
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
રોશની વિભાગ - જાહરે વનવિદા 

 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નાાં શ્રી માધિરાિ સીંધીયા ક્રીકેટ સ્ટેડીયમ ખાતે રહિે હાઇમાસ્ટ માટેની 
ટ્રોિી (મેન રાઇડર) અંગેની કામગીરી તથા ફ્િડ િાઇટ રીપેરીંગ તેમજ તેને સાંિગ્ન 
મેઇટેનન્સ/ઓપરેટીંગ કામે પાાંચ િર્ષ નો  રેઈટ કોન્ ટ્રાકટ કરિાનો હોઈ ટ માટે રસ ધરાિતી 
તથા ટ પ્રકારના કામોનો પિુષ અનભુિ ધરાિતી ૫રિાનેદાર એજન્ સીઓએ પોતાના ભાિ વનયત 
ઓન-િાઇન ટેન્ ડરમાાં તા:-૧૧.૦૩.૨૦૧૯ ના સાાંજનાાં ૬.૦૦ િાગ્ યા ધધુીમાાં તકત ઓન-િાઇન 
પધ્ધતીથી ભરિાના રહશેે. અને ટેન્ડર તી / ઈ.એમ.ડી. / અનભુિ તથા િાયકાત માટેના જરૂરી 
ટધાર પરુાિા ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટ સહી વસક્કા સાથે (ટેક્નીકિ બીડ) તા.:-૧૪.૦૩.૨૦૧૯ નાાં રોજ 
૧૮.૦૦ કિાક ધધુીમાાં તક્ત સ્પીડ પોસ્ટ / રજીસ્ટડષ પોસ્ટથી અથિા રૂબરૂ સીિ-બાંધ કિરમાાં 
એડી.સીટી એન્ જીનીયર (રોશની), રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રોશની વિભાગ, મઘ્ ય ોોન, રૂમ 
નાંબર ૮-અ, ડો.આંબેડકર ભિન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ને મળી જાય તે રીતે રજુ 
કરિાનાાં રહશેે. 
૧. ટ કામે ઓન-િાઇન ટેન્ ડર www.r mc.npr ocur e.com પરથી જોઈ અને ભરી શકાશે.  
 
૨. ટ કામે િધ ુમાહહતી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની િેબસાઈટ www.r mc.gov.i n ૫રથી મળી 

શકશે.  
 
૩. કોન્ ટ્રાકટરશ્રીએ ટેન્ ડરનાાં ટેક્નીકિ બીડનાાં સીિ-બાંધ કિર ઉ૫ર કામનુાં નામ સ્પષ્ ટ અ્ષરરે 

િખિાનુાં રહશેે. 
 
૪. ટ કામે એજન્સી દ્વારા એસ્ટીમેટ રકમની ૬૦% રકમની એક કામ અથિા ૫૦% રકમનાાં બે 

કામ છેલ્િા સાત નણાકીય િર્ષ દરમ્યાન પણુષ કરેિ હોિા અંગે અનભુિ સરકારી / અધષ 
સરકારી સાંસ્ થાઓમાાં કામો કરેિા હોિા જોઇએ થ થા કોન્ ટ્રાકટર િાયસન્ સ અંગે વિગેરે જરૂરી 
તમામ પ્રમાણ ૫ત્રો ટેન્ ડર સાથે રજુ કરિાના રહશેે તો જ ટેન્ ડર માન્ય કરિામાાં ટિશે. 

 



૫. ટેન્ ડર તી તથા અનનેસસ્ટમની ડીપોોીટની રકમનો ''રાજકોટ મહાનગરપાલિકા'' નાાં નામનાાં  
હડમાન્ડ ્ાફ્ટ ટેન્ડર સાથે લબડિાનાાં રહશેે, તથા તેનાાં ન ાંબર અને બેન્કનુાં નામ ટેન્ડર કિર 
ઉપર અચકૂપણે િખિાનાાં રહશેે.  

૬. જે એજન્ સીના ભાિ માંજુર થાય તેમણે સ્ ટેમ્પ પે૫ર ૫ર વનયમ મજુબનુાં કરારનામુાં કરી 
સીકયોરીટી ડીપોોીટ ટ૫િાની રહશેે. 

 
૭. ટિેિ કોઈ ૫ણ ભાિ સ્ િીકારિાનો કે તમામ ભાિ રદ કરિાનો અવધકાર અબાધીત 

રાખિામાાં ટિે છે. 
 
૮.     એજન્ સી માન્ ય ઈિેકટ્રીકિ કોન્ ટ્રાકટર તરીકે ગિનષમેન્ ટ ઓત ુજુરાતમાાં રજીસ્ ટે્રશન 

ધરાિતી હોિી જોઈએ. 
 
૯. એજન્ સી માન્ ય ઈિેકટ્રીકિ કોન્ ટ્રાકટર તરીકે કેટેગરી-"E-1" કે તેથી ઉ૫રના કિાસમાાં 

ગિનષમેન્ ટ ઓત ુજુરાતના ટર.એન્ ડ બી. ડીપાટષમેન્ ટના ઈિેકટ્રીકિ વિભાગમાાં રજીસ્ ટે્રશન 
ધરાિતી હોિી જોઈએ. 

 
૧૦. એજન્ સી ગિનષમેન્ ટ ઓત ુજુરાતના માન્ ય જી એસ ટી નાંબર ધરાિતી હોિી જોઈએ. 
 
૧૧. એજન્ સી પાસે ટ પ્રકારના કામોના અનભુિ અન્ િયે સરકારી, અધષ સરકારી કે ગિનષમેન્ ટ 

અંડરટેકીંગ વિભાગોમાાં ટ પ્રકારની હાઇમાસ્ટ િગાિિાની કે રીપેરીંગ કરિાની  કામગીરી 
કરેિ હોય તેિા તમામ કામોનાાં અનભુિનાાં ટધાર / િકષ ઓડષર / િકષ કાંપિીશન સહટિ. 
તથા નાણાહકય િર્ષ, ર૦૧૧-૧ર, ર૦૧ર-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭, 
૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ યાન સરેરાશ રૂા.૨૦,૦૦,૦૦૦/- (રૂપીયા િીધ ્ િાખ પરુા) કે તેથી િધ ુ
ટનષઓિર કરેિ હોવુાં જોઈએ. ટ બાબતનુાં ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટનુાં સટીહતકેટ જોડિાનુાં રહશેે. 
ટનષઓિર ગણતરી માટે એન્હને્સમેન્ટ તેકટર મજુબ ગણતરી ધ્યાને િેિામાાં ટિશે.  

 
૧૨. એજન્ સી કમષચારી ભવિષ્ ય વનધી તાંડ સાંસ્ થા સાથે તથા િખતો િખતની સરકારશ્રીનુાં 

કાયદાહકય જોગિાઈઓ મજુબનુાં પ્રોિીડન્ ટ તાંડ અંગેનુાં માન્ ય રજીસ્ ટે્રશન ધરાિતી હોિી 
જોઈએ. 



 
૧૩. એજન્ સી માન્ ય સિવીસસ ટેકસ નાંબર અને તેનુાં રજીસ્ ટે્રશન ધરાિતી હોિી જોઈએ. 
 
૧૪. એજન્ સી એ રૂા.૨.૦૦ િાખ કે તેથી િધનુ ુાં નેશ્ નિાઈોડ કે શેડયિુ બેન્ કનુાં તાજુ સોલ્ િન્ સી 

સટીતીકેટ ટ૫િાનુાં રહશેે. 
 
૧૫. એજન્ સી એ જરૂરી પાન નાંબર ટ૫િાનો રહશેે. 
 
૧૬.    એજન્સી હાઇમાસ્ટ ટ્રોિી (મેન રાઇડર) માટે એિીિેટસષ અંગે કામગીરી કરતી કાંપની સાથે 

એગ્રીમેન્ટ કરી શકશે, પરાંત ુતમામ શરતો મખુ્ય એજન્સી તરીકે ભાિ ભરનાર એજન્સીને 
િાુ ુપડશે.   

 
૧૭. ટ કામ માટે એજન્ સી કોઈ પેટા કોન્ ટ્રાકટ કરી શકશે નહી કે રાખી શકશે નહી. 
 
૧૮.  એજન્ સી કોઇપણ સરકારી, અધષ સરકારી કે અન્ય કોઇપણ સ્થળે કયારેય પણ બ્િેક-િીસ્ટ 

થયેિ નથી, તે પ્રકારનુાં નોટરાઇોડ સોગાંદનામ ુ રૂ. ૧૦૦ નાાં સ્ટેમ્પ પેપર પર ટેકનીકિ 
બીડ સાથે રજુ કરિાનુાં  રહશેે.       

૧૯.  ટ ટેન્ડર બાબતે િધ ુ માહહવત અથનેસ નાયબ કાયષપાિક ઇજનેર શ્રી બી.ડી. જીિાણી નો 
મોબાઇિ નાં- ૯૬૨૪૦૮૫૮૫૦ પર સાંપકષ થઇ શકશે.       

 
 
 

    એડી.સીટી એન્ જીનીયર  
     (રોશની શાખા) 

         રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
 


