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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

બગીચા શાખા 
ઈ-ટેન્ડર ન.ંરા.મ.ન.પા./બગીચા/૨૦૨૨-૨૦૨૩  

  

આજીડેમ ખાતે નવનનનમિત “ અબબન ફોરેસ્ટ ” (રામવન)ખાતે, ફુડ કોટબ  સચંાિન માટે રેઇટ કોન્રેકટ 

કરવાન  ંકામ  

 

 

ડાયરેકટરશ્રી (પાકકસ & ગાડકન),  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

રાજકોટ. 

૧ ટેન્ ડર ી  (નોન ર ીડંબેિ) રા. ૧૧૨૫/-(પ્રનત ફૂડકોટબ ) 
૨ અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટ  રા.૭૫૦૦૦/-  (પ્રનત ફૂડકોટબ ) 
૩ ઈ-ટેન્ડર ડાઉનિોડ કરવાની છેલ્ િી રાર   રા.૦૫/૦૪/૨૦૨૩ (www.nprocure.com) 

૪ ઈ-ટેન્ ડર મોકિવાની છેલ્ િી રાર   રા.૦૫/૦૪/૨૦૨૩, ૧૮.૦૦ કિાક સઘુી  
૫ ટેન્ ડર (ટેન્ ડર ી , અનેસ્ ટમની, અનભુવના પ્રમાણપત્ર 

રથા અન્ ય ટેન્ડરમા ં માગંવામા ં આવેિ રમામ 
નોટરાઈઝ ડોક્યમેુન્ટ) મોકિવાની વવગર  

સીિબધં કવરમા ંીકર પોસ્ટ/રજી. એડ  મારીર 
રા.૧૦/૦૪/૨૦૨૩, ૧૮.૦૦ કિાક સધુીમા ં
ડાયરેકટરશ્રી(પાકબસ & ગાડબન), ડો.આંબેડકર 
ભવન, બગીચા શાખા, બીજો માળ,વીંગ-૧ બી, 
સેન્રિ ઝોન, ઢેબર રોડ,રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧,  ારે 
મોકિાવવાનુ ંરહશેે. 

૬ વપ્રબીડ મીટીંગની રાર   રા.૨૪/૦૩/૨૦૨૩ , ૧૨.૦૦કિાક 
૭ ી ઝીકિ વેર ી કેશન ઓી  ટેકનીકિ બીડ  

ડોક્યમેુન્ટ 

રા.૧૧/૦૪/૨૦૨૩ , ૧૨.૦૦કિાક 

૮ ટેકનીકિ બીડ ડોક્યમેુન્ટ  ોિવાની રાર   રા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ , ૧૨.૦૦ કિાક  
૯ પ્રાઈઝબીડ  ોિવાની રાર   રા.૧૨/૦૪/૨૦૨૩ , ૧૨.૦૦ કિાક 

 વઘ ુજાણકાર  માટે અમારો સ૫ંકક કરવો. 
એિ.જે.ચૌહાણ , ડાયરેકટરશ્રી(પાકબસ & ગાડબન),  મો. ૯૬૨૪૭૮૮૨૨૯ 

http://www.nprocure.com/
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અન ક્રમલણકા 

 

ક્રમ નવગત પાના ન.ં 

૧ ટેન્ ડરની શરરો  ૦૩-૦૭ 

૨ બીડરની વવગર  ૦૮ 

૩ અનભુવની વવગર ૦૯ 

૪ પ્રાઈઝબીડ ૧૦ 
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આજીડેમ ખાતે નવનનનમિત “ અબબન ફોરેસ્ટ ” (રામવન)ખાતે, ફુડ કોટબ  સચંાિન માટે રેઇટ કોન્રેકટ 

કરવાન  ંટેન્ડર  

સામાન્ ય શરતો  - 

1) બીડરે ટેન્ ડર ી  પેટે ૂાા.૧૧૨૫/- (અંકે ૂાવપયા એક હજાર એકસો પચીસ પરુા) (પ્રવર ફૂડકોટક) નો 
નેશનિાઇઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકનો ડ માન્ ડ ્ાીટ / ચેક “ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ” (Rajkot Municipal 

Corporation) Payable at Rajkotના નામનો ટેન્ ડર સાથે સામેિ રા વાનો રહશેે.  
2) બીડરે અનેસ્ટમની ડ પોઝીટ પેટે (પ્રવર ફૂડકોટક) ૂાા.૭૫૦૦૦/-(અંકે ૂાવપયા પચંોરરે હજાર પરુાનો દરેક 

ફૂડકોટક માટે અિગ અિગ ડ .ડ . રા વાનો રહશેે. નેશનિાઇઝડ/ શેડયલુ્ડ બેંકનો ડ માન્ ડ ્ાીટ / ચેક 
“રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નામનો 
ટેન્ ડર સાથે સામેિ રા વાનો રહશેે. 

3) ટેન્ ડર ી  રથા અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટ ભયાક વગરના ટેન્ ડર ધ્યાન પર િવેામા ંઆવશે નહ  રથા ટેન્ ડર 
રદ ગણવામા ંઆવશે. 

4) જે બીડરનુ ંટેન્ ડર મંુ ુર થશે, રેમના અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટના નાણા અનામર પેટે રા ી બાક  બીડરના 
ટેન્ ડર સાથે ભરેિ અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટની રકમની માગંણી કયાક બાદ પરર કરવા કાયકવાહ  કરવામા ં
આવશે. 

5) ભાગીદાર મા ંટેન્ ડર ભરનારે ભાગીદાર નુ ંસટીીીકેટ રુુ ંકરવાનુ ંરહશેે. જો રેઓનુ ંટેન્ ડર મંુ ુર થાય રો 
ભાગીદારો અથવા કોઇ પણ એક ભાગીદારને કવમશ્ નરશ્રી,રામનપા જવાબદાર ગણી શકશે. રેમજ 
ટેન્ ડરની શરરોનો ભગં થય ેરેની સામે કાયદેસરની કાયકવાહ  કર  શકાશે. 

6) સગીરવયની વ્ યકિકરનુ ંટેન્ ડર સ્ વીકારવામા ંઆવશે નકિહિં. શકંાસ્ પદ કિકસ્ સામા ંવ્ યકિકરના ઉંમરનુ ંપ્રમાણપત્ર 
માગંવામા ંઆવશે. જે રુુ કરવાનુ ંરહશેે.  

7) લબડરે ૂા.૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ (એક િા  પરુા) ની વસકયોર ટ  ડ પોઝીટની રકમ પ્રવર ફૂડકોટક દ ઠ રોકડથેી 
કિહસાબી શા ા રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા ં જમા કરાવી રેની ઓર જનિ પહોંચ રુુ કરવાની રહશેે 
અથવા લબડર દ્વારા એી..ડ .આર.ના કિકસ્ સામા ં રાજકોટ  ારેની નેશનિાઇઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકની રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાના નામની એી..ડ .આર. કઢાવી પાછળ રેવન્ ય ુસ્ ટેમ્ પ િગાડ  રનેા પર કોન્ટ્રાકટરશ્રીએ 
સહ  કર  બગીચા શા ામા ંવનયર સમયમા ંરુુ કરવાની રહશેે.  

8) ટેકનીકિ બીડમા ંજૂાર  દસ્ રાવેજી પરુાવાઓ, ટેન્ ડર ી  અને અનેસ્ટમની ડ પોઝીટની ી  રુુ કરેિ હશે 
એ જ પાટીઓની પ્રાઇઝ બીડ  ોિવામા ંઆવશે.  

9) કામ રા નારે વસકયોર ટ  ડ પોઝીટના ૪.૯૦% પ્રમાણેના સ્ ટેમ્ પ પે૫ર પર વનયર સમયમયાકદામા ં
કરારનામુ ંકરવાનુ ંરહશેે. સ્ ટેમ્ પ અને નોંધણી વવભાગ દ્વારા સ્ ટેમ્ પ ડયટુ મા ંીેરીાર થશે રો રે આપો આપ 
લબડરને િાગ ુ૫ડશે.     

10) લબડર વનયર સમયમા ંકરારનામુ ંકરવામા ંવનષ્ ીળ જશે રો લબડરની અનેસ્ ટમનીની રકમ જ્ ર કરવામા ં
આવશે. રેમજ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આ કોન્ટ્રાકટ કોઇપણ અન્ ય કોન્ટ્રાકટરને H-1 ના ભાવે આપી 
શકશે.  
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11) સરકારશ્રી રરીથી વનયર કરવામા ં આવિે ઇન્ કમટે્ ા, જીએસટ  રેમજ અન્ ય રમામ ટેક્ષની રકમ 
વનયમાનસુાર કોન્ ટ્રાકટરે ભરવાની રહશેે.   

12) લબડરે ટેન્ ડરમા ંદશાકવેિ રમામ વવગર ભર  દરેક પેઇઝ પર સહ  કરવાની રહશેે.  
13) મ્યવુનવસપિ કવમશ્ નરશ્રી કોઇ પણ જારનુ ંકારણ દશાકવ્ યા વગર ટેન્ ડર રદ કર  શકશે. 
14) આ કરાર અંગે કોઇ વાદવવવાદ ઉ૫સ્સ્થર થશે રો,રે ીકર રાજકોટ જયરુ ડ કશનમા ંચાિી શકશે. 
15) પ્રાઇઝબીડ  ોલ્ યા બાદ ટેન્ ડર ૧૨૦ કિદવસ સઘુી માન્ ય રહશેે. 
16) ઇજારાની કોઇ પણ એક શરરના ભગં બદિ ૂાા.૫૦૦/-થી ૂાા.૫૦૦૦/- સધુીનો દંડ જવાબદાર અવધકાર  

(ડાયરેક્ટર પી&જી) કર  શકશે. રે પ્રમાણેની રકમ લબડરે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા ંભરપાઇ કરવાની 
રહશેે.  

17) ટેન્ ડર સબંધંી કોઇ વાધંો હોય રો, બીડરે પ્રીબીડ પહિેા મ્યવુનવસપિ કવમશ્ નરશ્રી, રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને િેલ રમા ં અરજી કરવાની રહશેે. આ બાબરે કવમશ્ નરશ્રીનો વનણકય આ ર  અન ે
બીડરને બઘંનકરાક રહશેે.  

18) લબડરનુ ં કામ કોન્ ટ્રાકટના સમયગાળા દરવમયાન સરંોકકારક જણાશે રો કોન્ ટ્રાકટની મદુર પરુ  થયે 
લબડર દ્વારા સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ પરર કરવા માટેની માગંણી રુુ કયાક બાદ સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ પરર 
આપવાની કાયકવાહ  કરવામા ંઆવશે.  

19) આ કામ સબંધેં કોઇ શરરોમા ંસમાવેશ થરો ન હોય અથવા સમયાનસુાર કે ચાલ ુકામે કોઇ આવી શરરો 
બાબરે પ્રશ્ન ઉ૫સ્સ્થર થાય રો કવમશ્ નરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો વનણકય અંવરમ રહશેે. રે 
કોન્ ટ્રાકટરશ્રીને બધંનકરાક રહશેે. સજંોગોવશાર જૂાકિરયાર ઉ૫સ્સ્થર થાય રો કવમશ્ નરશ્રી,રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા આ કોન્ ટ્રાકટ રદ કર  શકશે.   

20) ટેન્ ડર ભરનારે ટેકનીકિ બીડમા ંરુુ કરેિ રમામ દસ્ રાવેજો ીરજીયાર૫ણે  ર  નકિમા ંઅથવા સેલ્ ી 
એટેસ્ ટેડ કર  મોકિવાના રહશેે. બીડરે ટેન્ ડર સાથે રુુ કરેિ સબંધંીર રમામ દસ્ રાવેજોની મળૂ નકિની 
 રાઇ કયાક બાદ કોિીીાઈડ થરા એજન્સીઓના ટેન્ ડરની પ્રાઇઝબીડ  ોિવામા ંઆવશે. બીડરે રુુ કરેિ 
કોઇ ૫ણ દસ્ રાવેજો  ોટા રુુ કર  કામ મેળવવા માટે પ્રયાસ કયાકન ુ ં સાલબર થશે, રેવા કિકસ્ સામા ં
એજન્ સીને  િેકિીસ્ ટ કર , બીડર સામે ીોજદાર  કાયકવાહ  કરવાના ૫ગિા િેવામા ંઆવશે.  

21) કોન્ ટ્રાકટરે ભાવ લબનશરરી ભરવાના રહશેે. શરરી માગંણીના ટેન્ડર સ્ વીકારવામા ંઆવશે નહ .  
 

ખાસ શરતો  - 

1) રાજકોટ અબકન ીોરેસ્ટ ‘’રામવન’’ ફુડ કોટકના સચંાિન માટેનો રેઇટ કોન્ ટ્રાકટનો સમયગાળો ૦૨ (બે) 
વકકનો રહશેે. ટેન્ડરના વનયમો મજુબ જે એજન્ સીના ભાવ સીથી વ  ુહશે રનેા જ ભાવની મંુ ુર  અથે 
કાયકવાહ  કરવામા ંઆવશે.    

2) વકક ઓડકર આ્યા બાદ કોન્ ટ્રાકટરે ફુડ કોટક કિદવસ-૧૫મા ંચાલ ુકરવાન ુરહશેે.  
3) લબડરે પ્રાઇઝબીડમા ં પ્રથમ વકક માટેના રેઇટ કોન્ ટ્રાકટના ભાવ ભરવાના રહશેે. પ્રથમ વકકના મંુ ુર 

થયેિ ભાવ બાદ દર વકે અગાઉના વકકના ભાવ કરરા ૧૦%નો ભાવ વધારો ભરવાનો રહશેે.  
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4) બીડરે વકકઓડકર મેળવરા સમયે પ્રથમ છ માસના એડવાન્ સ ભાડાનો એક ચેક આપી બાક ના દોઢ વકક , 
માટેના એડવાન્ સમા ં છમાવસક ડય ુ ડટેના ૦૩ (ત્રણ) ચેક રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  ારે જમા 
કરાવવાના રહશેે. 

5) ફુડ કોટક માટે ફુડ િાયસન્ સ કે અન્ય કોઇપણ પ્રકારના જૂાર  િાઈસન્સ વવગેરેની વ રો વ રની મંુ ુર  
ટેન્ ડર ભરનારે સ્ વ ચે મેળવવાની રહશેે. 

6) ફુડ કોટકમા ંકામગીર  દરવમયાન કોઇ કમકચાર  કે ગ્રાહકને અકસ્ માર, ઇજા કે મ્ ય ુથશે રો રેની સપંણુક 
જવાબદાર  કોન્ ટ્રાકરની રહશેે. જે માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કોઇ જવાબદાર  રહશેે નહ .  

7) એજન્ સીના કમકચાર ની ગીિર, બેદરકાર , અપ્રમાણીકરા વગેરેને િીધે ચોર , ઉઠારંર  કે અન્ ય કોઇ 
૫ણ બનાવમા ંરાજકોટ મહાનગરપાલિકાને આવથિક કે અન્ ય કોઇ૫ણ પ્રકારનુ ંનકુસાન થશે રો રે અંગેનુ ં
વળરર એજન્ સીએ ભરપાઇ કરવાનુ ંરહશેે.  

8) કોન્ ટ્રાકટરની કામગીર  સરંોકકારક નહ  જણાયે સબંધંીર એજન્ સી પાસથેી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
દ્વારા રા કાલિક અસરથી આ કામગીર  પરર િેવામા ંઆવશે અને આ કોન્ ટ્રાકટ રદ કરવામા ંઆવશ.ે 
એજન્ સી દ્વારા ભરવામા ંઆવેિ ભાડા પેટેની રકમ રથા વસકયોર ટ  કિડપોઝીટની રકમ જ્ર કરવામા ં
આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આ કોન્ ટ્રાકટ અન્ ય એજન્ સી કે સસં્ થાને આપી શકશે. 

9) આ કામે  કેન્ર/રાજય સરકાર/રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કે અન્ ય કોઇ ૫ણ સરકાર  કચેર ઓમા ંભરપાઇ 
કરવાના થરા ટેક્ષ/વેરા/ડયટુ /રોયલ્ ટ  વવગેરેની રમામ રકમ એજન્ સીએ ભરપાઇ રહશેે. આ અંગેનુ ં
કોઇ૫ણ પ્રકારનુ ં ચક રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભોગવશે નહ . 

10) બીડરે ફુડ કોટકના સચંાિન માટે ભરેિ ભાવ ઉ૫ર સરકારશ્રીના વ રો વ રના જીએસટ ના દર 
(હાિ૧૮%) મજુબ ભાડા સાથે અિગથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા ં જમા કરવવાના રહશેે. રેમજ 
ભવવષ્ યમા ં િાગ ુ ૫ડનાર રમામ પ્રકારના ટેક્ષ/ચાજીસ વવગેરે સબંધંીર એજન્ સીએ ભરપાઇ કરવાના 
રહશેે. 

11) ફુડ કોટકની અંદરનુ ંીવનિચર કે જૂાકિરયારના સાધન-સામગ્રી જેવી કે ટેબિ, ખરુશી, રેકિિજરેટર, ઓવન, 
જૂાર  વાસણો વવગેરે કોન્ ટ્રાકટરે સ્ વ ચે વસાવવાના રહશેે.(ફૂડકોટકની બહારની બાુુ ખરુશી, ટેબિ 
બાકડા વ્યવસ્થા કર  શકશે નહીં.)  

12) કોન્ટ્રાકટર દ્વારા વેંચવામા ંઆવરી  ાદ્ય સામગ્રી વનયર અને ઉચ્ ચ ગણુવ્ાની હોવી જોઇએ. વાસી કે 
વવવર ગયેિ રાર  વાળ   ાદ્ય સામગ્રી વેંચી શકાશે નહ . કોન્ ટ્રાકટર માત્ર શાકાહાર   ોરાક જ વેંચી 
શકશે. માસંાહાર   ોરાક વેચી શકાશે નહ  રેમજ રા ી શકાશે ૫ણ નહ .  

13) ફુડ કોટકમા ંઆલ્ કોહોિીક પીણાનુ ંવેચાણ કે સેવન કર  શકાશે નહ . સરકારશ્રી દ્વારા મનાઇ ીરમાવેિ કોઇ 
૫ણ ચીજવસ્ તનુ ુવેચાણ કર  શકાશે નહ .  

14) ફુડ કોટકમા ંવસકયરુ ટ  વ્યવસ્ થા કોન્ ટ્રાકટરે સ્ વ ચક કરવાની રહશેે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા આ બાબર ે
કોઇ૫ણ પ્રકારનુ ંવળરર કે મહનેરાણ ુચકુવશે નહ . સમગ્ર ફુડ કોટક વવસ્ રારની સિામરીની જવાબદાર  
કોન્ ટ્રાકટરની પોરાની રહશેે.  

15) જો કોઇ પ્રસગંોએ કોન્ ટ્રાકટર દ્વારા બનાવેિ/વેચેંિ  ાદ્ય પદાથક  ાવાથી કે પીવાથી કોઇ વ્ યકિકરને ફુડ 
પોઇઝનીંગ થાય કે અન્ ય માદંગીનો ભોગ બને રો રેની સપંણુક જવાબદાર  કોન્ ટ્રાકટરની પોરાની રહશેે. 
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16) ફૂડ કોટક- કોન્ટ્રાક્ટરે રેઓને ીાળવવામા ંઆવેિ ફૂડ કોટકની જગ્યાનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. 
17) કોન્ ટ્રાકટરને ીાળવેિ વવસ્ રારની સીાઇ કોન્ ટ્રાકટરે દ વનક ઓછામાઓંછ  બે વ ર કરાવવાની રહશેે. ફુડ 

કોટકની આુુબાુુ ૨ મીટરમા ંસીાઇ કરાવવાની જવાબદાર  કોન્ ટ્રાકટરની રહશેે.  
18) ફુડ કોટક ચિાવવાનો ૫રવાનો વકક ઓડકર મળ્યા રાર  થી ૦૨ વકક માટેનો રહશેે. અવનવાયક સજંોગોમા ં

મદુર વધારવાની થાય રો કોન્ ટ્રાકટરે એડવાન્ સમા ં અગાઉના વકકના ભાડાથી ૧૦% વધારે ભાડુ 
ચકુવવાનુ ં રહશેે. મદુર વધારવા અંગેનો વનણકય કવમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો 
રહશેે.(મહરમ મદુર વધારો ૧ વકક માટે આપી શકાશે.) 

19) ફુડ કોટકની જગ્ યા કયારેય પણ કોન્ ટ્રાકટરની માલિક ની ગણાશે નહ . આ જગ્ યાની સપંણુક માલિક  રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાની રહશેે.  

20) ફૂડ કોટકની જગ્યામા ં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાિ વીજ કનેક્શન આપવામા ંઆવિે છે રેનો 
ઉપયોગ કોન્ટ્રાક્ટર કર  શકશે. કોન્ટ્રાક્ટરે પોરાની જૂાકિરયાર મજુબ જૂાર  ીેરીાર અતે્રની િેલ ર મંુ ૂર  
મેળવી સ્વ ચ ેકરવાના રહશેે. આ માટેના પેટા મીટર સ્વ ચ ેમકુવાના રહશેે. ફૂડકોટકના વ રોવ રના 
વીજ લબિ કામ રા નારે ચકુવવાના રહશેે. 

21) ફુડ કોટક ીકર રામવનના સમય થી ૧ કિાક પહિેા અને ૧ કિાક બાદ સધુી ખલુ્ લ ુરા ી શકાશે. ફુડ 
કોટક સ્ થળે કોન્ ટ્રાકટરના સરુક્ષાકમી રથા કમકચાર  વસવાય કોઇ પણ વ્ યકિકર રાત્રી રોકાણ કર  શકશે નહ .  

22) ફુડ કોટકનો કબજો િેરી વ રે ફુડ કોટકની અંદર અને આુુબાુુનો વવસ્ રાર રપાસી ીોટોગ્રાી  કર  
કોન્ ટ્રાકટરે રેનો કબજો િેવાનો રહશેે. રેમજ જયારે કબજો પરર આ૫વાનો થાય  યારે મળુ સ્સ્થવરમા ં
પરર આ૫વાનો રહશેે.  

23) ફુડ કોટકની સગવડ ીકર રાજકોટ રામવન  ારે પધારરા મિુાકારીઓની સગવડરા માટે હોય, આ સ્ થળે 
કોઇ પણ સામાજીક કે ધાવમિક પ્રસગંો જેવા કે િગ્ ન પ્રસગં, સગાઇ ીકંશન, બથકડ ે પાટી, હોમ હવન, 
વવગેરેનુ ંઆયોજન કર  શકાશે નહ . રેમજ ફુડકોટક અંદર અને આુુબાુુના ંવવસ્રારમા ંિાઉડ સ્પીકર કે 
ડ .જે. જેવી સાઉન્ડ સીસ્ટમ વગાડ  શકાશે નહ .  

24) કોન્ ટ્રાકટરે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના વ રો વ રના વનયમો, સચુનોનુ ંપાિન કરવાનુ ંરહશેે.  
 

ઉ૫ર પ્રમાણેની રમામ શરરો અમો વાચંી, વચંાવી રથા સમજી આ ઇજારો રા વા માટે ભાવ ભર એ 
છ એ ઉકર રમામ શરરો મને અને મારા વશં વારસોને મંુ ુર છે. જેના  રાપણાની  ાત્રી બદિ મે નીચે સકિહ 
કર  આપેિ છે.    
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િાયકાતની નવગત  - 
1) બીડરે ટેન્ ડર ી  પેટે (ફૂડકોટક દ ઠ) ૂાા.૧૧૨૫/-નો નેશનિાઇઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકનો ડ માન્ ડ ્ાીટ / ચેક 

“રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નામનો 
ટેન્ ડર સાથે દરેક ફૂડકોટક માટે અિગ અિગ ડ .ડ . સામેિ રા વાનો રહશેે. 

2) બીડરે અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટ પેટે (ફૂડકોટક દ ઠ) ૂાા.૭૫૦૦૦/-નો નેશનિાઇઝડ/શેડયલુ્ડ બેંકનો ડ માન્ ડ 
્ાીટ/ચેક “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નામનો ટેન્ ડર સાથે સામેિ રા વાનો રહશેે.  

3) લબડરે આ પ્રકારની કામગીર  એટિે કે ફુડ કોટક/રેસ્ ટોરન્ ટ/કાીેટેર યા/કેન્ ટ ન/કિકયોસ્ ક સચંાિન કરવા 
અંગેનો કોઇ પણ સરકાર , અધકસરકાર  સસં્ થા કે િીમીટેડ કંપનીમા ં છેલ્ િા સાર નાણાક ય વકકમાથંી   
ઓછામા ંઓછા એક વકક સધુી સરંોકકારક ર રે સચંાિન કયાક હોવાનુ ંઅનભુવનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ટેન્ ડર સાથ ે
સામેિ રા વાનુ ંરહશેે. (આ અન ભવન  ંપ્રમાણપત્ર ત્રણેય ફૂડકોટબ  માટે માન્ય રહશેે.) 

4) ફુડ સેફ્ટ  એન્ડ સ્ટાન્ડડક એક્ટ ૨૦૦૬ અન્વયે િાયસન્સ / રજીસ્ટે્રશન સટીી કેટ અન ે શોપ એન્ ડ 
એસ્ ટા િીશમેન્ ટ  ારાનુ ંરજીસ્ ટે્રશન સટીી કેટ રુુ કરવાનુ ંરહશેે.  

5) કોન્ ટ્રાકટરે ઓછામા ં ઓછા ૂાા.૧,૦૦,૦૦૦/- અંકે ૂાવપયા એક િા  પરુાની બેંક સોિવશંી સામિે 
રા વાની રહશેે. જે એક વકકથી ુુની ન હોવી જોઇએ.  

6) ટેન્ડર ભરનારે ઓછામા ંઓછુ ૂાા.૧,૦૦,૦૦૦/- અંકે ૂાવપયા એક િા  પરુાનુ ંઓછામા ંઓછા ૨ વકકનુ ં
વાવક કક ટનકઓવરનુ ં પ્રમાણપત્ર ટેન્ ડર સાથે સામેિ રા વાનુ ં રહશેે અથવા સીએનુ ં પ્રમાણપત્ર સામિે 
રા વાનુ ંરહશેે.  

 

 

     નાયબ કનમશનર 
         પવૂબ ઝોન   

  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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બીડરની નવગત 

૧ ૧  બીડરનુ ંનામ   

 

 ૨  સરનામુ ં  

 

 ૩  ટેિીીોન નબંર રથા મોબાઇિ ન.ં  

 

૨ 
રા.મ.ન.પા.એ કોન્ ટ્રાકટ માટે જેની સાથે 
સ૫ંકક કરવાનો થાય રેની માકિહરી  

 

 ૧  નામ   

 

 ૨  સરનામુ ં  

 

 

 

 ૩  ટેિીીોન નબંર  

 

 

 ૪ મોબાઇિ ન.ં  

 ૫ ીેકસ નબંર/ઇમેિ    

 

૩ કોન્ ટ્રાકટમા ંસહ  કરનારની વવગર   

 ૧  નામ   

 

 ૨  સરનામુ ં  

 

 

 ૩  ટેિીીોન નબંર  

 

 ૪ મોબાઇિ ન.ં  

 

 ૫ ીેકસ નબંર/ઇમેિ   
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
બગીચા શાખા 

   -   બીડરના અન ભવની નવગત   - 
 

અમો બીડરશ્રી ..................................................................રહવેાસી ............................. નીચે 
મજુબ ફુડ કોટક/રેસ્ ટોરન્ ટ/કાીેટેર યા/કેન્ ટ ન/કિકયોસ્ ક સચંાિન કામનો અનભુવ ધરાવીએ છ એ. જેની 
વવગર નીચે મુુબ છે. 

ક્રમ 
ફુડ કોટબ /રેસ્ ટોરન્ ટ/કાફેટેરીયા/કેન્ ટીન સચંાિન 

કરેિ સ્ થળ તથા સરનાુ  
સમય નોંઘ 

૧   

 
  

૨  

 
  

૩  

 
  

૪  

 
  

૫  

 
  

 

ઉ૫રોકર અનભુવના આધાર રર કે ટેન્ ડર સાથે અગાઉની કામગીર ના અનભુવના પ્રમાણ૫ત્રની 

પ્રમાણીર નકિ આ સાથે સામેિ છે. 

 

 

 

 

 

 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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બગીચા શાખા 

-   પ્રાઇઝ બીડ  - 

આજીડેમ ખાતે નવનનનમિત “ અબબન ફોરેસ્ટ ” (રામવન)ખાતેના, ફુડ કોટબ  સચંાિન કરવાન  ંકામ. 
ફુડ કોટબન   ંસ્ થળ  ફુડકોટબનો 

અંદાજીત નવસ્ તાર 
(કે્ષત્રફળ)  

ટેન્ડરની અ૫સેટ 
કકિંમત (જીએસટી 

વગર)  

ટેન્ ડરરે ભરેિ વાન્ બક ભાવ રા. (જીએસટી 
વગર)   

૧. રામસેત ુપાસેનુ ં    

ફૂડ કોટક-૧  

 ૧૦૦ ચો.ફૂટ  ૂાા.૧,૦૦,૦૦૦/-  
અંકે ૂાવપયા એક 
િા  પરુા 

 

ૂાા............................ 
અંકે ૂાવપયા ............... 
................................ 
................................. 

૨. સજંીવની પવકર 

હનમુાનજી સ્ટેચ્ય ુ

સામે ટોયિેટ િોક 

ન.ં૨ પહિેાનુ ંફૂડ 

કોટક-૨ 

૧૦૦ ચો.ફૂટ ૂાા.૧,૦૦,૦૦૦/-  
અંકે ૂાવપયા એક 
િા  પરુા 

 

ૂાા............................ 
અંકે ૂાવપયા ............... 
................................ 
................................. 

૩. રામ-શબર  

વમિન સ્ટેચ્યઝુની 

આગળ ફૂડ કોટક-૩ 

૧૦૦ ચો.ફૂટ  ૂાા.૧,૦૦,૦૦૦/-  
અંકે ૂાવપયા એક 
િા  પરુા  

 

ૂાા............................ 
અંકે ૂાવપયા ............... 
................................ 
................................. 

નોંધ    

૧. કોન્ ટ્રાકટરે ભરેિ ભાવ ઉ૫ર સરકારશ્રીના વનયમ મજુબ જીએસટ  દર (હાિના દર ૧૮%) મજુબ અિગથી 

   ભરવાનો રહશેે.  
 

         નાયબ કનમશ્ નર 

                                                                                             ઇસ્ટ ઝોન 

                  રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 


