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________________________ 
Signature of bidder with seal: 
 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
e-Tender No.RMC/WW/23-24/Zone-03 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Milestone dates for e-tendering is as under 

1.  Downloading of e-Tender documents 16/03/2023  to 05/04/2023 up to 17.00 hours 

2.  Online submission of e – Tender 05/04/2023 up to 18.00 hours 

3. Pre – Bid meeting  23/03/2023 at 11.30 am ACE – WW office 1
st

 floor – 
CZ - RMC 

4. Physical Submission of EMD, Tender fee and 
other documents required for pre-qualification 
as per Financial and Experience criteria and 
other necessary documents. 

06/04/2023 up to 15.00 hours 

5.  Opening of  online Primary Bid (Technical Bid) 06/04/2023 at 10:30 Hours onwards 

6.   Verification of submitted documents (EMD, e-
Tender   fee, documents required for 
prequalification and other necessary 
documents)  

06/04/2023   onwards 

7.  Agency should remain present in person along 
with original documents for verification 

07/04/2023 at 11.00 Hours onwards 

8.  Opening of Commercial Bid (Price Bid) of 
technically qualified bidders only. 

11/04/2023 at 11.00 Hours onwards 

9.   Bid Validity 180 Days 

 
 

Addl. City Engineer (Water Works) 
Water Works Department,  

Rajkot Municipal Corporation, 
Central Zone, 2nd Floor, Room No.6, 

Dr.Ambedkar Bhavan, Dhebarbhai Road, 
RAJKOT - 360 001. 
  

 

Bid Documents For 
Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping 

stations/Filter Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of 

pipeline) East Zone area (Zone-III) for the Year 2023-24 [2nd attempt] 
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________________________ 
Signature of bidder with seal: 
 

Rajkot Municipal Corporation 
:: e-Tender Notice  :: 

Rajkot Municipal Corporation, Water Works Department, Dr. Ambedkar Bhavan, Dhebarbhai Road, 
Rajkot-360001, invites e-Tenders with two bid system by e-tendering from the contractors registered in 
State Government / Central Government in appropriate class for the following works: 
 
1.  Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping stations/Filter 

Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of pipeline) for the year 2022- 
2023 in Central Zone (Zone-I) 

2.  Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping stations/Filter 
Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of pipeline) for the year 2022- 
2023 in West Zone area (Zone-II)  

3.  Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping stations/Filter 
Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of pipeline) East Zone area (Zone-
III) for the Year 2023-24(Zone-III) 

4.  Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping stations/Filter 
Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of pipeline) in Nyara-Hadala-Bedi-
Rangpar area (Zone-IV) for the Year 2022-23 

5.  Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head Works/Pumping stations/Filter 

Plants and laying of new pipeline, main pipeline (with all types of pipeline) for the year 2022- 

2023 in Bhadar Zone area (Zone-V) 

 
Milestone dates for e-tendering is as under 

1.  Downloading of e-Tender documents 16/03/2023  to 05/04/2023 up to 17.00 hours 

2.  Online submission of e – Tender 05/04/2023 up to 18.00 hours 

3. Pre – Bid meeting  23/03/2023 at 11.30 am ACE – WW office 1st floor – CZ - RMC 

4. Physical Submission of EMD, Tender fee and other documents 
required for pre-qualification as per Financial and 
Experience criteria and other necessary documents. 

06/04/2023 up to 15.00 hours 

5.  Opening of  online Primary Bid (Technical Bid) 06/04/2023 at 10:30 Hours onwards 

6.   Verification of submitted documents (EMD, e-Tender   fee, 
documents required for prequalification and other 
necessary documents)  

06/04/2023   onwards 

7.  Agency should remain present in person along with original 
documents for verification 

07/04/2023 at 11.00 Hours onwards 

8.  Opening of Commercial Bid (Price Bid) of technically qualified 
bidders only. 

11/04/2023 at 11.00 Hours onwards 

9.   Bid Validity 180 Days 
 

1. All bidders must submit a bid security amounting to Rs.1,00,000/- FOR EACH ZONAL WORK in 
person as above (after providing the online details of the same), either directly deposit in ICICI 
Bank, Branch-Jai Hind Press, Rajkot. Account No. 015305010638 (Rajkot Municipal Corporation) 
IFSC Code ICIC0000153 or submit at the below mentioned address in form of Demand Draft in 
favour of "Rajkot Municipal Corporation", Rajkot, from any Nationalized Bank or Scheduled Bank 
(except Co-operative Bank) in India. The submission of required documents should be submitted 
at the following address by Regd.Post / Speed Post only: 

 
Addl. City Engineer (Water Works) 

Water Works Department,  
Rajkot Municipal Corporation, 

Central Zone, 2nd Floor, Room No.6, 
Dr.Ambedkar Bhavan, Dhebarbhai Road, 

RAJKOT - 360 001. 
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________________________ 
Signature of bidder with seal: 
 

2. The e-tender fee for each Zonal work, amounting to Rs.1125/- will be accepted in form of 
Demand Draft only, in favor of "Rajkot Municipal Corporation" Rajkot, from any Nationalized Bank 
or Scheduled Bank (except Co-operative Bank) in India and must be delivered to above address. 

 
3. The time limit for the work is 12 MONTHS OR up to next tender procedure. 

 
4. The prequalification requirement is as under:  
 i) Financial Criteria: 

 
1. An average annual turnover of last seven years should not be less than Rs.15.00 

lacs. 
2. Working capital and Solvency should not be less than Rs.4.50 lacs. 
3. Class of Registration: Class-E1 & Above. 

Note :  
 Enhancement factor at 10% per year for last seven years will be applicable to arrive 

average annual turnover and finalize the magnitude of work done in last seven years. 
 

ii) Experience Criteria: 
The bidder shall have to arrange welding & cutting machine, generator set, 2 or more 
dewatering set etc. above equipments along with operator from local market at on rent 
basis bare by agency. The bidder should possess following minimum experience: 
 
[a]  Bidder having completed at least a one year zonal work of maintenance of 

pipeline in RMC (annual total work done) will be considered. 
OR 

Bidder should have completed one work of similar nature(B.W.S.C., 
D.I.,C.I.,M.S.,R.C.C. and A.C. pressure type 300mm dia or above pipeline as a new 
work or repairing work.) Amounting of Rs.3.00 lacs of any Government or Semi-
Government department as a main contractor in period of last seven years.   

 
5. The experience of Private Limited Company will not be acceptable. 
 
6. The contractor shall have to submit "Declaration" on Non-Judicial Stamp Paper/e-Stamp Paper of 

Rs.300/- duly Notarized stating that he is nowhere Black Listed, terminated, suspended, debarred, 
in any case detached from govt. work contract and no Police complaint is lodged against him and 
that the documents submitted for verification are true and Real in nature. 

 
7. The details of Proprietor and I.D.Proof shall have to be submitted along with Registration details. 
 
8. The tender of those bidders who do not submit the required documents physically in "Self 

Attested" or "True Copy" duly signed within the stipulated date and time, will be treated as non-
responsive and their Price Bid will not be opened. 

 
9. The bidders who bid for more than one zonal work will have to submit Tender Fee / EMD, for 

each offer otherwise their bids will be treated as non-responsive and their Price Bid will not be 
opened in any case.  

 
10. The agency of Partnership nature shall have to submit Registered Partnership Deed.  
 
11. The bidder shall have to pay the Professional Tax for current financial year imposed by 

Government of Gujarat, and also the bidder shall have to produce Enrollment Certificate for the 
same. 
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________________________ 
Signature of bidder with seal: 
 

 
12. The contractor shall have to quote their rates including GST and other taxes and the Invoice with 

break-up of GST is to be submitted accordingly, failing which, such amount will be deducted from 
the bill of the agency and deposited accordingly. 
The contractor shall have to purchase the material required for this tender work, only from the 
supplier having registered GST Number. RMC will not be responsible to pay any amount towards 
GST if the material is purchased from the unregistered supplier / not having GST Number. 
 
 
 

13. All bidders are instructed to super scribe "Name of the work" on the envelope submitted.  
 
14. The bidder shall have to submit Employees Provident Fund Registration Number/Certificates and 

E.S.I.C. Registration Number/Certificates details with tender documents.  
 
15. All bidders shall have to be compulsory followed/fulfilled all ULB, state government and central 

government rules and regulation declare for present and future.  
 
16. Commissioner, Rajkot Municipal Corporation, Rajkot, reserves the right to accept / reject any or 

all e-tender(s) without assigning any reasons thereof. 
 
 
 
                             
 
 
 

                                                                                                                            Addl. City Engineer  
                                                                                                                             Water Works Projects  

  Rajkot Municipal Corporation 
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________________________ 
Signature of bidder with seal: 
 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

વોટર વક�સ શાખા  
શરતો અને સમ�ુતી. 

 
 
સને ૨૦૨૨-૨૦૨૩ના ં વષ� માટ�, રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ઈ�ટ ઝોનમા ંતમામ પ�પ�ગ �ટ�શન, હ�ડવક�સ 

તથા વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટ ક��પસની �દર મેઈન પાઈપ લાઈન િવગેર�, ઉપરાતં બેડ� �ફ�ટર �લા�ટથી 

�ીનલે�ડ ચોકડ� તરફ જતી લાઈન, બેડ� �લુ પાસે ઈ�ટ ઝોનની હદ શ� થાય, �યાથંી �ીનલે�ડ ચોકડ� 

થઈ, આ�-૧ ડ�મ �ધુીની મેઈન લાઈન, બેડ� �ફ�ટર �લા�ટથી ���ુબલી હ�ડ વક�સ જતી મેઈન લાઈન, ઈ�ટ 

ઝોનની હદમા ં(બાયપાસ ર�ગ રોડ/ ભગવતીપરા મેઈન રોડ શ� થાય �યાથંી ક�સર� �હ�દ �ીજ �ધુી), આ� 

ડ�મ, પ�પ�ગ �ટ�શન ક��પસ, આ� �ફ�ટર �લા�ટ, કોઠાર�યા હ�ડ વક�સ િવગેર� ઉપરાતં લગત એ��નીયર�ી 

�ારા �ચૂવે તે જ�યા માટ�ના ં નવા ંપાઈપ લાઈન કામો તથા પાઈપ લાઈન ર�પેર�ગ મેઈ�ટ�ન�સ તથા 

પાઈપ લાઈનને લગત �ચુના આપવામા ંઆવે તે �જુબના  મેઈ�ટ�ન�સ િવગેર� કામ માટ� વાિષ�ક ધોરણે 

ઝોનલ કો��ા�ટ કામ આપવા બાબત. [ભિવ�યમા ંઝોનમા ંફ�રફાર ઉ�ચ અિધકાર��ી મારફત કરવામા ંઆવે 

તો, તે �જુબના ંઝોન] 
 

શરતો અને સમ�ુતી. 

આ ઝોનલ કામ રાખનાર એજ�સેને � તે ઝોન માટ�ના ઝોનલ કો��ાકટર�ી તર�ક� ઓળખવામા ં

આવશે. આ કામ માટ� ૨૦૧૮-૧૯ના ંરાજકોટ મહાનગરપાલીકાના મ�ુંર થયેલ S.O.R. ને આધાર 

(બેઇઝ) રાખીને, રાજકોટ મહાનગરપા�લકા, રાજકોટના ંકામો માટ� તૈયાર કરાયેલ છે. 

  

રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની હદમા ં િનયત કર�લ ઝોનવાઈઝ �!૨,૦૦,૦૦૦/- �ધુીની 

રકમના પાઈપલાઈન, વા�વ િવગેર� સોપવામા ં આવે તેવી તમામ �કારની મે�ટ�ન�સ અને 

ર�પે�ર�ગની કામગીર� તેમજ નવી પાઈપ નાખવાના ંકામો માટ�ની શરતો અન ેસમ�ુતી છે. 
 
1. લેબર કાયદા અ�સુાર તેમજ લબેર કાયદાના વખતો વખતના �ધુારા �જુબ, આવ�યક જણાયે, 

કો��ાકટર�ીએ સરકાર�ીના લબેર એક� ્�જુબ લબેર લાયસ�સ લેવા�ુ ંરહ�શે, તથા ઇ���રુ�સ લેવાનો 

રહ�શે. 

લેબર કાયદા અ�સુાર કો��ા�ટર�ીએ કમ�ચાર� �ોિવડ�ટ ફડં (ઈ.પી.એફ.) તથા ઈ.એસ.આઈ.સી. 

ર����શન નબંર/સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

2. જ�ર જણાયે સરકાર�ીના કાયદા �જુબ ટ�.આઈ.એન.(ટ�ન નબંર) લેવાનો રહ�શે. 

3. કો��ા�ટર� પોતે રાખેલ કાર�ગરોને િમિનમમ વેઈ�સ એકટ �જુબ વેતન આપવાના રહ�શે. તેમજ સબધંક 

લેબર કાયદાઓ�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. આ ઉપરાતં, સરકાર�ીના વખતો વખતના અ�ય કાયદાઓ�ુ ંપાલન 

કરવાની તેમજ જ��રયાત �જુબના લાયસ�સ મેળવવાની જવાબદાર� કો��ા�ટરની રહ�શે. આ કાયદા કા�નુ ક� 

લાયસ�સ લવેા બાબતે વખતો વખત � કોઈ ફ�રફાર થાય, તેને અ�સુર� તેનો અમલ કરવાનો રહ�શે.  તેમજ 
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પોતે રાખેલા કાર�ગરો, ર�પેર�ગ કામ સાથે સકંળાયેલ તમામ �ય��તઓ, વા�વ ઓપર�ટર, કામની 

આસપાસના ંઈમારતો, �હ�ર નાગર�કો િવગેર�ને ર�પેર�ગ કામ સબિંધત તમામ �કારની �ન – માલની સ�ંણૂ� 

�રુ�ા સામે કરારની તાર�ખથી નવો કરાર ન થાય �યા ં�ધુી સરકાર�ીના ંલા� ુપડતા ંતમામ ધારા ધોરણ 

અ�સુાર �હ�ર િમલકત �કુશાન - અક�માત - મેડ�કલ – �વન  �રુ�ા િવગેર� તમામ બાબતો�ુ ં  સ�ંણૂ� 

કાય�કાળ દરિમયાન ફર�યાત વીમા કવચ કામ કરનાર એજ�સી તરફથી આપવા�ુ ં રહ�શે. ��ુ ં પેમે�ટ 

અલગથી કરવામા ંઆવશે ન�હ.   

4. સઘળા માલની ફ�, રોય�ટ�, સે�સ ટ��સ (વે�� ુ એડ�ડ ટ��સ), �.એસ.ટ� તથા સરકાર�ીના તમામ 

�કારના ટ��સ ક� ફ� આ �કારના કામોને લગત િવભાગોમા ં �કુવવાની, ભરવાની જવાબદાર� 

કો��ા�ટરની રહ�શે. કો��ા�ટર� ભર�લ ભાવમા ંઆ તમામ �કારના ટ��સ િવગેર�નો સમાવેશ થયેલ ગણી 

લેવામા ંઆવશે. રાજકોટ મહાનગરપા�લકા આ બાબતે કોઈ વધારા�ુ ં�કૂવ�ુ ંકરશે ન�હ. સરકાર� િનયમ 

�જુબ ઇ�કમટ��સ ક� અ�ય ટ��સ કો��ા�ટરના ં�બલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. તેમજ કો��ાકટની �દુત 

દર�યાન સરકાર�ી તરફથી કોઈ પણ નવા ટ��સ ક� ટ��સમા ં કોઈ ફ�રફાર થશે તો તે કો��ા�ટર�ીને 

બધંનકતા� રહ�શે અને ત ે�જુબ �બલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

5. કામ �રુા ખતંથી કરવા�ુ ંરહ�શે અને કર�લ સઘ�ં કામ કાર�ગરની ર�તે કર�લ હો�ુ ંજોઈએ. કો��ા�ટર � 

માલ વાપર� તે એસ.ઓ.આર.મા ંદશા�વેલ િનયત ધોરણ �જુબનો તેમજ �ચૂના �જુબનો હોવો જોઈશે. 

આ માલ વાપરતા પહ�લા લગત ડ���ટુ� એકઝી.એ��નીયરની મ�ુંર� લેવાની રહ�શે. કામ ક�ટલી �વરાથી 

ચલાવ�ુ ંતે બાબત તથા કામ અથવા તેમા ંવપરાતા માલ સામાન બાબતે કાય�પાલક ઈજનેર/એડ�.િસટ� 

એ��./ િસટ� એ��. ક� સમક� અિધકાર� � ઠરાવ-િનણ�ય કર� તે આખર� ગણવાનો રહ�શે. 

6. કો��ા�ટર� કર�લ કામના મેઝરમે�ટ સબિંધત એ��નીયર પાસે લેવડાવી �બલ તથા �બલ બનાવવા 

�ગેની માગંણી લખેીતમા ં�દવસ-૮મા ર�ુ કરવાની રહ�શે. અ�યથા આ કામે શાખા �ારા એક તરફ� માપ 

લઈને �બલ બનાવી �કુવ�ુ ં કરવામા ં આવશે. � કો��ા�ટરને બધંનકતા� રહ�શે તેમજ તે બાબતે 

કો��ા�ટરનો કોઈ વાધંો/િવરોધ ક� �બલ મોડા મળવા/ સમયસર ન મળવા �ગેની ફ�રયાદ મા�ય રહ�શે 

ન�હ. 

7. કો��ા�ટર� પોતાના તમામ કામદાર/ રોજમદાર/ તમામ �ય��ત પૈક� કોઈપણ �ય��તને કો��ા�ટર �ારા 

ચાલતા કામ દર�યાન થયેલ ઇ�/ ��ૃ� ુ�ધુીના તમામ �કારના �ક�સા માટ� સઘળા �કારનો ખચ� તથા 

વળતર કર�ુ ંપડ� ક� બદલો આપવો પડ� તો તે �ગેની સઘળ� જવાબદાર� ફ�ત ઝોનલ કો��ા�ટરના ંિશર� 

રહ�શે. � �ગે  સ�ંણૂ� કાય�કાળ દરિમયાન ફર�યાત વીમા કવચ કામ કરનાર એજ�સી તરફથી આપવા�ુ ં

રહ�શે. આ ઉપરાતં ચા� ુકામે અ�ય કોઈ પણ �ય��તને કામના કારણે થયેલી ઇ�/��ૃ� ુ�ધુીના તમામ 

�કારના �ક�સા માટ� કોઈ ખચ� કર�ુ ં પડ� ક� બદલો આપવો પડ�, તો તે �ગેની સઘળ� જવાબદાર� 

કો��ા�ટરના ંિશર� રહ�શે. આ તમામ બાબતોને યો�ય ખચ� કરવા માટ� બદલો આપવામા ંકો��ા�ટર િન�ફળ 

નીવડ� તો તેવા સજંોગોમા ં તે ખચ� ક� બદલો રાજકોટ મહાનગરપા�લકાએ કોઈપણ િવભાગમાથંી તેમને 

�કુવવાના થતા પેમે�ટમાથંી/સી.ડ�.માથંી કપાત કર� �કૂવવા માટ� રાજકોટ મહાનગરપા�લકા વતી 

શાખા અિધકાર� �ી તેથી ઉપરના અિધકાર�ઓને અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 
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8. કો��ાકટર� ૧૮ વષ�થી ઓછ� ઉમરની કોઈ �ય��તને કામ પર રાખવાની નથી આજ ર�તે ડ���ટુ� 

એકઝી.એ��નીયર�ી /મ.ઈ.�ી./અ.મ.ઈ.�ી � �ય��તને કામ પર રાખવાની મનાઈ કર� તે �ય��તને 

કામ પર રાખવાની નથી. 

9. કામ ચા� ુ કરવા માટ� વક� ઓડ�ર આપવામા ં આવશ ે �મા ં દશા�વેલ સમય મયા�દામા ં કામ ��ુ કર� 

આપવા�ુ ં રહ�શે. ઇમરજ�સી કામો માટ� ટ�લીફોનીક �ચૂના/ વો�સ એપથી કામ સોપી શકાશે � વક� 

ઓડ�ર આ�યા બરાબર ગણી શકાશે. 

10. વક� ઓડ�રમા ંદશા�વેલ �દુત દર�યાન કામ ��ૂ ન�હ કરવામા ંઆવે તો કિમશનર�ી આદ�શ �જુબ નીચે 

�જુબની િવગતે �બલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

a) �ᶩ.૦૧,૦૦૦/-�ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૩૦/-. 

b) �ᶩ.૦૧,૦૦૧/- થી �ᶩ.૦૨,૫૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૪૫/-. 

c) �ᶩ.૦૨,૫૦૧/- થી �ᶩ.૦૫,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૬૫/-. 

d) �ᶩ.૦૫,૦૦૧/- થી �ᶩ.૦૭,૫૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૧૦૦/-. 

e) �ᶩ.૦૭,૫૦૧/- થી �ᶩ.૧૦,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૧૨૦/-. 

f) �ᶩ.૧૦,૦૦૧/- થી �ᶩ.૨૫,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૧૫૦/-. 

g) �ᶩ.૨૫,૦૦૧/- થી �ᶩ.૫૦,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૨૦૦/-. 

h) �ᶩ.૫૦,૦૦૧/- થી �ᶩ.૧,૦૦,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૨૫૦/-. 

i) �ᶩ.૧,૦૦,૦૦૧/- થી �ᶩ.૨,૦૦,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૫૦૦/-. 

j) �ᶩ.૨,૦૦,૦૦૧/- થી �ᶩ.૫,૦૦,૦૦૦/- �ધુીના ંકામે પેન�ટ� દર એક �દવસના �ᶩ.૫૦૦/-. 

ન�ધ: વ�મુા ંવ� ુપેન�ટ� કામની રકમના ૧૦ ટકા �જુબ લેવાની  

11. કામ કરતી વખતે કોઈ માલ સામાન નડતર�પ ન થાય તે ર�તે કામ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

12. આ કામે અન��ટ મની ડ�પોઝીટ �ɭ.૧,૦૦,૦૦૦/- પે-ઓડ�ર/ડ�.ડ�. થી ભરવાની રહ�શે. 

13. ભાવ ર�ુ કરનાર કો��ા�ટર પૈક� સફળ કો��ા�ટર� �દવસ-૭મા ંિસ��ુરટ� ડ�પોઝીટ �ᶩ.૨,૦૦,૦૦૦/ ઝોન 

વાઈઝ નેશનલાઈઝડ બ�ક/શેડ��ુડ બે�કનો �ફ�સ ડ�પોઝીટ �વ�પે ૧૮ માસ માટ�નો ભર� રાજકોટ 

મહાનાગરાપાલીકાની તરફ�ણમા ં�ટ��પ એ�ટ �જુબ કરારના�ુ ંકર� આપવા�ુ ંરહ�શે. આ બાબતે અપાયેલ 

�ચૂના અ�વયે િનયત સમયમા ંઆ ���યા ન�હ અ�ુસંરાયે કો��ા�ટરની અન��ટ મની ડ�પોઝીટ જ�ત 

કરવામા ંઆવશે અને તે કો��ા�ટર ના ં �થાને L2  ભાવ ર�ુ કરનાર કો��ા�ટરને તે L2 ભાવથી કામ 

આપવા આગળની કાય�વાહ� કરવામા ં આવશ ે તેમજ આ કાય�વાહ� � તે કામના લગત એડ�.િસટ� 

એ��નીયર/િસટ� એ��નીયર/કાય�પાલક ઈજનેર હ�તક અન��ટ મની ડ�પોઝીટ જ�ત કરવાની સતા 

રહ�શે તથા આવા કો��ા�ટર�ીને રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં તમામ કામો માટ� �ણ વષ� માટ� �લેક 

લી�ટ/ટિમ�નેટડ/ડ�બાર/સ�પે�ડ કરવામા ં આવશે અને આવા સજંોગોમા ં ઝોનલ કામ �ગે વૈક��પક 

�યવ�થા �ગેનો િનણ�ય કિમ�ર�ી કર� શકાશે. 

14. કામ �ધુારા વધારા કરાવવા ક� કામ ઓ� ં વ�ુ ં કરાવવા �ગે લગત ઝોન/િવ�તારના ડ���ટુ� 

એકઝી.એ��નીયર�ીનો િનણ�ય આખર� રહ�શે. 
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15. િસ��ુરટ� ડ�પોઝીટ તર�ક� ભર�લ રકમ કામ ��ૂ થયાની તાર�ખથી ૯૦(ને�ુ)ં �દવસ બાદ પરત 

આપવામા ંઆવશે. સ�પાયેલ કામ બરાબર ન થયેલ અથવા �કુશાન થયેલ મા�મુ પડશે, તો તે કામ 

કો��ા�ટર� �ુર�ત કર� આપવા�ુ ંરહ�શે. આમ કરવામા ંકો��ા�ટર �યાન ન�હ આપે ક� િન�ફળ નીવડશે તો 

તે કામ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા કો��ા�ટરના ં ખચ� અને જોખમે અ�ય કો��ા�ટર�ી મારફત કરાવી 

શકશે. તથા તે માટ� થયેલ ખચ� કો��ા�ટની િસ��ુરટ� ડ�પોઝીટ અથવા કર�લ તે જ ક� અ�ય કામના 

કો��ા�ટરના ં નીકળતા પેમે�ટ �બલમાથંી કપાત કરવામા ં આવશે. સદર� ુ બાબતે તે કામના લગત 

એડ�.િસટ� એ��નીયર/િસટ� એ��નીયર/કાય�પાલક ઈજનેરનો િનણ�ય આખર� ગણાશે તેમજ � તે 

િનણ�યકતા�ને િસ��ુરટ� ડ�પોઝીટ જ�ત કરવાની સ�ા રહ�શે. સદર� ુ બાબતે કોઈપણ િવવાદ �ા� 

રાખવામા ંઆવશ ેન�હ. 

16. કામ ઉપર કો��ા�ટર� પોતે અથવા તેમના અિધ�ૃત �િતિનિધને કામ ઉપર અથવા ઓ�ફસમા ં હાજર 

રાખવાનો રહ�શે. પોતે હાજર ન રહ� શકવાના �ક�સામા ં લગત કામના કાય�પાલક ઈજનેર ક� સમક� 

અિધકાર�ની મ�ુંર� મેળવી �િતિનિધ િન��ુત કરવા�ુ ંફર�યાત છે.આ ઉપરાતં ૨૪ કલાક માટ� અ��ટ 

કો�ટ��ટ થઇ શક� તે �કાર�ુ ંમોબાઈલ ટ��લફોન/વો�સએપ સો�ટવેર ધરાવવાનો રહ�શે તથા �ુ �હ�લર 

વાહન અને િસટ� િવ�તારના બહારના ઝોન માટ� ફોર �હ�લર વાહન હો�ુ ંફર�યાત છે. 

17. કો��ા�ટર� અથવા કામના કો��ા�ટરના �િતિનિધએ કચેર� કામકાજના �દવસો દર�યાન િનયિમતપણે સા�ં 

૫.૦૦ થી ૬.૦૦ દર�યાન �બ� આવવા�ુ ં રહ�શે. અથવા �ચૂના �જુબના ંસમયે હાજર રહ�વા�ુ ં રહ�શે. 

કો��ા�ટર� પોતાનો મોબાઈલ નબંર અવ�ય જણાવવાનો રહ�શે. 

18.  કો��ા�ટર� તેમને સ�પાયેલ ઝોનના કામની સમ�ુતી મેળવવા, ચા� ુ કરવા ક� ચા� ુ કામમા ં �ો�સે 

બાબતે સાઈટ એ��નીયર સાથે ચચા� કરવા �ચૂના �જુબના સમયે હાજર રહ�વા�ુ ંરહ�શે. 

19. કામ ��ૂ થયા બાદ કો��ા�ટર� સાઈટ બરાબર સાફ કર� આપવાની રહ�શે. તેમજ કામ કરવામા ંક�રુ થયે 

કો��ા�ટરના ંખચ� અને જોખમે રાજકોટ મહાનગરપા�લકા તરફથી સાઈટ સાફ કરાવવી લેવામા ંઆવશ.ે 

20. નામ�ુંર કરાયેલ કામ ક� માલ ૨૪ કલાકમા ં કો��ા�ટર� �ધુાર� ક� ખસેડ� આપવાનો છે અ�યથા લગત 

રકમની વ�લુી કર� શકશે. 

21. ઝોનમા ં પાઈપલાઈનના ં ર�પેર�ગ કામ પહ�લા/દર�યાન/પછ� ર�પેર�ગ કામની ચકાસણી માટ� 

જ�ર�/લગત/અસરકરતા િવ�તારના વા�વ ખોલ-બધં કરવાની જવાબદાર� ર�પેર�ગ કામ કરનાર 

એજ�સીની રહ�શે. વા�વ ખોલ-બધં કરવા માટ� જ�ર� સાધન-સામ�ીની �યવ�થા પણ એજ�સીએ 

કરવાની રહ�શે. ��ુ ંઅલગથી પેમે�ટ આપવામા ંઆવશે ન�હ. 

22. પાઈપલાઈન ર�પેર�ગ કામ દર�યાન પાઈપલાઈન ચોક-અપ જણાયે, એજ�સીએ �લીિન�ગ રોડ/ પાઈપ 

િવગેર� �કારના ં જ�ર� સાધનો વાપર�ને પાઈપ લાઈન ચો�ખી કર� આપવાની રહ�શે. ��ુ ં અલગથી 

પેમે�ટ આપવામા ંઆવશ ેન�હ. 

23. ��ુય પાઈપ લાઈન પર કોઈ પણ �કારની ફ�રયાદના ંિનવારણ માટ� એજ�સી �ારા �પુરવાઈઝર �ટાફ 

હાજર રાખવાનો રહ�શે, ��ુ ંઅલગથી પેમે�ટ આપવામા ંઆવશ ેન�હ. 

24. માલ-સામાનથી ક� કામને કારણે ર�તા, ઓપન ગટર, ગેસ પાઈપ લાઈન �ડર�ાઉ�ડ ��નેજ, 

ઈલે���િસટ� �યવ�થા, ટ��લફોન ક�બલ િવગેર� ખાનગી ક� �હ�ર માલ-િમલકતોને �કુસાન ન થાય, વાહન 

�યવહાર, રાહદાર�ને �કુસાન ક� તકલીફ ન પડ� તે માટ� તથા ઓપન ગટર ક� વોકળાના વહ�ણન ેઅવરોધ 
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ઉભો ન થાય, તે જોવાની તથા તે માટ� જ�ર� સાધન સામ�ી �વી ક� �ચૂના બોડ�, આડસ, બેર�ક�ટ4 દ�વા 

બતી ક�  �ય��તની �યવ�થા કરવાની જવાબદાર� કો��ા�ટર ઉપર રહ�શે. તેમજ કામગીર� 

દર�યાન/કામગીર� માટ� �ા�ફક �ગેની તમામ �યવ�થા માટ� લગત �ા�ફક પોલીસ િવભાગ સાથે સકંલન 

કર� જ�ર� �યવ�થા એજ�સીને કરવાની રહ�શે. ��ુ ંઅલગથી પેમે�ટ આપવામા ંઆવશે ન�હ. 

25. કો��ા�ટર તર�ક� એકથી વ� ુ �ય��ત ક� સ�ંથા હોય, તો � તે વખતે ર���ાર ઓફ ફમ�સમા ં ર��ટર 

થયેલ હોય તેવા ભાગીદાર� ખતની (ર��ટડ� પાટ�નરશીપ ડ�ડ) નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

26. કોઈપણ કામમા ં એ���ા આઇટમ થશે � આઈટમોનો ભાવ રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં

એસ.ઓ.આર.મા/ંએ��જિનયર�ગ (�ટોર)ના ંર�ઈટ  કો��ા�ટમા/ં     ના ંએસ.ઓ.આર.મા ં ઉપલ�ધ ન�હ હોય, 

તે આઇટમ માટ� યો�ય માક�ટ ર�ઈટ આપવામા ંઆવશે � કો��ા�ટરને બધંનકતા� રહ�શે. 

27. કો��ા�ટરને સોપવામા ંઆવલે કામની યો�ય ઝડપ ન�હ જણાયે ક� િનયત સમયમા ં ��ૂ ન કર�લ હોવા�ુ ં

જણાયે ધોરણસર પેન�ટ� વ�લુ કરવામા ંઆવશે. આ બાબતનો પ� �યવહાર કો��ા�ટર સાથે સાદ� 

પો�ટથી/ટ�લીફોનીક/વો�સએપ/રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં કમ�ચાર� મારફત કરાવી શકાશે � 

િનયમા�સુાર બ�યા બરાબર ગણાશે. 

28. � �ક�સામા ં ઝોનલ કો��ા�ટર કામ કરવામા ં સ�મ ન હોય તે�ુ ં મા�મુ પડ� અથવા કો��ા�ટર 

ઈરાદા�વૂ�ક આ કામ કરવા�ુ ં ટાળે છે તે�ુ ં એકઝી.એ��નીયર�ી ક� સ�મ અિધકાર��ીને મા�મુ પડ� 

અ�ય ઝોનલ કો��ા�ટર પાસે મ�ુંર થયેલ ભાવથી પેર�લલ કો��ા�ટર તર�ક� કામ આપવામા ંઆવશે. 

પેર�લલ કો��ા�ટર તર�ક� કામ આપવાની સતા એકઝી.એ��નીયર�ી ક� સ�મ અિધકાર��ીની રહ�શે. 

આવા �ક�સામા ંઝોનલ કો��ા�ટર કામ ન કર� તો બે ઝોન પૈક�ના �ચી ટકાવાર� �જુબ ઇમરજ�સી કામ 

બી� કો��ા�ટર પાસે કરાવી શકાશે, પરં� ુતેવા �ચા ભાવથી  કરાવેલ કામોમા ંતફાવતની રકમ સદર� ુ

કામ કરવા માટ� બધંાયેલ �ળૂ કો��ા�ટરની સી.ડ�.માથંી કપાત કરવાની રહ�શે. ઉપરાતં આવા �ક�સામા ં

બી� કો��ા�ટર અ�ય ઝોનમા ં કરારબ� હોય તેને અલગ િસ�ો�રટ� ડ�પોઝીટ ભરવામાથંી તથા 

કરારના�ુ ંકરવામાથંી ��ુ�ત આપવામા ંઆવશે. 

29. રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના �ટોસ�માથંી મેળવલે માલના તમામ ડો�મેુ�ટસ તથા તેની નકલો 

�ળવવાની રહ�શે તેમજ તે ડો�મેુ�ટસ વખતો વખત એ��નીયર�ીને પહોચતા કયા� બાદ જ �બલ 

પેમે�ટની કાય�વાહ� થઇ શકશે. લીધેલ માલ સામાનની રકમ �બલમાથંી બાદ કરવામા ંઆવશ.ે કામમા ં

જ��રયાતથી ઓછો વાપર�લ માલ સામાન જમા કરાવવાનો ફર�યાત રહ�શે અ�યથા �બલમાથંી કપાત 

કરવામા ંઆવશે. ઉપરોકત બાબતે રાજકોટ મહાનગરપા�લકા પ�રપ� �વક ન.ં    / /  .28   . 12-04-2018 

ની અમલવાર� ��ુતપણ ેકો��ા�ટર�ીએ કરવાની રહ�શે. 

30. કરારનામામા ંકો��ા�ટર� િન��ુત કર�લ �િતિનિધની િન��ુ�તની િવગતો તથા મોબાઈલ નબંર અને બ�ક 

નામ સ�હતના કરંટ એકાઉ�ટના ં નબંર તેમજ પાન નબંરની િવગતો આપવાની રહ�શે. કો��ા�ટર�ુ ં

�કૂવવા�ુ ંથ� ુ ંપેમે�ટ તેમના કરંટ બ�ક એકાઉ�ટમા ંસી�ુ ંજમા કરવામા ંઆવશ.ે 

31. એક સાથે એક કરતા વ� ુકામોના વક� ઓડ�ર આપી શકાશે. 

32. રા�ે કામ કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે તો તે કરવા�ુ ંરહ�શે અને તે ર�તે કર�લ કામ માટ� કોઈ વધારાનો ભાવ 

આપવામા ંઆવશે ન�હ. 
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33. સદર� ુકામ ��ૂ થયા બાદ સબંધંકતા� કો��ા�ટર� સદર�ુ કામ ��ૂ થયાની તાર�ખથી �ણ માસ દર�યાન 

પાઈપ લાઈનમા ંકોઈપણ �કારની ભાગં �ટૂ ક� લીક�જ થશે તો તે ભાગં �ટૂ ક� લીક�જ કો��ા�ટર� કોઈપણ 

�તના ંવળતર વગર તેના પોતાના ખચ� �ુર�ત કર� આપવા�ુ ંરહ�શે.  

34. કો��ા�ટર� બધો માલ પોતાના ખચ� ��ૂચત �થળે લાવવાનો રહ�શે. પાઈપ તથા �પે�યલના ંચડાવતા ક� 

ઉતારતા કોઈ �કુશાની થશે તો તેને માટ� કો��ા�ટર પોતે જવાબદાર રહ�શે. 

35. દર�ક પાઈપ તથા �પે�યલ બરાબર સાફ કર�લા અને કોઈ પણ �તની ખામી વગરના હોવા જોઈએ. જો 

તેમા ં કોઈ પણ �તની ખામી જણાશે તો તે નામ�ુંર કરવામા ંઆવશે � તે કો��ા�ટર� પોતાના ખચ� 

સાઈટ પરથી �ુર કરવાના રહ�શે. 

36. પાઈપો ���ચમા ંઉતારતા પહ�લા તે�ુ ંખોદાણ બરાબર કયા� પછ� ઉતારવાના રહ�શે. ખોદાણના ં ���ચના ં

લેવલ બરાબર એક સરખા ઢોળાવમા ંતથા લેવલમા ંહોવા જોઈએ. પાઈપો ���ચમા ંનાખતી વખતે પાઈપ 

�ટૂ� ન �ય તે માટ� બરાબર સભંાળ રાખવાની રહ�શે. 

37. વા�વ તથા ટ� િવગેર� �યા ં�ચૂવવામા ંઆવે �યા ં�ફટ કર� આપવાના રહ�શે. 

38. પાઈપ લાઈન નખંાય ગય ેતે�ુ ંવધાર�મા ંવધાર� હ�ડ ટ���ટ�ગ કો��ા�ટર� તેના પોતાના ખચ� કર� આપવાનો 

રહ�શે. સદર� ુટ���ટ�ગ દર�યાન લીક�જ ક� પાઈપ ખામીવાળા જણાશે તો તે કો��ા�ટર� તેના પોતાના ખચ� 

તૈયાર કર� ટ��ટ�ગ આપવા�ુ ંરહ�શે. 

39. ખોદાણનો નીકળેલ ગાળ, માટ� િવગેર� મહાનગરપા�લકાની હદમા ં�યા ં�ચૂવવામા ંઆવે �યા ંકો��ા�ટર� 

નાખી પથરાણ કર� આપવાની રહ�શે. ખોદાણની બનેં બા�ુ લાલ ફાનસ/લાઈટ �કુવા�ુ ંરહ�શે, બેર�ક�ટ�ગ 

તથા ર�તા બધંના બોડ� તથા જ�ર� આડસ બેર�ક�ટ4 રાખવાની રહ�શે. આ બાબતે તમામ જવાબદાર� 

કો��ા�ટરની રહ�શે. 

40. પાટ�- એ  માલ-મટ�ર�યલમા ંસમાવેશ કર�લ તમામ ભાવો સે��લ �ટોસ� (એ��.)ના ં ર�ઈટ કો��ા�ટ સને 

૨૦૧૮-૧૯ �જુબના છે. � એ�ટ�મેટ બનાવવા માટ� બઈેઝ તર�ક� લેવાના રહ�શે. વોટર વક�સ કામો માટ� 

વાપરવાના થતા વોટર વક�સ મટ�ર�યલ પૈક� એ.સી. �ેસર પાઈપ, સી.આઈ. પાઈપ, સી.આઈ.��ઝુ 

વા�વની આઈટમો એ��નીયર�ગ �ટોરમાથંી મેળવીને જ વાપરવાની રહ�શે. આ આઈટમો કો��ા�ટર 

સ�લાય કર� શકશે ન�હ. � િસવાયની આઈટમો સામા�ય સજંોગોમા ંવક�સના એ�ટ�મેટના ંપાટ�-એ મા ં

દશા�વેલ મટ�ર�યલ એ��નીયર�ગ �ટોરમાથંી મેળવવા�ુ ંરહ�શે. સજંોગ વસાત આ મટ�ર�યલ �ટોરમાથંી 

ઉપલ�ધ ન થાય તો, તે કો��ા�ટર�ીએ �તે �યવ�થા કરવાની રહ�શે. આ જ �માણે ઇમરજ�સી કામો 

માટ� નાયબ કાય�પાલક ઈજનેર�ીની �ચૂના �જુબ તા�કા�લક ઉપયોગમા ં લેવાના થતા મટ�ર�યલની 

પણ કો��ા�ટર�ીએ સ�લાય કર�લ મટ�ર�યલને એ�ટ�મેટના ંપાટ�-બીમા ંસમાિવ�ટ કરવા�ુ ં રહ�શે. અને 

આ પાટ�-બી ની રકમ ઉપર કો��ા�ટરના ંમ�ુંર થયેલ અપ-ડાઉન પસ��ટ�ઈઝની અસર આપી કો��ા�ટરને 

�કુવવામા ંઆવશે. 

41. કોઈ પણ કામ�ુ ં લબેોર�ટર� ટ��ટ�ગ કરવાની જ�રત જણાય તો તે કો��ા�ટર� પોતાના ખચ� �યવ�થા 

ગોઠવી કરાવી આપવા�ુ ંરહ�શે. 

42. અ�ય તમામ શરતો તથા �પેશીફ�ક�શન પી.ડબ��.ુડ�./�.ડબ��.ુએસ.એસ.બોડ�/ બી.આઈ.એસ.ના ં

�પેિસ�ફક�સન/ધારા ધોરણે તથા શરતો �જુબ સમજવાના રહ�શે. 
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43. દર�ક ઝોનલ કામમા ંકામની �દુત કરારની તાર�ખથી એક વષ� રહ�શે. �ને રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની 

જ��રયાત �જુબ િવશેષ સમય ગાળા �ધુી લબંાવી શકશે � કો��ા�ટરને બધંનકતા� તહ�શે તથા તે માટ� 

કોઈ અલગ કરાર કરવાનો રહ�શે ન�હ. તેમજ અલગ સમંતી મેળવવાની પણ રહ�શે ન�હ � કો��ા�ટર�ીને 

બધંનકતા� રહ�શે. 

44. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ંકોઈ પણ વોડ�મા,ં કં�ોલ �મમા ંક� અ�ય કારણોસર માણસોની �યાર� �યાર� 

જ��રયાત જણાશે �યાર� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ંલગત ઝોનના એ��નીયર�ીની �ચૂના �જુબની 

સ�ંયામા ં માણસો, સબંિંધત એજ�સી/કો��ા�ટર� �રુા પાડવાના રહ�શે. ��ુ ં �કૂવા�ુ ં સરકાર�ીના ં

�વત�માન રોજના દર ઉપરાતં ૧૫ ટકા વ� ુએ �જુબના દર� �કુવવામા ંઆવશે. રોજમદાર પાસે આઠ 

કલાક કામગીર� લેવામા ંઆવશે. ચાર કલાક �ધુીની કામગીર� માટ� અડધા રોજ �જુબનો દર �કુવવામા ં

આવશે. તેમજ આ મ�ુર પાસે અ�ય વોડ�મા ંપણ કામ કરાવી શકાશે. 

45. સબંિંધત એજ�સી/કો��ા�ટર� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં હદ િવ�તાર બહારના ઝોન માટ� ૨૪ કલાક 

માણસોની તથા વાહનની �યવ�થા રાખવાની છે, રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ારા વાહનોની કોઈ �યવ�થા 

કર� આપવામા ંઆવ� ેન�હ. તેમજ સબંિંધત એજ�સી તથા મ�ુર પાસે અ�ય ઝોનમા ંપણ કામ કરાવી 

શકશે. તેમજ મ�ૂર�ુ ંકોઈ પણ પેમે�ટ કરવામા ંઆવશે ન�હ. 

46. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં એડ�.સીટ� એ��નીયર�ી ક� સ�મ અિધકાર��ીને યો�ય જણાયે, એક ક� 

તેથી વ� ુઝોનમા ંકામગીર� એક એજ�સીને ��ુત કર� શકશે. 

47. આ કામે એજ�સીના ંકમ�ચાર�ઓને રાજકોટ મહાનગરપા�લકા તરફથી કોઈ પણ �તના પકડ, પાના ક� 

અ�ય કોઈ સાધન સામ�ી આપવામા ંઆવશે ન�હ. એજ�સીએ �સીબી, ઓછામા ંઓછા ૨ થી ૩  ડ� વોટર�ગ 

સેટ, જનર�ટર સેટ , વે�ડ�ગ – ક�ટ�ગ મશીન આવા સાધનો એજ�સીએ �વખચ� – ભાડાથંી  વસાવવાના / 

�યવ�થા કરવા�ુ ં રહ�શે. 

48. સામા�ય સજંોગોમા ંએક એજ�સીને એક જ સાઈટ આપવામા ંઆવશે. પરં� ુએકથી વ� ુસાઈટ એક જ 

એજ�સીને આપવા �ગે નાણાક�ય સ�ધરતા ચકાસીને આપવા �ગે િવચારણા કરવામા ંઆવશે. 

49. કો��ા�ટના ંસમયગાળા દર�યાન કોઈ પણ �કારનો ભાવ વધારો મળશે ન�હ તેવી �પ�ટ સમજ સાથે 

ભાવ ભરવા. 

50. એજ�સી �ારા રાજકોટ મહાનગરપા�લકામા ં કામગીર� માટ� ફાળવવામા ં આવેલ કમ�ચાર� પાસેથી એક 

�દવસમા ંઆઠ કલાક થી વ� ુકામ લઇ શકાશે ન�હ. 

51.  એજ�સી �ારા �રુા પાડવામા ંઆવલે કમ�ચાર�ઓએ સબિંધત વોડ� ખાતેના રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં

સ�મ અિધકાર�ના ંિનય�ંણ હ�ઠળ કામગીર� કરવાની રહ�શે. 

52. એજ�સી �ારા રાજકોટ મહાનગરપા�લકામા ંકામગીર� માટ� રોકવામા ંઆવેલ તમામ કમ�ચાર�ઓના ફોટા,  

ઉમર, શૈ��ણક લાયકાત, રહ�ણાકંના ંઆધારો સાથે સ�ંણૂ� બાયોડ�ટા રાજકોટ મહાનગરપા�લકા િનયત કર� 

ટ� ન�નુામા ંવખતો વખત ર�ુ કરવાનો રહ�શે. 

53. એજ�સીના કમ�ચાર�ની ગફલત ક� અ�માણી�તાને લીધે ચોર� ક� ઉઠાતંર� થાય અને તેને લીધે રાજકોટ 

મહાનાગરપાલીકાને આિથ�ક ક� અ�ય કોઈપણ �કાર�ુ ં �કુશાન થાય તો તે �ગે�ુ ં તમામ વળતર 
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એજ�સીને ભરપાઈ કર� આપવા�ુ ં રહ�શે. એજ�સીના કોઈ પણ કમ�ચાર�ની કાયદા િવ�ુ�ની કોઈ 

કામગીર�/વત�ન બાબતે તમામ જવાબદાર� એજ�સીની રહ�શે. 

54. એજ�સીના કમ�ચાર�ઓની �િત બાબતે રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની ક�ઈ કા�નૂી જવાબદાર� થશે નહ�. 

એજ�સી પોતે ત ેમાટ� જવાબદાર થશે. 

55. ફ�રયાદ ન�ધવા માટ� કો��ા�ટર�ીએ �પુરવાઈઝર રાખવાનો રહ�શે. અને �પુરવાઈઝરને ફોન આપવાનો 

રહ�શે. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં તમામ �ટાફ પાસે સિવ�સ �ોવાઈડર ફોન હોય, તે સિવ�સ 

�ોવાઈડરના ં ફોન રાખવાના રહ�શે અને � ફોન ૨૪ કલાક ચા� ુ રાખવાનો રહ�શે. આવલે ફ�રયાદ�ુ ં

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ારા �ચુવવામા ંઆવ ેતે �કારના ફોમ�ટમા ંર��� િનભાવવા�ુ ંરહ�શે. રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાના ં કોલ સે�ટર તથા વોટર વક�સ કં�ોલ �મમાથંી એસ.એમ.એસ. થી ફ�રયાદો 

મોકલવામા ંઆવશે અને તે ફ�રયાદો િનકાલ કર� એસ.એમ.એસ. થી જવાબ કરવાનો રહ�શે અને રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાના ં �ારા જણાવવામા ં આવ ે તે પ�પ�ગ �ટ�શન ક� વોટર વક�સની વોડ�ની ઓ�ફસે 

�પુરવાઈઝરની બેઠક �યવ�થા રાખવાની રહ�શે. 

56. એજ�સીએ કામગીર� દર�યાન ર�તો બધં કરવા માટ� �દવસના ભાગમા �ચૂના�ુ ંબોડ�, આડસ અથવા 

રા�ી બતીની �યવ�થા કો��ા�ટર� પોતાના ખચ� કરવાની રહ�શે. તેને અભાવે થતી તમામ �કુશાનની 

જવાબદાર� કો��ા�ટરની રહ�શે. કોઈ પણ કામના ખોદાણ વખતે આડસની �યવ�થા �યવ��થત ર�તે 

કરવાની રહ�શે. લોકોના �ન-માલને કાઈ �કુશાની થશે તો તેની સ�ંણૂ� જવાબદાર� � તે કો��ા�ટર�ીની 

રહ�શે. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની આ �ગે કોઈ કાયદાક�ય જવાબદાર� રહ�શે ન�હ �ની �પ�ટ ન�ધ 

લેવાની રહ�શે. 

57. એજ�સી �ારા એક વખત ભાવ ર�ુ થયા બાદ તેમા ંએજ�સીની સમજફ�ર ક� શરત�કૂને કારણે ભાવમા ં

કોઈ પણ �કારનો ફ�રફાર કર� શકાશે ન�હ. એજ�સીએ ૧૦% �ટલો વધારાનો (�રઝવ�) મેનપાવર �વખચ� 

રાખવાનો રહ�શે. 

58. એજ�સીના કમ�ચાર�ઓને ભરતી, બદલી, બઢતી, િશ�ા િવગેર�ના સરકાર�ીના ં ક� રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાના ંકોઈ િનયમો લા� ુપડશે ન�હ. 

59. શહ�રની હદ બહારની મેઈન પાઈપ લાઈનો પર �દવસ ક� રા�ી દર�યાન જ�ર જણાયે પે�ો�લ�ગ માટ� 

મ�ુર �રુા પાડવાના રહ�શે તેમજ પે�ો�લ�ગ અથ� મ�ુરોને જવા માટ�ની �યવ�થા કો��ા�ટર�ીએ કરવાની 

રહ�શે, ��ુ ંકોઈ અલગથી �કૂવ�ુ ંકરવામા ંઆવશ ેન�હ. 

60. ભાવ ભરનાર એજ�સીને આ કામે ર�ુ કરવાના થતા તમામ દ�તાવેજો ‘�વ�માણીત/ખર� નકલ’ કર� 

ર�ુ કરવાના રહ�શે. આ ઉપરાતં અ�ેની કચેર� �ારા એજ�સીને જણાવવામા ંઆવેલ તાર�ખ અને સમય 

દર�યાન ર�ુ કર�લ તમામ દ�તાવેજોની ‘ઓર�ઝીનલ’(અસલ કોપી’ વે�ર�ફક�શન કરાવવા હાજર રહ�વા�ુ ં

રહ�શે. 

61. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં પાઈપ લાઈન/િસિવલના કામો માટ� વાપરવામા ંઆવતા સઘળા માલની 

રોય�ટ� � તે ડ�પાટ�મે�ટમા ંભરવાની જવાબદાર� આ કામ રાખનારં કો��ા�ટર�ીની રહ�શે. કો��ા�ટર�ીએ 

ભર�લ ભાવોમા ંઆ રોય�ટ�નો સમાવેશ કરવાનો છે અને આ �ગેની કાયદ�સરની તમામ જવાબદાર� 

કો��ા�ટર�ીની રહ�શે. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની આ માટ� કોઈ પણ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. �ની �પ�ટ 

સમજણ રાખી કામ રાખવા�ુ ંરહ�શે. 
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62. વોટર વક�સ એ આવ�યક સેવા હોય, કોઈપણ સજંોગોમા ં આ કામ કો��ા�ટર�ીને તા�કા�લક કર� 

આપવા�ુ ં કહ�વામા ં આવે તો તે કામ લગત કો��ા�ટર�ીએ કર� આપવા�ુ ં રહ�શે, અ�યથા સબંિંધત 

કો��ા�ટર�ી સામે દંડનીય પગલા લેવા �ગેનો િનણ�ય એડ�.િસટ� એ��નીયર�ી ક� તેને સમક� 

અધીકાર� કર� શકશે. 

63. જો રાજકોટ મહાનગરપા�લકા પાસે ફાજલ હશે, તો વોટર વક�સ કામ �ગેના સાધન, ચા� ુહાલત (વ�ક�ગ 

ક�ડ�શન) મા ંધોરણસર ડ�પોઝીટ તેમજ ચા� લઇ િનયમ �જુબ કો��ા�ટરને આપવામા ંઆવશે અને તે 

સાધનોનીએ ભાગંફોડ બદલ �કુશાન ભરપાઈ કરવાની તમામ જવાબદાર� કો��ા�ટરના ંશીર� રહ�શે. 

64. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાની તમામ �કારની ઈમારતોમા ં �ચૂના �જુબ�ુ ં તમામ કામ કર� આપવા�ુ ં

રહ�શે. 

65. �ɭ.૨,૦૦,૦૦૦/- થી વ� ુ રકમના કોઈ પણ કામો અરસપરસ સમ�ુતીથી તથા કો��ા�ટરની લે�ખત 

સહમતીથી કરવાના રહ�શે. 

66. �જુરાત સરકાર�ીના �મ અને રોજગાર િવભાગના �.આર.  ન.ંઆર.સી.ડબ��.ુએ./૨૦૦૪/૮૪૧/એમ-

૩ તા.૩૦.૦૪૧.૦૬ના ઠરાવ �જુબ �િમકોના ંક�યાણ માટ� �બલની �ુલ રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસ 

રકમ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા �ન�ગ �બલમાથંી કપાત કરશે, તેમજ તેના માટ� જ�ર� ર����શન 

એજ�સીને �વખચ� કરવા�ુ ંરહ�શે. 

67. કો��ા�ટર� સરકાર �ીએ જણા�યા �જુબનો ચા� ુવષ�નો �ોફ�શનલ ટ�� ભરવાનો રહ�શે તથા તે �ગ�ેુ ં

એનરોલમે�ટ સટ��ફક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

68. સરકાર�ીના િનયમ �જુબ કો��ા�ટર�ીએ ઈ.એસ.આઈ.(એ�પોઇઝ �ટ�ટ ઇ��યોર�સ) એ�ટ હ�ઠળ 

ર����શન સ�ટ��ફક�ટ/નબંર ટ��ડર સાથે ર�ુ કરવાનો રહ�શે. કો��ાકટર�ીએ તેમના હ�તકના કામદારોને 

ઈ.એસ.આઈ. એ�ટ હ�ઠળ મળવાપા� તમામ લાભો આપવાના રહ�શે. કો��ા�ટર�ીએ ઈ.એસ.આઈ.એ�ટના ં

� તે સમયે �વત�માન તમામ ધારાધોરણો�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

69. કાયદાક�ય �યાય�ુ ં�ે� રાજકોટ શહ�ર રહ�શે. 

70. સદર� ુકામના કો��ા�ટર�ી સોપવામા ંઆવેલ કામ િનયત સમય મયા�દામા ંશ� ન કર�/સતંોષકારક ર�તે 

ન કર� તો/ઇમરજ�સી વખતે/તા�કા�લક કરવાના કામોમા ંએક થી વ� ુકો��ા�ટરની જ�ર પડ� તો �ળુ 

કો��ા�ટર તથા અ�ય ઝોનના કો��ા�ટરના ંચા�ુ ં ઝોનની ટકાવાર� પૈક� �ચી ટકાવાર� વાળા ભાવથી 

શાખાના વડા/એડ�. સીટ� એ��નીયર�ી /સીટ� એ��નીયર�ી/કાય�પાલક ઈજનેર�ીને યો�ય જણાશે 

તો ફ�ત જ��રયાત �જુબના કામોના એ�ટ�મેટ ચકાસણી કર� સ�મ અિધકાર��ીની મ�ુંર� મેળવી કામ 

કરાવી શકશે.  

71. � તે ઝોનમા ંનવી પાઈપ લાઈન ક� નવા હ�ડવક�સ, પ�પ�ગ �ટ�શન તથા વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટ વગેર�� ુ ં

કામ �ણૂ� થયે અથવા બી� શાખા �ારા અ�ે સોપવામા ંઆવે તેવા તમામ �ક�સામા ંસ�મ અિધકાર� 

�ારા �ચૂવવામા ંઆવે, �યાર� સદર�ુ ંનવી પાઈપ લાઈન ક� નવા હ�ડવક�સ�ુ ંમેઇ�ટ�ન�સ, ર�પેર�ગ કામ 

અ�વયેની કામગીર� લગત ઝોનના કો��ા�ટર�ી �ારા કર� આપવાની રહ�શે. 

72. રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ં S.O.R.મા ંઆપેલ દર�ક આઈટમ�ુ ં��ે� ભાષામા ં દશા�વેલ વણ�ન મા�ય 

રાખવામા ંઆવશે. આમ છતા ંઆવા કોઈ પણ રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ંS.O.R.ના ંવણ�ન બાબતે એડ�. 

સીટ� એ��નીયર�ી તથા તેને સમક� અિધકાર��ીનો િનણ�ય આખર� ગણાશે. 
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73. દર�ક �કારની પાઈપ લાઈન તથા વા�વ વગેર�ના ં ર�પેર�ગ, નવા/�ુના વા�વ �ફ�સ�ગ કરવા માટ� 

લોક�શન/�થળ/�ચાઈ �ધુી પહોચવા માટ�ની દર�ક �કરની �યવ�થા કો��ા�ટર�ીએ કરવાની રહ�શે. ��ુ ં

કોઈ પણ �કાર�ુ ંઅલગથી �કૂવા�ુ ંકરવામા ંઆવશે ન�હ. 

74. આ ટ��ડરમા ંવોટર વક�સ શાખા ના ં નેટવક�ને �યાને રાખી કામગીર�ની સરળતા ખાતર અલગ અલગ 

પાચં િવભાગ પાડવામા ંઆવેલ છે. કોઈ પણ બીડર પાચં પૈક� એક અથવા એકથી વ� ુિવભાગમા ંભાવો 

ભર� શકશે. પરં� ુએકથી વ� ુિવભાગમા ંL1 બીડર તર�ક� આવશ ેતેવા �ક�સામા ંસામા�ય સજંોગોમા ંકામ 

એક િવભાગ�ુ ંઅ�ેથી આપવામા ંઆવશ.ે આમ છતા ંસદર�ુ ંબાબતે એડ�. સીટ� એ��નીયર�ી તથા તેને 

સમક� અિધકાર��ી નો િનણ�ય આખર� ગણાશે. તેમજ અલગ અલગ પાચં િવભાગના એ�ીમે�ટ અલગ 

અલગ કરવાના રહ�શે. 

75. આ ટ��ડરમા ંવોટર વક�સ શાખા બ�ક વોટર નેટવક�ને �યાને રાખી કામગીરની સરળતા ખાતર અલગ 

અલગ પાચં િવભાગ પાડવામા ં આવલે છે. �મા ં દર�ક િવભાગના કામ માટ� િસલે�ટ થયેલ 

એજ�સી/કો��કટર� તેમના િસવાયના િવભાગ/ઝોનમા ંકામ સોપવામા ંઆવે તો શરત ન.ં ૭૦ �જુબ કામ 

કર� આપવા�ુ ંરહ�શે. 

76. ડ�-બાર/�લેક લી�ટ/સ�પે�ડ/ડ�સમીસ િવગેર� આ �કાર�ુ ં કાયદાક�ય ભાષામા ં એજ�સી�ુ ં કામ બધં 

કરાવવામા ં આવેલ હોય તેવા અથ� ઘટન ધરાવતા તમામ �કુમો થયેલ એજ�સી ટ��ડર ભરવા માટ� 

બીનાધી�ૃત ગણાશે. ચા�ુ ં કામ દર�યાન અ�ય કામોમાથંી આવા �કુમની �ણ થયે અ�ેથી સ�મ 

અધીકાર� �ારા િનયમ�સુાર કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે 

77. ઝોનલ કો� �ાકટ �ગેની �ાથિમક મ�ુંર� મ� યાની તથા આ�સુા�ંગક કાય�વાહ� �ગે કો� �કટરને લેખીત 

ખબર મ� યાના ં  �દવસ-૭ મા ં સીકયોર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ ૧૮ માસની �દુત માટ� રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાની તરફ�ણની ફ�કસ  ડ�પોઝીટની રસીદ (એફ.ડ�.આર) થી ઝોનલ કામ માટ� ઝોન 

વાઈઝ �ા.ર,૦૦,૦૦૦/- ભરવાના રહ�શે. જો આમ કરવામા ં  કો� �ાકટ રાખનાર શ� સ િન�ફળ જશે તો 

તેણે ભર�લી અન�� ટમનીની રકમ જ� ત કરવામા ં આવશ,ે તથા આવા કો� �ાકટર�ીને રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાના તમામ કામો માટ� �ણ વષ� માટ� � લકે લી� ટ/ડ�-બાર કરવામા ંઆવશે અને આવા 

સજંોગોમા ંઝોનલ કામ �ગ ેવૈક��પક � યવ� થા �ગેનો િનણ�ય કિમ�ર�ી કર� શકશે. 

78. દર�ક ઝોનલ કામમા ંકામની �દુત કરારની તાર�ખથી એક વષ� રહ�શે અથવા નવો કો� �ાકટ ફાઈનલ ન 

થાય � યા ં�ધુી લબંાવી શકાશે. � � યાને લઈ એજ� સીઓએ પોતાના ટ�� ડર ર�ુ કરવાના રહ�શે.  

79. એજ� સીએ ઓન-લાઈન ટ�� ડરના ભાવ ભર� � યાર બાદ જ�ર� ટ�� ડર ફ� નો ડ�મા� ડ �ાફટ, અન�� ટ મની 

ડ�પોઝીટનો ડ�મા� ડ �ાફટ તેમજ અ� ય જ�ર� દ� તાવેજો િનયત સમય મયા�દામા ં ર�ુ કરવાના રહ�શે. 

ટ�� ડર�ુ ંસબમીશન આપલે � તે  વોડ�/ઝોનમા ંજ કરવા�ુ ં રહ�શે. આમ નહ� કરનાર એજ� સીને ઉ�ત 

બાબતે િનયમા�સુાર કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે 

80. � �ક� સામા ંઝોનલ કો� �ાકટર કામ કરવામા ંસ�મ ન હોય અથવા કો� �ાકટર ઈરાદા �વુ�ક �ણી જોઈને 

કામ કરવા�ુ ં ટાળશે તેવા �ક� સામા ં િનયમા�સુાર કાય�વાહ� કર� કો� �ાકટર સાથેનો કરાર રદ કર� 

સીક�રુ�ટ� ડ�પોઝીટ જ� ત કરવામા ં આવશે તથા �ણ વષ� માટ� રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના તમામ 

કામો માટ� � લેક લી� ટ/ડ�-બાર કરવામા ં આવશે. આ �કારના �ક� સામા ં બાક� રહ�તા સમય માટ� 

કો� �ાકટરના ખચ� અને જોખમે અ� ય કો� �ાકટર પાસે કામ કરાવવામા ંઆવશે. તેમજ કરવામા ંઆવલે 
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કામ�ુ ં�કુવ�ુ ંઝોનની �દુત �ણુ� થયાના �ણ માસ બાદ કરવામા ંઆવશ.ે આ �કારના �ક� સામા ંબાક� 

રહ�તા સમય માટ��ુ ંકામ આ જ �કારના અ� ય કો� �ાકટરો �મની સાથે અ� ય વોડ� / ઝોન માટ� કરાર 

કરવામા ંઆવેલ હોય તેમની પાસેથી �દન-૩(વ�ક�ગ) મા ંભાવ મેળવી એલ-૧ એજ� સી પાસેથી કરાવવામા ં

આવશે. તેમજ જો �દન-૩ મા ં કોઈ ભાવ ર�ુ ન થાય તેવા �ક� સામા ં શોટ� ટ�� ડર નોટ�સ આપી ભાવ 

મેળવીને ધોણસર કરાર કર� કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે. અથવા શરત ન.ં૭૦ �જુબ સીટ� એ��નીયર�ી 

/સીટ� એ��નીયર�ી/કાય�પાલક ઈજનેર�ી કામ કરાવી શકશે. 

81. દર�ક એજ� સીએ લેબર લાયસ� સ તથા �ોિવડ� ટ ફડં ર�� ��શન મેળવ�ુ ંફર�યાત છે. 

82. દર�ક એજ� સીએ તેમના મ�ુર - વા� વમેન - �૫ુરવાઈઝરને હાજર� કાડ� ફર�યાત૫ણે આ૫વાના રહ�શે. 

83. દર�ક એજ� સીએ તેમના મ�ુર - વા� વમેન - �૫ુરવાઈઝરને મીનીમમ વે�સ એકટ �જુબ�ુ ં વેતન 

સરકાર�ીના વખતો વખતના િનયમ �જુબ જ �કુવવા�ુ ંરહ�શે.  

84. � એજ� સીને કરાર કરવાની અને સીકયોર�ટ� ડ�પોઝીટ જમા કરાવવાની �ણ કરવામા ં આવે અને 

એજ� સી �ારા કરાર કરવા અથવા સીકયોર�ટ� ડ�પોઝીટ જમા કરાવવામા ં ન આવે તેવા સજંોગોમા ં

એજ� સીને રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના તમામ કામો માટ� �ણ વષ� માટ� � લકે લી� ટ/ડ�-બાર કરવામા ં

આવશે અને એજ� સીના ખચ� અને જોખમે કામ કરાવવાની કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશ.ે 

85. � એજ� સીઓને રાજકોટ મહાનગરપા�લકા દવારા �નુા�હત બેદરકાર� સબબ નોટ�સ આ૫વામા ંઆવલે 

હોય ક� પોલીસ ફ�રયાદ દાખલ કરાવવામા ંઆવેલ હોય તેવી એજ� સીઓ તેમજ તેવી એજ� સીઓની 

�ો�ાઈટરશી૫ ધરાવતા કો� �ાકટર�ીઓની અ� ય એજ� સીઓ રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ઝોનલ ટ�� ડર 

કામોમા ં ભાગ લઈ શકશે ન�હ�. આમ છતા ં કોઈ એજ�સી ટ��ડર ભરશે તો તે બાબતે લીગલ શાખાનો 

અ�ભ�ાય મેળવી ટ��ડર અર�ની મા�યતા ન�� કરવામા ંઆવશે. 

86. કો� �ાકટર� તેમને સ�પાયેલ ઝોનની કામગીર� દર� યાન સે� �લ � ટોર (એ� �.) માથંી મેળવલે વા� વ�ુ ં

ફ�ટ�ગ કયા� બાદ વા� વના બોડ� નબંર �પ� ટ વાચંી શકાય તે ર�તનો ફોટો�ાફ તેમજ તેમને ઈ� � ુથયેલ 

વા� વ�ુ ંફ�ટ�ગ સાઈટ ૫ર થયેલ છે તે મતલબ�ુ ં�માણ ૫� �બલની માગંણી સાથે ર�ુ કયા� બાદ જ 

આ કામ�ુ ં�કુવ�ુ ંકરવામા ંઆવશે.  

87. ભાવ ભરનાર એજ� સીએ તેમની િવ�� ધ પોલીસ ફ�રયાદ થયેલ નથી તે �ગે�ુ ંતથા કયાયં � લકે લી� ટ 

કરવામા ંઆવેલ નથી તે �ગે સોગદંના�ુ ં � ટ��પ પે૫ર ઉ૫ર કર� નોટરાઈઝ કરાવી ટ�� ડર સાથે ર�ુ 

કરવાના થતા જ�ર� દ� તાવેજ સાથે જ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

88. ઝોનલ કામે એજ� સી પોતાના � ભાવ ઓન-લાઈન ર�ુ કરશે તે ભાવો �બુજ ઓછા/�બુજ વ� ુજણાયે 

તેવા સજંોગોમા ં તે�ુ ં ર�ઈટ એનાલીસીસ ર�ુ કરવા જણાવવામા ં આવશ ે � અ� વયે રાજકોટ 

મહાનગરપા�લકાને એજ� સીના આવલે ભાવ ર�ુ કર�લ ર�ઈટ એનાલીસીસ �જુબ યો� ય લાગશે તો જ 

� વીકારવામા ં આવશે અ� યથા � વીકારવામા ં આવશે ન�હ� અને તેવી એજ� સીઓના ભાવ � વીકારવામા ં

આવશે ન�હ. આ �ગ ેરાજકોટ મહાનગરપા�લકાનો િનણ�ય એજ� સીને બધંનકતા� રહ�શે.  

89. ઝોનલ કામે એજ� સીને મોબાઈલ/એસ.એમ.એસ./વો�સએપ દવારા કામ કરવા જણાવવામા ંઆવશે � 

વક� ઓડ�ર ગણી એજ� સીએ �રુત જ કામ ચા� ુ કર� દ�વા�ુ ં રહ�શે. અ� યથા 

મોબાઈલ/એસ.એમ.એસ./વો�સએપ ના ર�કડ� આધા�રત પેન�ટ� વ�લુ કરવામા ં આવશે તેમજ 

િનયમા�સુાર કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે. 
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90. �ો�ાઈટરના નામનો ક�ઈસ થાય � યાર� એજ� સીની સાથો સાથ �ો�ાઈટર ૫ણ � લેકલી� ટ થશે. એ�ીમે� ટ 

પકૈ�ના �ો�ાઈટર અને તમામ પાટ�નર � લેક લી� ટ�ડ ગણવામા ંઆવશ.ે ડોક�મેુ� ટ વેર�ફ�ક�શન કરાવતી 

વખતે પાટ�નરશી૫ ડ�ડ ર�ુ કર� વેર�ફાઈ કરાવવા�ુ ંહ�શે.  

91. એજ� સીએ રાજકોટ મહાનગરપા�લકા દવારા કરાવવામા ં આવલે કામ�ુ ં જ�ર� ડોક�મેુ� ટ�શન અને 

ફોટો�ાફસની હાડ�કોપી િવગતો સહ ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

92. એજ� સીએ ઓન-લાઈન ટ�� ડરના ભાવ ભર� � યાર બાદ જ�ર� ટ�� ડર ફ� અને અન�� ટ મનીનો ડ�મા� ડ 

�ાફટ તેમજ અ� ય જ�ર� દ� તાવેજો િનયત સમય મયા�દામા ં ર�ુ કરવાના રહ�શે. આમ નહ� કરનાર 

એજ� સીને રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના તમામ કામો માટ� �ણ વષ� માટ� ડ�બાર �ધુીના પગલા લઇ 

શકાશે. 

93. �ફ�ટર �લા�ટ ક� પ�પ�ગ �ટ�શન તેમજ અ�ય જ�યા એ ર�પેર�ગ કામ અ�વયે કરવાના થતા વે�ડ�ગ 

તેમજ અ�ય કામો માટ� જ�ર� જણાય �યાર� ઈલે���ક કને�શન કો��ા�ટર�ી �ારા પોતાના જોખમે અને 

ખચ� લેવા�ુ ં રહ�શે તેમજ લગત ઈલે���ક િવભાગને આગોતર� �ણ કરવાની રહ�શે. તથા સલામતીની 

�રુતી તક�દાર� રાખવાની રહ�શે. તેમ છતા ં કોઈપણ �કાર નો અક�માત બને તો તે બાબતે સ�ંણુ� 

જવાબદાર� કો��ા�ટર�ી ની રહ�શે. 

94. અ�ય સામા�ય શરતો: 

�મ 

ન.ં 

ઉપયોગમા ંલેવાયેલ 

 સાધનો  
શરતો 

૧ JCB/ Crane /Hydro ર�પેર�ગ કામ દર�યાન જ�ર જણાયે JCB/ Crane /Hydro નો ઉપયોગ 

કરવાનો થાય �યાર� JCB/ Crane /Hydro �ુ ં ભા�ુ ં સાઈટ ઉપર 

આ�યાના સમયથી આપવામા ંઆવશે. આઠ કલાકથી ઓછા કલાકો માટ� 

દર કલાક �જુબના ભાવ �કુવવામા ં આવેશે, જો આ કામગીર� આઠ 

કલાકથી વ� ુથાય તો વધારાની કલાકો માટ� �િત કલાક SORના ંઆઠ 

કલાકના ભાવ�ુ ં�ો-ર�ટા બેઝીસ �જુબ �કુવવામા ંઆવશે. 
  

૨ 

 
 
 

 

Generator Set ર�પેર�ગ કામ દર�યાન જ�ર જણાયે Generator Set નો ઉપયોગ 

કરવાનો થાય �યાર� Generator Set �ુ ંસાઈટ ઉપર મશીન આ�યાના  

સમયથી ઓછામા ંઓ� ંભા�ુ ં૪.૦૦ કલાક આપવામા ંઆવશે.  

Generator Setની કલાકો માટ� �િત કલાક SORના ં બાર કલાકના 

ભાવ�ુ ં�ો-ર�ટા બેઝીસ �જુબ �કુવવામા ંઆવશ.ે 
 
  

૩ Welding Machine Set  ર�પેર�ગ કામ દર�યાન જ�ર જણાયે Welding Machine Set નો 

ઉપયોગ કરવાનો થાય �યાર� Welding Machine Set �ુ ંસાઈટ ઉપર 

મશીન આ�યાના સમયથી ઓછામા ંઓ� ંભા�ુ ં૪.૦૦ કલાક આપવામા ં

આવશે.  

Welding Machine Setની કલાકો માટ� �િત કલાક SORના ં બાર 

કલાકના ભાવ�ુ ં�ો-ર�ટા બેઝીસ �જુબ �કુવવામા ંઆવશે.  
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૪ Air valve/sluice 
valve/butterfly valve 
repairing 
 

 એર-વા�વના જોબકામમા ંર�પેર�ગમા ંએર-વા�વના દડાનો સમાવેશ 

થતો નથી, �થી તે�ુ ં�કુવ�ુ ંઅલગથી કરવામા ંઆવશે.  ��ઝુ વા�વ 

�ફ�સ�ગ/ર�પેર�ગ દર�યાન ૫૦૦ મીમી ડાયા ક� તેથી વ� ુસાઈઝના 

વા�વ માટ� નટ-બો�ટ અલગથી આપવામા ંઆવશે. 

૫ Welding work  જ�ર જણાયે ગેસ વે�ડ�ગ કરવા�ુ ંથાય �યા ંકર� આપવા�ુ ંરહ�શે. ��ુ ં

�કુવ�ુ ં       મા ંદશા�વેલ ઈલ�ે��ક વે�ડ�ગની આઇટમ  અ�સુાર કરવામા ં

આવશે. 

૬ M.S special/ Led wool/ 

Nutt-Bolt/ Rubber Sheet 

 વજન આધા�રત કોઈપણ આઇટમ વાપરવાની થાય �યાર� કો��ા�ટર�ી 

એ �વખચ� લગત અિધકાર�ની/કમ�ચાર�ની હાજર�મા ંવજન કર� 

આપવા�ુ ંરહ�શે. તેમજ વજન�ચ�ી ર�ુ કરવાની રહ�શે. 

૭ De-watering Work SOR મા ંઆપલે ડ�વોટર�ગનો ભાવ 15HP �ધુીના પપંનો ગણાશે. જો 

ડ�વોટર�ગ સેટ RMC �ારા આપવામા ંઆવે તો સાઈટ �ધુી લઇ 

આવવા, લઇ જવા તેમજ લોડ�ગ, અન-લોડ�ગની તમામ જવાબદાર� 

�તે ઝોનના કો��ા�ટર�ીની ર�હશે તેમજ તે�ુ ંઅલગથી કોઈ �કુવ�ુ ં

કરવામા ંઆવશે ન�હ. ડ�વોટર�ગની કલાકો સાઈટ પર મશીન ચા� ુથયે 

ગણવાની રહ�શે.  

         

ઉપરો�ત શરતો અને સમ�ુતી અમે વાચંી છે � કરારનામાના ભાગ તર�ક� �વીકાર�એ છ�એ 

તથા તે અમોને બધંનકતા� છે તથા વોટર વક�સ શાખાના ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના ંવષ� માટ�ના મ�ુંર થયેલ 

શેડ�લુ ઓફ ર�ઈટસ �જુબ કામો કરવા બધંાઈએ છ�એ. � બદલ આ નીચે સહ� કર� આપેલ છે.  
 
 
 

કો��ાકટરની સહ� તથા િસ�ો                                                    

�થળ:રાજકોટ  

તા. 
 
 

મ.ઈ./અ.મ.ઈ. 

વોટર વક�સ �ો���સ 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

નાયબ કાય�પાલક ઈજનેર 

વોટર વક�સ �ો���સ 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 

એડ�.િસટ� એ��નીયર 

વોટર વક�સ �ો���સ 

રાજકોટ મહાનગરપા�લકા 
 

 
 

 
 
 
 

:: એને�ર :: 
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(�ɭ.૧૦૦/- ના ં�ટ��પ પેપર ઉપર- નોટરાઈઝડ કર�લ) 

:: સોગદંના�ુ ં:: 
 
 

�ુ.ં/અમો  ..................................................................................................આથી �હ�ર 

ક� �/ંકર�એ છ�એ ક� ભારત સરકાર/�જુરાત સરકાર અથવા અ�ય રા�ય બોડ�/ કોપ�ર�શન �ારા 

અમો/અમાર� કંપની ને a,[S ,L:8 /ટિમ�નેટ�ડ / ડ� – બાર /  સ�પે�ડ કરવામા ંઆવેલ નથી અને 

કંપની/ સ�ંથાની શ�આત થી આજ�દન �ધુી  કોઈ પણ ઇ��વાયર�/ક�સ પે�ડ�ગ નથી. વ�મુા ંમાર�/ 

અમાર� િવ�ુ� કોઈ �કારની પોલીસ ફ�રયાદ થયેલ નથી. સદર�ુ કામે ર�ુ કર�લા વેર�ફાય 

કરાવવાના થતા તમામ ઓર�ઝીનલ ડો�મેુ�ટસ સાચા છે. 
 

આથી �ુ/ંઅમો ફર� ખાતર� આ�ુ ં �/ંઆપીએ છ�એ ક� ઉપરોકત સોગદંના�ુ ં ખો�ંુ/અસ�ય 

અથવા ગેરમાગ� દોરનાર સા�બત થશે તો મા�/અમા� ટ��ડર રદબાતલ ગણાશે. 
 
 
 

તાર�ખ:                                         એજ�સીના અિધ�ૃત �ય��તની સહ�     

 �થળ:                                                         તથા િસ�ો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Rajkot Municipal Corporation 
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:: PRICE SCHEDULE  :: 
 

 

 
Sr 
No 

 
Name of work 

Percentage rate 
Quoted rate Equal/ 
Above/ Below the 
rates of SOR 
approved for the 
year 2018-2019 

 
 
1 
 

Zonal Contract for repairing/maintenance of Pipe Line at Head 
Works/Pumping stations/Filter Plants and laying of new pipeline, 
main pipeline (with all types of pipeline) East Zone area (Zone-III) 
for the Year 2023-24 

સને 2023-24 ના ં  વષ� માટ�, રાજકોટ મહાનગરપા�લકાના ઈ�ટ ઝોનમા ં

તમામ પ�પ�ગ �ટ�શન, હ�ડવક�સ તથા વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટ ક��પસની �દર 

મેઈન પાઈપ લાઈન િવગેર�, ઉપરાતં બેડ� �ફ�ટર �લા�ટથી �ીનલે�ડ ચોકડ� 
તરફ જતી લાઈન, બેડ� �લુ પાસે ઈ�ટ ઝોનની હદ શ� થાય, �યાથંી 

�ીનલે�ડ ચોકડ� થઈ, આ�-૧ ડ�મ �ધુીની મેઈન લાઈન, બેડ� �ફ�ટર 

�લા�ટથી ���ુબલી હ�ડ વક�સ જતી મેઈન લાઈન, ઈ�ટ ઝોનની હદમા ં

(બાયપાસ ર�ગ રોડ/ ભગવતીપરા મેઈન રોડ શ� થાય �યાથંી ક�સર� �હ�દ 

�ીજ �ધુી), આ� ડ�મ, પ�પ�ગ �ટ�શન ક��પસ, આ� �ફ�ટર �લા�ટ, 

કોઠાર�યા હ�ડ વક�સ િવગેર� ઉપરાતં લગત એ��નીયર�ી �ારા �ચૂવે તે 

જ�યા માટ�ના ં નવા ં પાઈપ લાઈન કામો તથા પાઈપ લાઈન ર�પેર�ગ 

મેઈ�ટ�ન�સ તથા પાઈપ લાઈનને લગત �ચુના આપવામા ં આવે તે 

�જુબના  મેઈ�ટ�ન�સ િવગેર� કામ માટ� વાિષ�ક ધોરણે ઝોનલ કો��ા�ટ કામ 

આપવા બાબત. [ભિવ�યમા ં ઝોનમા ં ફ�રફાર ઉ�ચ અિધકાર��ી મારફત 

કરવામા ંઆવે તો, તે �જુબના ંઝોન] 
 

To be quoted 
Electronically 

 

 I/We agree to carry out the above said work at the rates quoted 
as above. 

 
 

_____________________________ 

Signature of bidder with seal: 
 
 
 

ADD. CITY Engineer  
Water Works 

Rajkot Municipal Corporation        
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