
 

Page 1 of 7 
 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
Central Workshop, Opp.Sitaram Weigh Bridge,  

Bhavnagar Road, Rajkot-360003  
 
 

  
 
 
 

                                          
Central Workshop 

2022-23 
 

E-Tender Technical Bid 
(2nd Attempt) 

 
One Year Rate Contract For Purchase Hose Pipe, Fire 

Extinguisher And Other Items For Fire & Emergency Branch 
 

MILESTONE DATES 
 

Tender available on RMC web site  16/03/2023 to 31/03/2023 upto 
18.00 Hours 

Last Date & Time for a Query 
(submitted by E- mail) 

 22/03/2023 upto 18.00 Hours        
Send Query on Mail id:- 
jlshingala@rmc.gov.in 

Last Date & Time for downloading the 
Tender Document & Online 
submission of tender 

31/03/2023 Upto 18.00 Hours IST 

Physical submission of Qualification 
documents, EMD, Tender Fee etc. 

Upto  05/04/2023 during office 
hours.(Through Reg. AD or Speed 
Post only) 

Online Opening of Technical Bid 06/04/2023 at 12.00 Hours IST 
onwards (If Possible) 

Online Opening of Price Bid of the 
Evaluated Tender 

10/04/2023 at 12.00 Hours IST 
onwards (If Possible) 

 
 

 

2022-23 
Deputy Commissioner (East Zone) 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
RAJKOT - (Gujarat) 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  

ઇ-ટે ડર નોટીસ 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની ફાયર & ઇમરજ સી શાખાના ઉપયોગ માટનેા હોઝ પાઇપ , તેમજ અ ય સાધનો 

ખરીદ કરવા માટનેો વા ષક રેઈટ કો ાકટ કરવા માટ ેનીચે મુજબની લાયકાતો ધરાવતા કો ાકટરો પાસથેી ઇ-ટે ડર વારા ભાવ 
મંગાવવામાં આવ ેછે.  

1) GST ર ેશન સ ટ ફકેટ ધરાવતા 

2) ફાયર & ઇમરજ સી િવભાગના ં સાધનો  તેમજ FIRE Extinguisher સ લાય કરતી કંપનીનાં ઓથોરાઇઝડ 
ડી ી યુટસ/ડીલસ ન ુ માણપ  હોવું જ રી છે. 

3) છે લા સાત નાણાકીય વષનું સરેરાશ .૧૦ લાખનુ ંઓછામા ંઓછંુ ટનઓવર (CA સ ટ ફકટે સાથેનુ)ં. 

4) વષનું સરેરાશ .૫ લાખનુ ંઓછામાં ઓછંુ વ કગ કપેીટલ. (CA સ ટ ફકેટ સાથનંુે). 

5) . ૨.૦૦ લાખનું ચાલ ુનાણાકીય વષનું સોલવ સી સટ ફીકેટ (Scheduled or Nationalized Bank).  

6) ફાયર & ઇમરજ સી િવભાગના ં ઉપયોગ માટે હોઝ પાઈપ અન ે અલગ-અલગ કારના FIRE Extinguisher 
ખરીદ કરવા તથા રી-ફીલ ગ કરવા તથા અલગ-અલગ કારના ફાયર સાધનોની સ લાયનુ ંકામ .૧૨.૦ લાખનું એક 
અથવા .૧૦.૦૦ લાખના બ ે કામ છે લા સાત વષમા ં કરલે હોય તેવુ ં માણપ  સરકારી અથવા અધ-સરકારી 
કચેરીનું માણપ  હોવુ ંજ રી છે 

7) ભારતમા ંકોઇ પણ જ યાએ લેક લી ટેડ ના હોય તને ુતથા ડો યુમે ટો તમામ કારે correct અને genuine છે ત ે

અંગનેું .૩૦૦/- ના નોન- યુડી યલ ટે પ પેપર પર લખાણ (એને ર-1 મજુબન)ુ 

૧ કામનુ ંનામ  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની ફાયર & ઇમરજ સી શાખાના ઉપયોગ માટનેા હોઝ 

પાઇપ , FIRE Extinguisher તેમજ અ ય સાધનો ખરીદ કરવા માટનેો વા ષક 
રેઈટ કો ાકટ 

૨ અન ટ મની  .૬૦,૦૦૦/- ( ડમા ડ ાફટના ફોમમા)ં "કિમ નર ી, રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા" નામનો ડમા ડ ા ટ 

૩ ટે ડર ફી  .૧૧૨૫/- (નોન રી ડબેલ) ( ડમા ડ ાફટના ફોમમા)ં "કિમ નર ી, રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા" નામનો ડમા ડ ા ટ   

૪ 

 

લાયકાતના ડોકયુમે ટનું તથા 
ઈ.એમ.ડી. તથા ટે ડર ફી ફીઝીકલ 
સબમીશન કરવાનુ ં થળ તથા 
તારીખ             

તા. xx/xx/xxxx થી  તા. xx/xx/xxxx દર યાન નીચનેા સરનામ ે 
ર ટડ પો ટ/ પીડ પો ટ મારફતે  
નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી (ઓટો.), 
સે ટલ વકશોપ, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, 
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩. 

 

ટે ડર ભરનાર પાટ એ િનયત કરલે ટે ડર ફી .૧૧૨૫ /- તથા અન ટ મની .૬૦,૦૦૦/- નો ડમા ડ ા ટ તથા 
એન- ો યુર પરથી ડાઉનલોડ કરેલ ટેકનીકલ બીડ તથા ાઈઝ િબડની કોપીના  દરેક પાના ઉપર સહી િસ કા કરી, લાયકાતના 
ડો યુમે ટસ સાથ ેઉપર દશા યા મુજબના સરનામ ે ર . પો ટ/ પીડ પો ટ મારફત ે િનયત તારીખ દર યાન જમા કરાવવાના 
રહેશ,ે બ  ડો યમેુ ટ-ટેકનીકલ બીડ વીકારવામાં આવશ ેનિહ.ભાવ એન- ો યુર ઓનલાઇન ભરવાનો રહેશ.ે 

 
કોઈપણ ક ેતમામ ટે ડરો વીકારવા કે અ વીકાર કરવાનો હ ક રાજકોટ મહાનગરપાિલકા અબાિધત રાખે છે. તેમજ 

આ કામ ેકોઇપણ વાદિવવાદ થાય તો કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનો િનણય આખરી અન ેબધંનકતા રહેશે તથા કોટ 
મેટર થાય તો અિધકાર ે  રાજકોટ રહેશ.ે 

            નાયબ કિમ નર 
(પવૂ ઝોન) 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
 

                                                                           ITEM  DETAIL 
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Sr. 
No. 

Item Description Unit 

1 ABC Type Fire Extinguisher Cap. 6 kg Filled with Mono Ammonium 
Phosphate (MAP-50%)  dry powder  (IS 4308:2019),  Body Mild 
Steel Sheet having Max. Of 0.25% P and 0.05% S (IS 513), Neck ring 
MS Pipe, Valve Brass, Siphon tube-PVC/Plastic, Pressure gauge/ 
indicator as per IS 15683:2018, Stored Pressure Type, UGTS 
Pressure Gauge, Gross Weight 8.9 Kg, Empty Weight 2.9 Kg, Can 
Height 530 mm, Diameter 150 ± 10mm, Discharge Time 24 Sec, 
Controllable discharge mechanism, Jet Range 5 Meters, Average 
Discharge is 92%, applicable on Class A,B & C and electrically 
started Fire, Fire Rating 4A:144B, Can Construction : Deep drawn & 
CO2 Mig welded, EPDM Rubber Hose with both end Aluminium 
clamped, Internal Coating - Epoxy Powder coating, External Coating 
- Pure Polyester Powder coating (UV Resistant), Brass forged valves 
with safety Pin is of SS material, Made up from 2mm thick sheet, 
ISI Approved IS 15683:2018.  
ABC 6 KG MAP 50%-- 3 Year HPT Due as per IS 2190 

Per No. 

2 CO2 High Pressure Portable 4.5 kg Fire Extinguisher, filled with Co2 
Gas as per IS 15222, Gross Weight 16.4, empty weight 11.9 Kg, 
Control discharge mechanism fitted with 1 Meter Wire Braided 
Hose & Flat Horn with Diffuser Nozzle for dispersed discharge of 
CO2, Discharge Time 12 Sec, Average Discharge is 95%, Applicable 
on Class B, C and electrically started Fire, Fire Rating 55B, Internal 
coating is not applicable & External coating is of enamel spray 
painting, Powder Coated Handle, Valve Confirm to IS 3224 ISI 
Marked, CO2 Cylinder construction: hot spinning by seamless pipes 
& bearing ISI mark, Body confirms to IS 7285 and PESO APPROVED, 
Extinguishers confirmed to IS 15683:2018 and ISI marked. 
Co2 4.5KG--HPT Due post 5 Years As per IS 2190 

Per No. 

3 Refilling of ABC 6 KG Store Pressure Type Fire Extinguisher (MAP-
50%)  dry powder - ISI Mark 

Per No. 

4 Refilling of Co2, 4.5 KG Fire Extinguisher - ISI Mark Per No. 
5 Hydro test ABC 6, KG Store Pressure Type Fire Extinguisher - ISI 

Mark 
Per No. 

6 Hydro test Co2,  4.5 KG Fire Extinguisher - ISI Mark Per No. 
7 Fire Hose Pipe 63 MM Dia, 15 MTR Length  

 Three layered synthetic jacketed, with elastomeric outer 
covering highly resistant to liquids, oils, chemicals, acid, 
alkalis, solvent, abrasion & heat, 

 Working Pressure 18kg/cm2, Proof Pressure 25kg/cm2, 
Mini. Burst Pressure 38kg/cm2, 

 BEARING IS: 636-2018 TYPE-3, ISI MARK, CE MARKED, 
                   Dully fitted with Hose Coupling made of SS 304, Pair of 
male & female  parts, Instantaneous Pattern, Size: 63mm X 63mm, 
bearing IS: 903 ISI mark, SS wire binding 

Per No. 

 
8 

Fire Hose Pipe 63 MM Dia, ૩૦ MTR Length  

 Three layered synthetic jacketed, with elastomeric outer 
covering highly resistant to liquids, oils, chemicals, acid, 
alkalis, solvent, abrasion & heat, 

 Working Pressure 18kg/cm2, Proof Pressure 25kg/cm2, 
Mini. Burst Pressure 38kg/cm2, 

 BEARING IS: 636-2018 TYPE-3, ISI MARK, CE MARKED, 
                   Dully fitted with Hose Coupling made of SS 304, Pair of 
mark, SS wire binding male & female parts, Instantaneous Pattern, 
Size: 63mm X 63mm, bearing IS: 903 ISI . 

Per No. 

9  63 MM Dia AL Branch Multi purpose hand control branch pipe as 
per IS:903 

Per No 
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10 
 
 
 

63 MM Dia SS Short Branch Nozzle as Per IS:903 BRANCH PIPE – 
SHORT. 

- Made of Stainless Steel - 304, 
- Having 63mm Male Inst. Inlet, Male Threaded Outlet, 

fitted with 15mm bore nozzle,BEARING BIS: 903 MARK 

Per No. 

11 Fire Man AXE -   Handle Grip Vulcanized Rubber, Insulated Handle 
made from Forged Carbon Steel Handle with certificate , 
Performance with stands 20000volts, Weight Approx. 1.2kg, Body 
Cast IRON IS 210, Size As per IS 926-1985. 

Per No. 

12 AFFF (Aqueous film forming foam for firefighting) Concentrate 
FOAM   (ISI Marked & UL Approved) 

Per Liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  

:: ટે ડરની શરતો અન ેસમજુિત ::  
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ટે ડર ભરનાર પાટ એ િનયત કરલે ટે ડર ફી .૧૧૨૫/- તથા અન ટ મની .૬૦,૦૦૦/- નો ડમા ડ ા ટ તથા 
એન- ો યુર પરથી ડાઉનલોડ કરેલ ટેકનીકલ બીડ તથા ાઈઝ િબડની કોપીના  દરેક પાના ઉપર સહી િસ કા કરી, લાયકાતના 
ડો યુમે ટસ સાથ ેઉપર દશા યા મુજબના સરનામ ે ર . પો ટ/ પીડ પો ટ મારફત ે િનયત તારીખ દર યાન જમા કરાવવાના 
રહેશ,ે બ  ડો યમેુ ટ-ટેકનીકલ બીડ વીકારવામાં આવશ ેનિહ. 
 
(૧) ભાવ ભરનાર પાટ એ એન- ો યુર પરથી ડાઉનલોડ કરેલ ટેકનીકલ બીડ તથા ાઈઝ િબડની કોપીના દરેક પજે ઉપર 

સહી િસ કા કરી, લાયકાતના તમામ ડો યુમે ટસ સાથ ેતથા ઈ.એમ.ડી. તથા ટે ડર ફી ના ડમા ડ ા ટ "કિમ ર ી, 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા" ના નામનો ફીઝી લી સબમીશન (ર ટડ પો ટ/ પીડ પો ટ) મારફતે િનયત સમયે રજુ 
કરવાનો રહેશ ેતથા ભાવ એન- ો યુર પર ઓન-લાઇન ભરવાના રહેશે.  

  
(૨) આ કામનો રેઇટ-કો ાકટ કરવાનો હોય, એજ સીએ િનયમ અનુસારના ટે પ પપેર ઉપર મહાનગરપાિલકાની 

તરફેણમા ંધોરણસરનુ ંકરારનામુ ંકરી આપવાનું રહેશ. 
  

(૩) આ કામ ેસી યુરીટી ડીપોઝીટ તરીકે .૧,૦૦,૦૦૦/- ની રકમ બક ગેરે ટીના (અ થેી જણા યા મજુબની બે કમા)ં 
ફોમમા ં અથવા ફી સ ડીપોઝીટના ફોમમા ં કો ાકટ પીરીયડથી વધ ુ ણ માસના સમય માટ ે મહાનગરપાિલકામાં - 
"કિમ ર ી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા" ના નામથી જમા કરાવવાની રહેશે.   

  
(૪) આ કામ ે રેઈટ કો ાકટની કોઈ પણ આઇટમ જ રયાત મુજબના જ થામાં કરી આપવાની રહેશ ે તમેજ આ કામ ે

મહાનગરપાિલકા પાસ ેજેટલો કામનો જ થો હશ ેતટેલું કામ આપવામા ંઆવશ.ે સતત કામ આપવા માટ ેમહાનગર 
પાિલકા બધંાયેલ નથી.  

  
(૫) આ કામ સંબધેં કાયદાકીય ક ે અ ય તકરાર ક ે લીટીગેશન ઉપિ થત થય ે કિમ ર ીનો િનણય અન ે હુકમ આખરી 

ગણાશ.ે જે ભાવ ભરનાર પાટ ને સંપૂણપણ ેબંધનકતા રહેશે.   
  
(૬) આ કામે આવેલ તમામ ટે ડરોની ટેકનીકલ બીડ માઇલ ટોન તારીખ મુ બ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, સે લ 

વકશોપ ખાત ેખોલવામા ંઆવશ.ે યાર ેભાવ ભરનાર ક ેતેના અિધકતૃ િતિનિધ હાજર રહી શકાશે.   
  

(૭) આ કામે જે પાટ ના ંભાવો મંજુર થશે તેમન ેઆ અગંે ખબર મ યથેી દવસ – ૧૦ મા ંસી યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ 
જમા કરાવી, કરારનામુ ંકરી આપવાનું રહેશ.ે  

  
(૮) શરતી ટે ડરો વીકારવામા ંઆવશ ેનિહ અને ત ેકે સલ ગણવામા ંઆવશ.ે તેમ છતા ંત ે વીકારવા ક ેકેમ ? તે અંગનેો 

િનણય રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના કિમ નર ીના આિધકારમા ંરહશેે અને ભાવ ભરનાર તમામને બંધનકતા રહેશ.ે  
  
(૯) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના િનયમાનુસાર પ ધિતથી ધોરણસર બીલ પાસ થય ેપાટ ન ેપમેે ટ ચુકવવામા ંઆવશે.  
 
(૧૦) આ ટે ડરની શરતો કે તનેા અથઘટન બાબત ે કોઈ પણ ન ઉપ થીત થશે તો તે ન અંગેનો રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાનો િનણય ભાવ ભરનાર પાટ ને દરેક રીત ે બંધનકતા રહેશે. તથા કોટ મેટર થાય તો અિધકાર ે  
રાજકોટ રહેશ.ે  

  
(૧૧) આ કામે જે પાટ ઓ ટેકનીકલી વોલીફાય થશે તેઓની જ ાઇસ બીડ ઓનલાઇન ખોલવામાં આવશ.ે  
  
(૧૨) આ કામ ે ાઇસ બીડ ખુ યા પછી ભાવ સંબધંે ફેરફાર કરવા માટે પુછાવવાની અથવા બ  વાટાઘાટ માટે બોલાવવાનો 

અિધકાર રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનો રહેશ.ે પરંત ુ અમારી સામથેી માગંણી િસવાય ભાવ સંબંધી ફેરફારની કોઈ 
રજૂઆત મા ય રાખવી ક ેકમે ત ેમહાનગરપાિલકાના અિધકારમા ંરહેશે.  

  
(૧૩) આ કામે ભાવ ભરનાર પાટ એ ટે ડરના ં પેસી ફકેશનો મજુબ કામ કરી આપવાનુ ં રહેશ.ે જ ર પ ય ે આ 

પેસી ફકેશનમા ંફેરફાર કરવાનો હ ક રાજકોટ મહાનગરપાિલકા અબાિધત રાખ ેછે.  
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(૧૪) આ કામ ે ભાવ ભરનાર પાટ એ સાઈટ પરના ઇ ચાજ એ નીયર ીની સુચના મુજબ કામ કરી આપવનુ ં રહેશ.ે 

જ રી ગુણવ ા ળવી કામ કરવાનું રહેશ.ે જો આ બાબત ેપાટ  િન ફળ જશ ેતો તેના ખચ અને જોખમ ેરાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા અ ય પાટ  પાસ ેકામ કરાવી શકશ.ે  

  
(૧૫) આ કામ ેડીલીવરી સમય ેમયાદા, વક-ઓડર આપનાર ઓથોરીટી ન કી કરશ.ે િનયત મુદતમાં કામ પુ  કરવામા ંનિહ 

આવે તો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનાં ધારાધોરણ મજુબ પને ટી વસુલ કરવામાં આવશ.ે 
  
(૧૬) ફાયરના સાધનોમા ંજો કોઇ ખરાબી જણાશ ે તો પોતાના જોખમ ે તમેજ ખચ બદલાવી આપવાની રહેશ,ે ત ે માટ ે

કોઇપણ તનુ ંવધારાનુ ંચુકવ ં મહાનગરપાિલકા વારા કરવામા ંઆવશ ેનિહ. 
  
(૧૭) ભાવ ભરનાર પાટ એ ાઇસ બીડમા ં નલાઇન ભાવ ભરવાના રહેશે.  
  
(૧૮) આ કામે કરવાના થતા રેઈટ કો ાકટની મુદત વા ષક રહેશે. જે વક ઓડરની તારીખથી ગણવામા ંઆવશે પરંત ુ યા ં

સુધી નવો કો ાકટ ન થાય યાં સધુી આ ભાવથી અન ેશરતો મુજબ રેઈટ કો ાકટ ચાલ ુરહેશે.  
  
(૧૯) આ કામે કોઇ આઈટમોનું ઇ સપે શન ઉ પાદક કંપની પર કરવાની જ રીયાત પડે તો એજ સીના ખચ રા કોટ 

મહાનગરપાિલકા ન કી કર ેત ે િતનીધી ારા કરાવવાનુ  રહેશે. મહાનગર પાિલકા ારા વધારાન ુકોઇ ચુકવ  કરવામા ં
આવશ ેનહી. 

  
(૨૦) આ કામ ેભાવ ભરનાર પાટ એ ટકેનીકલ બીડમા ંમાંગેલ જ રી દ તાવેજોની નકલ ફીઝીકલ સબમીશન સમય ેસહી 

તથા િસ કા સાથે રજુ કરવાની રહશે.ે   
  
(૨૧) આ કામે બધીજ આઇટમના ભાવ ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે જે આઇટમના ભાવ જે એજ સીના નીચા હશે ત ે

આઇટમ માટે તે એજ સી સાથે રેઈટ કો ાકટ કરવામાં આવશે તથા જે આઇટમ સૌથી નીચા ભાવ એક કરતા વધ ુ
એજ સીના ભાવ સરખા હશે તે આઇટમ માટે સરખા ભાવ વાળી બધી એજ સી સાથે રેઇટ કો ાક કરવામા ંઆવશે 
તથા કોઇપણ એજ સી પાસે ત ેઆઇટમ ખરીદ કરવાનો હક રાજકોટ મહાનગરપાિલકા પાસે અબાધીત રહેશ.ે  

 
(૨૨) મહાનગરપાિલકા એક કરતા ંવધારે એજ સી સાથે પેરેલલ રેઈટ કો ાકટ કરવાનો હ ક અબાિધત રાખ ેછે. 
 
(૨૨) ભાવ ભરનાર એજ સીએ અ થેી સૂચ યા મુજબના રાજકોટ શહેરમાં કોઈ પણ જ યા પર ફાયર લગત સાધનોની 

સ લાય એજ સી વારા પોતાના જોખમ ે અને ખચ મોકલવાની રહેશ,ેઆ કો ાક અંતગત ા સપોટશનની 
જવાબદારી એજ સીની રહેશ.ે 

 (૨૩) આ સાથે ઓનલાઇન ભરેલ ભાવ  જે કઈ ભાવ મંજુર થાય, તે ભાવ તમામ ટે સ સાથનેા રહેશે અને એજ સીને મા ય 
રાખવાના રહેશ,ે માકટમાં કોઈ પણ તના ભાવ વધારા થાય તો એક વષ માટે કોઇપણ તનું વધારાનું ચકુવ  ં
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા વારા કરવામા ંઆવશે નિહ.  

 

(૨૪) xx-xx-xxxx થી દશાવેલ તારીખો ટે ડરના ં થમ પેઈજ પર આપેલ માઈલ ટોન તારીખો મજુબ ગણવાની રહેશ ે

 

 
          નાયબ કાયપાલક ઈજનરે (ઓટો.)                          સી.એફ.ઓ. 
             રાજકોટ મહાનગરપાિલકા                          રાજકોટમહાનગરપાિલકા 

નાયબ કિમ નર (પૂવ ઝોન) 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  
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એને ર – અ” 

 
ટે ડરની સાથે ભાવ ભરનાર એજ સી ારા નીચે મજુબનુ ંલખાણ .૩૦૦/- ના નોન- યુડી યલ ટે પ પેપર પર 

કરાવી, નોટરી પાસ ેસોગંદનામું કરાવવાનું રહેશ.ે 
 

 

A) I/We hereby Declare that I/We  am/are not partner(s) Black Listed 

/Terminated/Debarred or Concerned with Firm Black listed in any States, 

CPWD/MES/Railways or any Government ,Semi Government, Autonomous 

body or Private Body. Also no Complaint is lodged against the Firm Company  

B) We, The Partners /Owners of this firm, Hereby give an undertaking that we 

are jointly and severally responsible to meet all the liabilities ever and above 

the business of this firm and make good the above financial loss sustained by 

the Rajkot Municipal Corporation as a result of our abandoning the Works 

entrusted to us. 

C) Documents submitted by us are correct and genuine in every manner.  

 

 


