ઓછા ટકા(%)ભાં અને લધુ કે ઓછા યકભભાં બયલાનાં યશેળે. બાલો અંકભાં અને ળબ્દોભાં 

બયલાનાં યશેળે. 

3. ભાંગણીદાયે ટેન્ડય બયતી લખતે ટેન્ડય પી તયીકે રૂ.૧૧૨૫/- અંકેરૂલમા એક શજાય એકવો ચ્ચીવ ુયાનો નેળનરાઇઝ્ડ 

ફેંકનો ડી.ડી./ચેક “યાજકોટ મ્મુલનલવર કોોયેળન”નાં નાભનો ટેન્ડય પોભક વાથે યજુ કયલાનો યશેળે. વદયશુ ુયી યકભનો 

ડી.ડી./ચેક યજુ કમાક લવલામનાં ટેન્ડય અભાન્મ ગણાળે. ટેન્ડય પી યત ભલાાત્ર નથી.  

4. ભાંગણીદાયે ટેન્ડય બયતી લખતે અનેસ્ટભની ડીોઝીટ તયીકે રૂ.૩,૬૦૦/- અંકેરૂલમા ત્રણ શજાય છસ્વો ુયાનો 

નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો ડી.ડી./ચેક “યાજકોટ મ્મુલનલવર કોોયેળન”નાં નાભનો ટેન્ડય પોભક વાથે યજુ કયલાનો યશેળે. વદયશુ 

ુયી યકભનો ડી.ડી./ચેક યજુ કમાક લવલામનાં ટેન્ડય અભાન્મ ગણાળે. જે ભાંગણીદાયનાં બાલ ભંજુય કયલાભાં આલળે તે 

ભાંગણીદાયનાં કકસ્વાભાં ડી.ડી./ચેક દ્દાયા બયાઈ કયેર અનેસ્ટભની કડોઝીટની યકભ રૂ.૩,૬૦૦/- ઈજાયાદાયની અનાભત 

ેટે જભા રેલાભાં આલળે. જમાયે અન્મ અવપ ભાંગણીદાયનાં કકસ્વાભાં તેભણે અનેસ્ટભની ડીોઝીટ ેટે યજુ કયેર યકભ 

રૂ.૩,૬૦૦/- યત કયલા ભાંગણી ભળ્મે કામકલાશી કયલાભાં આલળે. 

5. આ કાભે લપ્ર-ફીડ ભીટીંગની વંબલીત તાયીખ , વભમ તથા સ્થ ટેન્ડયનાં ભાઇરસ્ટોન ભુજફ યશેળે. યંતુ વંજોગોલળાત 

ભાઇરસ્ટોન ભુજફ લપ્ર-ફીડ ભીટીંગનું આમોજન ળક્મ નશીં થામ તો લપ્ર-ફીડ ભીટીંગની તાયીખ , વભમ તથા સ્થભાં 

પેયપાય કયી ળકાળે. જે ભાટે લપ્ર-ફીડ ભીટીંગ શેરા ઝૂ વુલપ્ર.શ્રીનો વંકક કયી ળકાળે. 

6. બાલ ભંજુય થમે ફીડયે કાભગીયીનાં તભાભ લોની કુર કકભતનાં ૦૫% (ાંચ ટકા) ભુજફ વીક્મુયીટી ડીોઝીટ બયલાની 

યશેળે. વીક્મુયીટી ડીોઝીટની યકભ યોકડ , ચેક કે ડી.ડી.થી બમાકનાં કકસ્વાભાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લશવાફી 

ળાખાભાં યકભ બમાક ફદરની અવર શોંચ યજુ કયી રૂ.૩૦૦/-નાં સ્ટેમ્ ેય ય કયાયનાભુ કયી આલાનું યશેળે. 

7. ફીડય દ્લાયા એપ.ડી.આય.નાં કકસ્વાભાં યાજકોટ ખાતેની નેળનરાઇઝ્ડ/ળેડ્મુલ્ડ ફેંકની યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તથા 

ફીડયનાં વંમુક્ત નાભની એપ.ડી.આય. કઢાલી ાછ યેલન્મુ સ્ટેમ્ રગાલી તેનાં ય કોન્રાક્ટયશ્રીએ વશી કયી યાજકોટ 

ઝૂરોજીકર ાકકભાં લનમત વભમભાં યજુ કયલાની યશેળે. પીક્સ્ડ ડીોઝીટ યીવીપ્ટનાં ભાધ્મભથી બયલાનાં કકસ્વાભાં 

વીક્મુયીટી ડીોઝીટનાં ૪.૯૦% પ્રભાણેનાં સ્ટેમ્ ેય ય કયાયનાભુ કયલાનું યશેળે. સ્ટેમ્ અને નોંધણી લલબાગ દ્લાયા 

સ્ટેમ્ ડ્મુટીભાં પેયપાય થળે તો તે આોઆ ફીડયને રાગુ ડળે.   

8. લનમત વભમ ભમાકદાભાં વીક્મોયીટી ડીોઝીટની બયામ કે કયાયનાભું કયી જલાભાં નલશ આલે તો, અનેસ્ટભની ડીોઝીટની 

યકભ જપ્ત કયલાભાં આલળે. તથા અન્મ લફડયને કોન્રાક્ટ આી ળકાળે. 

9. ટેન્ડયભાં ટેક્નીકર ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ ફન્ને અરગ અરગ વીરફંધ કલયભાં યાખી ભુખ્મ એક વીરફંધ કલયભાં લનમત 

તાયીખ તથા વભમ દયલભમાન ઝૂ વુલપ્ર.શ્રી, યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન કચેયી ખાતે પક્ત યજી. ોસ્ટ ભાયપત શોંચાડલાનું યશેળે. 

લનમત વભમ કયતાં ભોડા ભેર ટેન્ડય ધ્માનભાં રેલાભાં આલળે નશી. 

10.  ટેક્નીકર ફીડભાં ક્લોરીપામ થમેર ફીડયનાં જ પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાભાં આલળે. 

11. જે કોન્રાકટયનાં ઈજાયાનાં બાલ ભંજુય થળે તે કોન્રાકટયે લકકઓડૅય આપ્માના કદલવ-૧૫ભાં વોલીનીમય ળો ચારુ કયલાની 

યશેળે તથા વોલીનીમય ળો જે તાયીખથી ચારુ કયલાનાં શોમ તેની જાણ ઝૂ ઓપીવને કયલાની યશેળે. 

12. કોન્રાકટયે ટેન્ડયભાં બયલાનાં થતા બાલ પ્રથભ એક લક ભાટેનાં બયલાનાં યશેળે.  

13. લકકઓડકય આપ્માનાં ૧૫ (ંદય) કદલવભાં વોલીનીમય ળો ચારુ કયતા શેરા તેભાં જણાલેરી પ્રથભ લકની યકભનાં ચાય 

વયખા બાગ કયતાં પ્રથભ શપ્તાની યકભ “યાજકોટ મ્મુલનલવર કોોયેળન”( Payable at Rajkot)ની તયપેણભાં 

નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો ચેક આલાનો યશેળે. ત્માયફાદ ફાકીનાં વભમગાા ભાટે લત્ર-ભાલવક બાડા ેટે એડલાન્વભાં ડ્મુ 

ડેટનાં કુર- ૦૭ (વાત) ચેક ઝૂ કચેયી ખાતે જભા કયાલલાનાં યશેળે. તભાભ ચેક જભા કયાવ્મા છી જ વોલીનીમય ળો 

ચારુ કયી ળકાળે. 
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14. વોલીનીમય ળો ચરાલલાનો યલાનો લકકઓડકય આપ્માની તાયીખથી ૦૨ (ફે) લક ભાટે આલાભાં આલળે. જો અલનલામક 

વંજોગોભાં ભુદત લધાયલાની થામ તો ફીડયે તુયંત અગાઉનાં લકનાં બાડાથી ૧૦% લધાયે બાડુ આલાનું યશેળે. 

 

15. વોલેનીમય ળોની ભા વાઇઝ રંફાઇ ૦૫ ભીટય, શોાઇ ૦૪ ભીટયનાં રૂભ સ્લરૂે આલાભાં આલળે. જેભાં ફ્કક્ત 

રાઇટ કનેક્ળનની જ વગલડ આલાભાં આલળે. તેભાં પ્રાથલભક જરૂકયમાત ભુજફનું અંદયનું પનીચય યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા દ્લાયા કયી આેર છે. લધુ જરૂયીમાતનાં વાધનો જે તે યેટ કોન્રાકટ યાખનાય કોન્રાકટયે રઈ આલલાનાં 

યશેળે. 

16. વોલીનીમય ળો ખાતે લીજી લયાળ ભાટે વફભીટય ભુકલાભાં આલેર છે અને લીજીનો જે કાંઈ લયાળ કયલાભાં 

આલળે તે પ્રલત મુલનટ લીજ લયાળના ફીરો જે તે કોન્રાકટયે બયલાનાં યશેળે. 

17. વોલીનીમય ળો ખાતે ભુકલાભાં આલેર વફભીટયભાં નોંધામેર લીજલયાળનાં મુલનટ ભુજફ લીજફીરની ગણતયી ઝૂ 

ઓકપવ દ્દાયા કયલાભાં આલળે અને કોન્રાકટયે આ ફીરની યકભ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની લશવાફી ળાખાભાં લીજ 

ફીર ભળ્મે ભોડાભાં ભોડા ૧૦ કદલવભાં બયાઈ કયી બયેર ફીરની યવીદ તુયંત ઝૂ વુલપ્રન્ટેન્ડેન્ટશ્રી, યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન, 

યાજકોટને લનમલભત યજુ કયલાની યશેળે. 

18. લીજી લયાળનાં ફીરો ઈજાયાદાયે ફીરની ભુદત શયોભાં બયાઈ કયલાનાં યશેળે. વદયશુ ફીર બયલાભાં કવુય થમેથી 

ફીરની યકભ તેભની કડોઝીટ યકભભાંથી બયાઈ કયલાભાં આલળે તથા કવુય થમેથી લીજી વપ્રામ કાી નાખલાભાં 

આલળે તથા લલજ જોડાણ ફાફતે કોન્રાકટય ગેયયીતી આચયળે તો તેની યકભ ઈજાયાદાય ાવેથી લવુર કયલા યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકાને ુયતો શક યશેળે. 

19. વગીયલમનાં ભાંગણીદાયનું ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી, ળંકાસ્દ વ્મકકતનાં કકસ્વાભાં ઉંભયનું પ્રભાણત્ર ભાગ્મેથી યજુ 

કયલાનુ યશેળે. 

20. કોઈણ જાતનાં ઘોંઘાટ થામ તેલા યેડીમો, ટી.લી. કે અન્મ વાધનો લગાડી ળકાળે નલશ. 

21. વોલીનીમય ળો ખાતે લધુ ભાં લધુ ત્રણ વ્મકકત કાભ કયી ળકળે તથા કાભ કયતા દયેક વ્મકકત ભાટે પોટોગ્રાપ વાથેનું 

ઓખત્ર ઝૂ કચેયી ખાતેથી ભેલલાનું યશેળે. 

22. વોલીનીમય ળોને કોઈણ જાતનું નુકવાન ન થામ તેની ખાવ તકેદાયી યાખલાની યશેળે. જો ઈજાયાદાય તયપથી વોલીનીમય 

ળોભાં કોઈણ જાતનું નુકવાન થમેરુ જણાળે તો તે વભાયકાભ ભાટેની યકભ ઈજાયો યાખનાય આવાભી ાવેથી લવુર 

કયલાભાં આલળે. 

23. વોલીનીમય ળો ખાતે લેંચાણ ભાટે રાલલાભાં આલતી ચીજ લસ્તુઓ લવક્મુયીટી ોંઇટ ય તાવ થમા ફાદ જ પ્રલેળ 

ભેલલા ાત્ર થળે.   

24. કોન્રાકટયે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, લનલલબાગ , ગુજયાત યાજ્મ તથા વેન્રર ઝૂ ઓથોયીટી, ન્મુ કદલ્શીનાં લખતો  

લખતનાં લનમભોનું ારન કયલાનું યશેળે. 

25. વોલીનીમય ળોનો કફજો રેતી લખતે વોલીનીમય ળોની અંદયનાં તથા આજુફાજુનાં લલસ્તાય તાવી, ઈજાયાદાયે તેનો 

કફજો રેલાનો યશેળે તેભજ જમાયે વોલીનીમય ળોનો કફજો યત આલાભાં આલે ત્માયે ફીલ્ડીંગ તેભજ આજુફાજુનો 

લલસ્તાય ભુ લસ્થતીભાં તૈમાય કયી યત આલાનો યશેળે. 

26. કોન્રાકટયનું કાભ જણાલેર વભમગાા દયમ્માન વંતોકાયક જણાળે તો ઈજાયાની ભુદત ુયી થમે કોન્રાકટય દ્દાયા લવકમુયીટી 

ડીોઝીટ યત કયલા ભાટેની ભાંગણી યજૂ કમાક ફાદ વીકમુયીટી કડોઝીટની યકભ યત આલાની કામકલાશી કયલાભાં 

આલળ.ે 

27. કોન્રાકટયે તેભના કભકચાયીઓને સ્લચ્છ લનમત મુલનપોભક તથા ઓખત્ર આલાના યશેળે. 

28. વગીયલમનાને કામદા ભુજફ નોકયીએ યાખી ળકાળે નશી. 

29. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનાં કોઈણ અલધકાયી વોલીનીમય ળોનું ચેકીંગ કયી ળકળે અને વરાશ વુચન આી ળકળે. 

જેનો અભર કોન્રાકટયે કયલાનો યશેળે. 

30. કોઈણ કાયણ જણાવ્મા લવલામ કોઈણ એક ટેન્ડય ભંજુય કયલું કે નલશ અથલા તભાભ ટેન્ડયો યદ કયલા અંગેની વતા 

ભા.કલભશ્નયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની અફાલધત યશેળે. 

31. વોલીનીમય ળો ય વંચારક / કોઈ જલાફદાય વ્મકકતએ શાજય યશેલાનું યશેળે. 
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32. કોન્રાકટય વોલીનીમય ળોનું વંચારન ભુદત દયમ્માન છોડી જતા યશેળે કે વોલીનીમય ળો ફંધ યાખળે તો યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા યેટ કોન્રાકટની યકભ અને વી.ડી.ની યકભ જપ્ત કયી કોન્રાકટ યદ કયી ળકળે. વોલીનીમય ળો વંચારન 

ભાટે અન્મ કોન્રાકટયને કોન્રાકટ આી વોલીનીમય ળો ચારુ કયી ળકળે. 

33. ટેન્ડય ખોલ્મા ફાદ ૧૨૦ કદલવ વુધી ટેન્ડય ભાન્મ યશેળે. 

34. વોલીનીમય ળોના વંચારનભાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની પ્રલતષ્ઠાને શાની શોચેં કે અન્મ કોઈ ગેયયીલત થતી જણાળે 

તો કોન્રાકટ કોઈણ કાયણ દળાકવ્મા લગય યદ કયલાભાં આલળે અને કોોયેળનના કાભ ભાટે કોન્રાકટયને બ્રેક રીસ્ટ 

કયલાભાં આલળે. 

35. બાગીદાયીભાં ટેન્ડય બયનાયે બાગીદાયીનું વટીપીકેટ યજુ કયલાનું યશેળે. જો તેઓનું ટેન્ડય ભંજુય થામ તો બાગીદાયો અથલા 

કોઈણ એક બાગીદાયને કલભશ્નયશ્રી જલાફદાય ગણી ળક્ળે. તે વાભે કોઈણ કામકલાશી કયી ળકળે. 

36. વોલીનીમય ળોભાં કાભગીયી દયમ્માન કોઈ કભકચાયી કે ભુરાકાતીને અકસ્ભાત, ઈજા કે ભૃત્મુ થળે તો તેની વંુણક જલાફદાયી 

કોન્રાકટયની યશેળે. જે ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી યશેળે નશી. 

37. ભુદત ુયી થતા વોલીનીમય ળોનો કફજો ઝૂ વુપ્રી.શ્રીને વોંલાનો યશેળે. જો કફજો વોંલાભાં લલરંફ થળે તો આ 

લધાયાનાં વભમ ભાટેનું બાડુ કલભશ્નયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા નક્કી કયે તે ભુજફનું લવુર કયલાભાં આલળે. આ 

લવુરાતની યકભ બયલાભાં જો કોન્રાકટય તયપથી લનષ્પતા દાખલલાભાં આલળે તો તેભના તયપથી બયાઈ કયેર 

વીકમુયીટી ડીોઝીટની યકભભાંથી અથલા યેલન્મુ યાશે લવુર કયલાભાં આલળે. 

38. ઇજાયાની કોઇણ એક ળયતનાં બંગ ફદર દંડ રૂ.૫૦૦/- (અંકે રૂલમા ાંચવો ુયા) જલાફદાય અલધકાયીશ્રી (નામફ 

કલભશ્નયશ્રી) કયી ળકળે અને તે પ્રભાણેની યકભ કોન્રાક્ટયશ્રીએ યાભનાભાં બયાઇ કયલાની યશેળે. અથલા જરૂકયમાત 

જણામે ળયત બંગ ફદર ભાંગણીદાયની ડીોઝીટની યકભ જ્પ્ત કયી કોન્રાકટ યદ કયલાભાં આલળે. આ ફાફતે 

કલભશ્નનયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો લનણકમ આખયી અને ફંધનકતાક યશેળે. 

39. ટેન્ડયયે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા/વયકાયશ્રીનાં લખતોલખતનાં તભાભ રાગુ ડતા કયલેયા યબાયે બયી તેની શોંચ ઝૂ 

કચેયી ખાતે લનમભીત જભા કયાલલાની યશેળે. 

 

 ખાવ ળયતો :- 

1. વોલીનીમય ળો પકત યાજકોટ પ્રાણીવંગ્રશારમનાં કાભકાજ વભમ દયમ્માન જ ખુલ્રુ યાખી ળકાળે. (વલાયે ૦૯.૦૦ થી 

વાંજનાં ૦૭.૦૦, દય ળુક્રલાયે ફંધ યશેળે.) વોલીનીમય ળો સ્થે કોઈણ વ્મકકત યાલત્ર યોકાણ કયી ળકળે નલશ. 

2. વોલીનીમય ળોની અંદય કોન્રાકટયશ્રી દ્દાયા જે વાધન વાભગ્રી, પર્નનચય લવાલલાભાં આલે તેની વરાભતી/ વાચલણીની 

તભાભ જલાફદાયી જે-તે કોન્રાકટયશ્રીની યશેળે. 

3. છાેર કકભત ધયાલતી ચીજ લસ્તુઓ છાેર બાલોબાલ જ લેચલાની યશેળે. તેભજ કકભત છાેર ન શોમ તેલી ચીજ 

લસ્તુઓ મોગ્મ ફજાયબાલે લેચલાની યશેળે. 

4. યેટ કોન્રાકટ કયનાયે વોલીનીમય ળોભાં લેચલાની થતી તભાભ પ્રકાયની ચીજલસ્તુઓનું રીસ્ટ ફનાલી પ્રથભ ઝૂ કચેયી ખાતે 

ભંજુય કયાલી લેંચાણ કયલાનુ યશેળે. ઝૂ કચેયી દ્દાયા ભનાઈ પયભાલલાભાં આલેર ચીજલસ્તુઓનું લેંચાણ કયી ળકળે નલશ. 

વોલીનીમય ળોભાં લેંચાણ કયલાભાં આલતી તભાભ ચીજલસ્તુઓનું બાલત્રકનું ફોડક ફનાલી પ્રદર્નળત કયલાનું યશેળે. 

5. કોન્રાકટય વોલેનીમય ળોની અંદય લન્મપ્રાણીઓ અને લન્મપ્રાણી વંયક્ષણનો વંદેળ અને યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાનનો 

રોગો/નાભ દળાકલતા કી-ચૈન, ટોી, ટી-ળટક, ેન્ટ, જેકેટ, ોસ્ટવક, પોટોગ્રાફ્કવ, ેન, કાચનાં ગ્રાવ(ભગ) લલગેયે ચીજ 

લસ્તુઓ અને ગુજયાત યાજ્મ લનલલકાવ લનગભ રી. દ્લાયા ઉત્ાકદત ભધ તથા આમુલેકદક ચીજ લસ્તુનું તેભજ શેન્ડીક્રાફ્કટ 

ચીજલસ્તુઓનું લેંચાણ કયી ળકળે. વોલેનીમય ળોભાં ખાણીીણીની કોઇ લસ્તુનું લેચાણ થઇ ળકળે નશી. 

6. ાકકભાં ધુમ્રાન કયલાની વખ્ત ભનાઈ શોમ, ધુમ્રાન થઈ ળકે તેલી કોઈણ લસ્તુઓનું લેચાણ કયી ળકાળે નલશ. ઉયાંત, 

તભાકુ, ાન, ભાલા લલગેયેનું લેચાણ થઇ ળકળે નશી. 
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7. કોન્રાકટય દ્દાયા લેંચલાભાં આલતી ચીજલસ્તુ લનમત તથા ઉચ્ચ ગુણલતાની શોલી જોઈએ તથા વોલેનીમય ળોભાં લેચાણ 

અથે યાખલાભાં આલેર આમુલેકદક દલા , ભધ કે અન્મ ખાદ્ય ચીજ લસ્તુઓથી ભુરાકાતી/ગ્રાશકને કોઇણ પ્રકાયનું નુકવાન 

થળે તો તેની વંૂણક જલાફદાયી કોન્રાક્ટયની જ યશેળે.  

8. વોલીનીમય ળો ચરાલલા કે ખાદ્યદાથક લેચલા વંફંધે જે કોઈ રામવન્વ કે યલાના ભેલલાનાં થામ તે ભેલલાની કે 

યીન્મુ કયલાની જલાફદાયી જે તે કોન્રાકટયશ્રીની યશેળે. 

9. વોલીનીમય ળો લનમલભત દયયોજ ખુલ્રું યાખલાનું યશેળે. ઝૂ ભાં ભુરાકાતીઓ ભાટે યજાનાં કદલવો લવલામ વોલીનીમય 

ળોભાં યજા યાખી ળકાળે નશી. ભંજુયી લગય વોલીનીમય ળો ફંધ યાખલાભાં આવ્મેથી પ્રલતકદન રૂ.૧૦૦/- રેખે ઝૂ 

વુલપ્ર.શ્રી દંડ લવુરી ળકળે.  

10. વોલીનીમય ળોભાં કાભ કયતા કભકચાયી કે વંચારકે ભુરાકાતી વાથે લલલેકૂણક અને મોગ્મ યીતે લતકન કયલાનું યશેળે. 

11. વોલીનીમય ળોની ફશાય કોઈણ ખુયળી, ટેફર કે વાભાન યાખલા દેલાભાં આલળે નલશ, ભાત્ર વોલીનીમય ળો ુયતો જ 

ઉમોગ કયલાનો અલધકાય તેભણે બોગલલાનો યશેળે. વોલીનીમય ળો દયયોજ સ્લચ્છ યાખલાનુ યશેળે તથા વોલીનીમય 

ળોની આવાવ ગંદકી કે કચયો ન થામ તેની તકેદાયી કોન્રાકટયશ્રીએ યાખલાની યશેળે અને વોલીનીમય ળો અને 

આજુફાજુની વપાઈ કોન્રાકટયે સ્લખચે કયાલલાની યશેળે. જો ગંદકી કે કચયો ડેરો જણાળે તો ઝૂવુપ્રી.શ્રી દયયોજનાં 

રૂ!.૧૦૦/-અંકે રૂલમા એકવો ુયાનો દંડ લવુર કયી ળકળે. 

12. આ કાભનાં કોટક કાનુની લલલાદનું ન્મામક્ષેત્ર યાજકોટ જ યશેળે. 

 

 

               ઉય પ્રભાણનેી તભાભ વાભાન્મ અને ખાવ ળયતો અભોએ લાંચી, લંચાલી તથા વભજી આ ઈજાયો યાખલા ભાટે બાલ 

બયીએ છીએ, ઉયોકત તભાભ ળયતો ભને અને અભાયા લંળલાયવો/બાગીદાયોને ભંજુય છે. જેના ખયાણાની ખાત્રી ફદર ભેં નીચે 

વશી/અંગુઠાનું લનળાન કયી આેર છે. 

 

 

                                                                                ....................... 

                                                                                  ટેન્ડયયની વશી. 

વાક્ષી:-  

૧. નાભ......................................                     ૨.નાભ ............................................ 

ુરૂ વયનાભુ................................                     ુરૂ વયનાભુ .................................... 

.................................................                     ....................................................... 

.................................................                     ....................................................... 

.................................................                     ....................................................... 
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રામકાતની લલગત:- 

૧. ટેન્ડય પી ેટે રૂ.૧૧૨૫/- (અંકેરૂલમા એક શજાય એકવો ચ્ચીવ રૂલમા ુયા)નો નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો ડી.ડી./ચેક 

“યાજકોટ મ્મુલનલવર કોોયેળન” ( Payable at Rajkot)નાં નાભનો ટેન્ડયનાં ટેક્નીકર ફીડ વાથે વાભેર યાખલાનો 

યશેળ.ે 

૨. અનેસ્ટભની ડીોઝીટની યકભ રૂ.૩,૬૦૦/- (અંકેરૂલમા ત્રણ શજાય છસ્વો રૂલમા ુયા)નો નેળનરાઇઝ્ડ ફેંકનો 

ડી.ડી./ચેક “યાજકોટ મ્મુલનલવર કોોયેળન” ( Payable at Rajkot)નાં નાભનો ટેન્ડયનાં ટેક્નીકર ફીડ વાથે વાભેર 

યાખલાનો યશેળ.ે 

૩. એજન્વીનો વયકાયી, અધકવયકાયી, કે ખાનગી વંસ્થાઓભાં વોલીનીમય ળો / ગ્રાભ શટ  ચરાલલા અંગેનાં ઓછાભાં 

ઓછા ૦૩ (ત્રણ) લકનાં અનુબલનું પ્રભાણત્ર 

૪. બાગીદાયીનાં કકસ્વાભાં બાગીદાયીનાં કયાયની નકર (જો રાગુ ડે તો) 

૫. ઓછાભાં ઓછા રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-ની ફેંક વોરલન્વી વાભેર યાખલાની યશેળે. જે એક લકથી જુની શોલી જોઇએ 

નશી. 

૬. ટેન્ડય બયનાયે છેલ્રા વાત નાણાકીમ લકભાં ઓછાભાં ઓછુ રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-નું એલયેજ લાર્નક ટનકઓલયનું 

પ્રભાણત્ર ટેન્ડય વાથે વાભેર યાખલાનંુ યશેળે અથલા વી.એ.નું પ્રભાણત્ર વાભેર યાખલાનંુ યશેળે. 

 

 

                                                                                                                   sd        

                                                                                                           નામફ કલભશ્નય 

                                                                                                     યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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ટેન્ડયયના અનુબલની લલગત 

 

            અભો ટેન્ડયય શ્રી............................................................યશેલાવી.........................નીચે ભુજફ 

વોલીનીમય ળો/ ગ્રાભ શટ વંચારનનો અનુબલ ધયાલીએ છીએ. 

 

ક્રભ વોલીનીમય ળો/ગ્રાભ શટનું સ્થ 

તથા વયનાભું  

વંચારનનો 

વભમ 

અનુબલનું પ્રભાણત્ર નંફય/તાયીખ 

૧  

 

  

૨  

 

  

૩  

 

  

૪  

 

  

૫  

 

  

 

           ઉયોકત અનુબલના આધાય તયીકે ટેન્ડય વાથે અનુબલનાં પ્રભાણત્રની ઝેયોક્ષ નકર વાભેર છે. 

 

 

                                                                                                      કોન્રાકટયની વશી 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

પ્રાણીવંગ્રશારમ ળાખા  

યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે વોલેનીમય ળો વંચારન ભાટેનું પ્રાઇઝ ફીડ (ફીજો પ્રમત્ન) 

 

શું/અભો નીચે વશી કયનાય શ્રી................................................................... ............... યાજકોટ 

ભશાનગયાલરકા વંચાલરત યાજકોટ  પ્રાણીઉદ્યાન ખાતે વોલીનીમય ળો નાં વંચારનની કાભગીયી ભાટે ફે લક ભાટે યેટ 

કોન્રાકટ ભેલલા જણાલેર તભાભ ળયતો અને કયલા જોગ કાભગીયી લાંચી છે અને તે તભાભ ળયતો અભોને અને અભાયા 

લંળલાયવોન/ે બાગીદાયોને કફુર ભંજુય છે. જણાલેર ળયતોને આલધન યશી અભો નીચે દળાકલેર બાલથી ફે લક ભાટે યેટ 

કોન્રાકટ કયલા ભાંગીએ છીએ. 

 

 

                                                                 કોન્રાકટયની વશી:............................................. 

કોન્રાકટયનું નાભ:..............................................  

 

 

                                                          sd                          

                                                                                                           નામફ કલભશ્નય (ૂલકઝોન) 

                                                                                                           યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

વોલેનીમય ળોની લલગત ટેન્ડયભાં દળાકલેર 

લાર્નક બાડુ રૂ. 

લાર્નક બાલ ટકાભા ં

(.......ટકા(%) લધુ/ઓછા) 

લાર્નક બાલ યકભભા ં

રૂલમા 

રંફાઇ- ૦૫ ભી. 

શોાઇ- ૦૪ ભી. 

દયલાજાની વંખ્મા- ૦૨ 

કાચનું ડીસ્પ્રે-૦૧ 

રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- -: અંકભાં :- 

................% લધુ/ઓછા 

-: ળબ્દોભાં :- 

................% લધુ/ઓછા 

-: અંકભાં :- 

રૂ....................../- 

-: ળબ્દોભાં :- 

..................................... 


