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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
હર િનિવદા(બીજો ય ન) 

રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  પ્રિતિ ઠત  અને  સાધન  સ૫ં   તથા  ઈ  ડીયન   ટા  ડડર્  ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯  મજુબ  ગે્રડ-૧   ટેબલ 

 લીચીંગ પાવડરના મે  યફેુકચરસર્ અથવા ઓથોરાઈઝડ ડીલર / ડી  ટ્રી  યટુર અને આ પ્રકારના કામના અનભુવી એજ  સીઓ 

પાસેથી  િનયત  ટે  ડરમા ંસીલ બધં કવરમા ં ટુ-બીડ પ ધતી થી ફકત  પીડ પો  ટ  કે રજી  ટડર્ એ.ડી. મારફત તા.૧૧/૦3/૧૯ 

૧૮.૦૦ કલાક ધુીમા ં નાયબ  કાયર્પાલક  ઈજનેર,  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા,  વોટર  વકર્સ  શાખા(આજી  ઝોન),  ઝવેરચદં 

મેઘાણી ભવન, પવૂર્ ઝોન,  મ ન.ં૧ર, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩, મા ંમળી જાય તે રીતે ભાવ ૫ત્રકો મગંાવવામા ં

આવે છે.  

િવગત 
અંદાજીત જ  થો ટે  ડર ફી (નોન 

રીફડંેબલ)  ા 

અનેર્  ટ મનીની 

રકમ  ા 

ટે  ડર એમાઉ ટ 

(વાષીર્ક)  ા. 

 ટેબલ   લીચીંગ પાવડર મીનીમમ 

કલોરીન પે્રઝ  ટ બાય વેઈટ ૩૪% 

ગે્રડ-૧ ઈ  ડીયન   ટા  ડડર્ 

ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯ મજુબ ર૫ િક.ગ્રા.ની 

પી.વી.સી. અને પોલીથીનના ડબલ 

પેકીંગમા ંસ  લાય કરવાનુ ંકામ 

૩૦( ીસ)  મે ક 

ટન િત વષ 

જ ર યાત જુબ 

ણ વષ માટ 

₹ ૭૫૦/- 

(₹સાતસો- 
પચાસ પરુા) 

₹ ૧૩૭૫૦/- 

(₹ તેર હ ર- 

સાતસો પચાસ 

રુા) 

₹ ૪,૫૬,૭૨૦/- 

(₹ ચાર લાખ 
છ પન હજાર સાતસો 

વીશ પરુા) 

સામા ય શરતોઃ  

(૧) એજ સીની નાણાકંીય ક્ષમતા ;;-  

1. એજ સીની સોલવશંી ₹ ૧.૦૦ લાખ  ઓછા મા ંઓછી હોવી જોઇએ. 

2. એજ સી પાસે આ પ્રકારના ઓછા મા ંઓછો એક કામનો કોઈ પણ રકમનો સરકારી/અધર્ સરકારી સં થા 

મા  લીચીંગ પાવડર સ લાયનો ગત સાત વષર્ દર યાન અનભુવ હોવો જ રી છે. 

3. લકે લી ટ કરેલ નથી તે બાબતનુ ંસોગ દનામુ ં₹૧૦૦/- ના નોન- યડુીશીયલ  ટે પ પેપર પર કરવાન ુ
રહશેે. 

 
(૨)  આ કામના ટે  ડરનુ ંવેચાણ િનયત ટે ડર ફી વસલુી તા.૧૪/૦૨/૧૯ થી ૦૪/૦૩/૧૯  બપોરના ૧૩-૦૦ વા  યા 

સધુી રાજકોટ મહાનગર પાિલકા,ઝવેરચદં મેઘાણી ભવન,પવૂર્ ઝોન કચરેી,ભાવનગર રોડ,રાજમોતી ઓઈલ સામે,  મ 

ન.ં૭  (સીટી  સીવીક  સે  ટર),રાજકોટ  માથંી  કરવામા ં આવશે.  તેમજ  રાજકોટ  મહાનગરપાલીકા  ની  વેબ  સાઈટ 

www.rmc.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાસે. 
 

 (૩)  તા.૧૧/૦૩/૧૯ બપોરના ૧૮-૦૦ વાગ્ યા સધુીમા ંએજ  સીએ  િનયત ટ  ડર ફ  તથા અન  ટ મનીની ભરવાની થતી 

રકમનો અલગ-અલગ  ડીમા ડ  ડ્રાફટ  “RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION” ની  તરફેણનો  (Payable at 

Rajkot)  ભાવો  ભરેલ  ટે  ડર  સાથે(ટેકનીકલ  બીડ  સાથે)  સામેલ  રાખવાના  રહશેે  અને  તેની  િવગત  કવર  ૫ર 

દશાર્વવાની  રહશેે. જો એજ સીએ સીટી સીવીક સે ટરમાથંી  ટે ડર ખરીદેલ  હશે તો  ટે ડર  ફી ભયાર્ની ઓરીજીનલ 

પહ ચ ટે ડર ડો મુે ટ સાથે સામેલ રાખવી. કામનુ ંનામ ( લીચ ગ પાવડર સ લાય) ટે  ડર કવર ઉ૫ર દશાર્વવાન ુ

રહશેે. આ કામે   ભાવો ભરેલ  ટે ડર ડો મુે ટસ, એજ સીએ સીલ બધં કવરમા  ટુ-બીડ કવર પ ધતી થી  નાયબ 

કાયપાલક ઈજનેર, વોટર વકસ શાખા(આ  ઝોન), થમ માળ, મ ન.ં૧૨, વૂ ઝોન કચેર , “ ી વેરચદં મેઘાણી 

ભવન”, ભાવનગર રોડ,રાજમોતી ઓઈલ મીલ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૩, ને ફકત ર .એ.ડ . / પીડ પો  ટ થી મળ  

ય તે ર તે ૫હ ચ  ુ કરવા ુ ંરહશે. 
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(૪)  અનેર્  ટ મની  ડીપોઝીટ(EMD)  ની  રકમનો  ડીમા  ડ  ડ્રાફટ/પે ઓડર્ર  “RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION” 

(Payable  at Rajkot)ની તરફેણમા ં રા  ટ્રીયકૃત અથવા શેડયલુ બે  કનો  ટે  ડર  ડો મેુ ટસની  ટેકનીકલ બીડ સાથે 

જોડવાનો રહશેે. અનેર્  ટ મની  ડ્રાફટની િવગત કવર ઉ૫ર દશાર્વવાની રહશેે. (અનેર્  ટ મની માટેનો ચકે   વીકારવામા ં

આવશે નિહં.) 
 
 (૫)  એજ સીએ ચાલ ુવષર્ન ુમે યફેુકચરર/ ડી  ટ્રી  યટુર/ ડીલરશીપ ના જ રી સટ ફીકેટ  સામેલ રાખવા. 
 
 

(૬)  આ કામે તમામ જ રી આધારો  મ કે મે  યફેુકચરર / ડીલર/ ડી  ટ્રી  યટુર સટ ફીકેટ, GST No., PAN નબંર તથા 

અનભુવની િવગત િવગરેેના દ  તાવેજી આધારોની પ્રમાિણત નકલો ટે  ડર સાથે જોડવાની રહશેે. 
 

 (૭)  ટે  ડર સાથે સામેલ રાખવામા ંઆવેલ ડોકયમુે  ટસ ગેઝટેેડ ઓફીસર/નોટરી પાસે   કોપી કરેલ હોવી જોઈએ. 
 

(૮)   એજ  સીના ભાવ મજુંર થશે તે એજ  સીએ િનયમાનસુાર સીકયરુીટી ડીપોઝીટ(મજુંર થયેલ ભાવ/એ ટીમેટ પૈકી   

વધ ુ હોય  તેના  ૫%)  ૪૨(બતેાલીસ)  મહીના  માટે  જમા  કરાવવાની  રહશેે  અને  િનયત  થયેલ  કરારનામ ુ િદવસ 

આઠ(૮) મા રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તરફેણમા ંકરી આ૫વાનુ ંરહશેે. 

  (૧.) જો સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ બેંક  ગેરે ટી/DD  વ પે હશે તો કરારનામા ના  ટે પ પેપર ની કીમત ₹ ૧૦૦/- 
રહશેે. 

  (૨.) જો સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ  િફક્સ ડીપોઝીટ(FDR)  વ પે  હશે તો કરારનામા ના  ટે પ પેપર ની  કીમત  િફક્સ 

ડીપોઝીટ ની  રકમ ના ૪.૯૦% રહશેે. FDR ની પાછળ એજ સીએ સહી સીક્કા કરી આપવાના રહશેે. 

 

(૯f ટે  ડર  પો  ટ  દવારા  મોકલવામા ંઆવશે  નહી.  િનયત  સમય  મયાર્દા  ૫છી આવેલ  /   વીકારેલ  ટે  ડર  ખોલવામા ં

આવશે નહી. 
 
(૧૦)  રજુ  થયેલ  ટે  ડર  પૈકી  કોઈ  ૫ણ  ટે  ડર  કારણો  દશાર્  યા  વગર  મજુંર  કરવા  અગર  નામજુંર  કરવાનો  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાનો હકક અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે. 
           
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 એડી.સીટી.એ જીનીયર  

                                                                              રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
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::  ટે  ડર રજુ કરવા બાબતની સમજુતી  :: 
૧.  ટેકનીકલ બીડ તથા પ્રાઈસ બીડ અલગ-અલગ કવરમા ંબધં  કરવાના  રહશેે. અને  કવર ઉ૫ર  કામનુ ં નામ તથા 

''ટેકનીકલ બીડ'', ''પ્રાઈસ બીડ'' મોટા અક્ષરે લખવાનુ ંરહશેે. 
 

ર.  ઉ૫રોકત બ  ને કવર - એક મોટા કવરમા ંબધં કરી – કવર ઉ૫ર કામનુ ંનામ તથા EMD/TENDER FEE ની 
સપંણૂર્ િવગતો દશાર્વી રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

 

૩.  િનયત સમયે  ''ટેકનીકલ બીડ'' ખોલવામા ંઆવશે અને  ''ટેકનીકલ બીડ'' મા ંરજુ થયેલ અનભુવની િવગત, અનેર્  ટ 

મની ડીપોઝીટ, સો  વ  સી િવગેરેની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે.   અ  વયે યોગ્ યતા ધરાવનાર એજ  સીની જ ''પ્રાઈસ 

બીડ''  ખોલવામા ં આવશે.  અ  ય  એજ  સીઓની  ''પ્રાઈસ  બીડ''    ખોલવામા ં આવશે  નહીં,    બાબત  તમામ 

એજ  સીઓને બધંનકતાર્ રહશેે. 
 
 
 

કો  ાકટરની સહ  તથા સીકકો 
 

::  ચેક લી  ટ  :: 

૧.  સમાન પ્રકારના કામ કરેલ અનભુવના દાખલાની નકલ (છે  લા સાત નાણાિકય વષર્ દર  યાન કરેલ કામો પૈકીના 

કોઈ ૫ણ રકમના એક કામના અનભુવનો દાખલો રજુ કરવો) 

૨.  બે ક સોલવ  સી સટ ફીકેટ ઓછા મા ઓ  ₹ ૧.૦૦ (એક) લાખ નુ ંરજુ કરવુ.ં 
૩.  અનેર્  ટ મની ડીપોઝીટ/ટે ડર ફી ની િવગત કવર પર દશાર્વવી. 

૪.  લકે લી ટ કરેલ નથી તે બાબતનુ ંસોગ દનામુ ં₹ ૧૦૦/- ના નોન- યડુીશીયલ  ટે પ પેપર પર કરવા ન ુરહશેે. 
૫.  એજ સીન ુGST રજી ટે્રશનન ુસટ િફકેટ.  

કો  ટ્રાકટર નુ ંનામ  :- _____________________________________________ 

સરનામુ ં   :- ______________________________________________ 

                       _______________________________________________ 

                        _______________________________________________ 
 

અનેર્  ટ મની ડીપોઝીટની રકમ  ા.                                 /- પરુા રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, રાજકોટ, નો રા  ટ્રીયકૃત   બે  ક                      

નો ડીમા  ડ ડ્રાફટ/પે ઓડર્ર ન ં                  તારીખ            નો આ સાથે સામેલ છે. 

(અન  ટ મની માટનો ચેક  વીકારવામા ંઆવશે ન હ.) 

   

ઉ૫રોકત ડોકયમુે  ટ રજુ કરેલ છે. 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

વોટર વકર્સ શાખા 

-::  ટે  ડર ફોમર્  ::- 
 
 
ટે  ડર લેનાર પાટ નુ ંનામ  :-  ............................................................. 
 
 
કામનુ ંનામ  :-   ટેબલ   લીચીંગ પાવડર ગે્રડ-૧ ભારતીય ગણુવતા ધારા ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯ મજુબ                       

સ  લાય કરવાનુ ંકામ. 
 

અનેર્  ટ મની ડીપોઝીટ    :-  ₹ ૧૩,૭૫૦/-  

 

(માત્ર રા  ટ્રીયકૃત અથવા શેડયલુડ બે  કનો ડીમા  ડ ડ્રાફટ/પે ઓડર્ર)                               

(રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ના નામનો) 
 

ટે ડર ફી (નોન-રીફંડબેલ)  :-  ₹ ૭૫૦/- 
 
સીકયોરીટી ડીપોઝીટ  :- કો  ટ્રાકટ રકમ/એ ટીમેટ રકમ પકૈી   વધ ુહોય તેના ૫% (પાચં ટકા) 

 
 
 
 
                   

 

                   એડી.સીટી.એ જીનીયર 

                                                                         વોટર વકર્સ  

                રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

વોટર વકર્સ શાખા 
 
કામનુ ંનામ  :- રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને વોટર વકર્સ શાખા માટે   ટેબલ   લીચીંગ પાવડર 

ગે્રડ-૧ ભારતીય ગણુવતા ધારા ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯ મજુબ સ  લાય કરવાનુ ંકામ 

 
::  સામા  ય શરતો  :: 

(૧)  ૧.  રકમ શ દો મા તેમજ આંકડામા ં પ ટ લખવી. 

  ર.  પેઢી કે ભાગીદાર વતી સહી કરો તો તે જ પ્રમાણે સહી કરવી. 

  ૩.  િનયત થયેલ જગ્ યાએ લખવુ.ં 

  ૪.  છેક-છાકવા ં ટે  ડર રદ કરવામા ંઆવશે. શરતી ટે ડર રદ કરવામા આવશે. 

૫.  શરતો એબ ટે્રકટ તથા સમજુતીમા ંદરેક પાને સહી કરવી. 

૬.  અનેર્  ટ  મની  ભયાર્નો  દાખલો  ટે  ડરના  કવર  ઉ૫ર  ડીમા  ડ  ડ્રાફટ/પે  ઓડર્ર 

૫હોચ નબંર, તારીખથી લખવો. ડીમા  ડ ડ્રાફટ/પે ઓડર્ર ટેકનીકલ ટે  ડર સાથે 

રાખવો. 

૭.  અધરુી િવગત તથા દ  તાવેજ  આધારો વગરના ટે  ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 

૮.  ટે  ડરના દરેક પાના ૫ર ભાવ ભરનાર પાટ એ સહી અને િસકકો કરવાના રહશેે.  
 
(ર)  કો  ટ્રાકટ સમય દર  યાન સરકાર ી ના પ્રવતર્માન  અથવા ભિવ ય મા લાગ ુકરવામા 

આવે તે તમામ ટેક્ષ  કે વેરા ની જવાબદારી કો  ટ્રાકટરની રહશેે. આ માટે ટે  ડરમા રજુ 

કરેલ ભાવો સીવાય કોઈજ વધારા ન ુચકુવણુ ંકરવામા આવશે નહી તેમજ શરતી ટે  ડર 

 વીકારવામા આવશે નહી.  
  
(૩)  ી  કિમ ર  સાહબેના ં અથવા  તેમણે અિધકૃત  કરેલ અિધકારી  રા  ટે  ડરો  ખોલવામા ં

આવશે   યારથી એકસો વીસ  (૧ર૦)  િદવસમા ં ટે  ડર   વીકારવામા ંઆવેલ  છે  કે નિહં 

તેનો  િનણર્ય  મહાનગરપાલીકા  મારફત  કરવામા ં આવશે.  આ  મદુતમા ં જો  કોઈ  ૫ણ 

પ્રકારના ં િનણર્યની જાણ કો  ટ્રાકટરને કરવામા ંનિહં આવે તો ટે  ડરના ંભાવો કો  ટ્રાકટર 

કે મહાનગરપાિલકાને બધંનકતાર્  રહશેે નિહ ે૫રંત ુકો  ટ્રાકટર અને  ી કિમ  નર સાહબે 

બનેંની સહમતીથી આવેલ ભાવોનુ ંટે  ડર મજુંર કરવા માટે  ી કિમ  નર સાહબે િનણર્ય 

કરી શકશે. 
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૪.   એજ  સીના ભાવ મજુંર થશે તે એજ  સીએ િનયમાનસુાર સીકયરુીટી ડીપોઝીટ(મજુંર 

થયેલ ભાવ/એ ટીમેટ પૈકી   વધ ુહોય તેના ૫%) ૪૨(બેતાલીસ) મહીના માટે જમા 

કરાવવાની  રહશેે  અને  િનયત  થયેલ  કરારનામ ુ િદવસ  આઠ(૮)  મા  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાની તરફેણમા ંકરી આ૫વાનુ ંરહશેે. 

  (૧.)  જો  સીક્યોરીટી  ડીપોઝીટ બેંક  ગેરે ટી/DD  વ પે  હશે  તો  કરારનામા ના  ટે પ 

પેપર ની કીમત ₹ ૧૦૦/- રહશેે. 

  (૨.)  જો  સીક્યોરીટી  ડીપોઝીટ  િફક્સ  ડીપોઝીટ(FDR)  વ પે  હશે  તો  કરારનામા  ના 

ટે પ પેપર ની કીમત િફક્સ ડીપોઝીટ ની  રકમ ના ૪.૯૦% રહશેે. FDR ની પાછળ 

એજ સીએ સહી સીક્કા કરી આપવાના રહશેે. 
 
૫.  ટે  ડરના કવર ૫ર  ''  ટેબલ   લચીંગ પાવડર ગે્રડ-૧ આઈ.એસ.આઈ. ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯ 

મજુબ ૩૦(ત્રીસ) મેટ્રીક ટન પરુા પાડવાના ભાવ'' એમ  પ  ટ જણાવવુ.ં ટે ડરના ભાવો 

અિધકૃત અિધકારી સમક્ષ  ખોલાશે   યારે ભાવ ભરનાર કે તેના જ અિધકૃત પ્રિતિનિધ 

હાજર  રહી  શકશે.  મદુત  બાદ આવેલ  ટે  ડર   વીકારવામા ં આવશે  નિહં.  તદઉ૫રાતં 

પો  ટમા ં ગમુ  થયેલ  કે  મોડા  આવેલ  ટે  ડર  અંગેની  જવાબદારી  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાની રહશેે નિહં. 
 
૬.  ટે  ડરમા ં મગંાવવામા ંઆવેલ માલના  પેસીફીકેશન મજુબ પાટ એ  પ  ટ  રીતે  મેઈક 

અને બ્રા  ડ જણાવવાની રહશેે. પાટ  માલ કઈ મેઈક/બ્રા  ડનો સ  લાય કરવા માગે છે 

તે  પ  ટ જણાવવાનુ ંરહશેે.  
 
૭.  રેઈટ  કો  ટ્રાકટની  સમય  મયાર્દા  પ્રથમ  વકર્ ઓડર્ર આ  યાની  તારીખથી  ત્રણ  વષર્ની 

રહશેે.  દરેક  વષર્  દર  યાન  અંદાજીત  ૩૦(ત્રીસ)  મે.ટન  થી  વધ ુ અથવા ઓછો  માલ 

કોપ રેશન  તેની  જ રીયાત  મજુબ  ખરીદ  કરશે  તેમજ  કામની  મદુત  પણુર્  થયે  બીજી 

ટે ડર પ્રિકયા પણુર્ ન થાય  યા સધુી એજ સી પાસેથી  ટે ડરમા મજુંર થયેલ ભાવથી 

માલની ખરીદી કરી શકાશે   માટે કોઈ વધારાન ુચકુવણ ુકરવામા આવશે નિહ.  
 
૮.  પાટ એ ભાવ પ્રિત મેટ્રીક ટન એક ના તમામ કર વેરા સાથેના આજી,   યારી, રીબડા, 

રૈયાધાર, ફી  ટર   લા  ટ અથવા ડીપાટર્ મે  ટ જણાવે તે સાઈટ ૫ર લોડીંગ-અનલોડીંગની 

મજુરી, ફે્રઈટ, ટ્રા સપોટર્ ચા  સિહતના આ૫વાના રહશેે. રજુ કરેલ ભાવ િસવાયનુ ંવધ ુ

કોઈ ચકુવણુ ંઆગામી ત્રણ વષર્ દર યાન/કો ટ્રાકટ દર યાન કરવામા ંઆવશે નહીં. 
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૯.  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ના પ્રવતર્માન અમલમા ંહોય તેવા િનયમો, પેટા િનયમો ધી 

બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ ની જોગવાઈઓને આધીન રહીને ટે  ડર ભરવામા ંઆવે છે 

તેમ સમજવાનુ ંછે. 
 
૧૦.  આ  ટે  ડરની શરતો  કે સમજુતી સબંધંી  કોઈ ૫ણ પ્ર  ન ઉ૫િ  થત થશે તો તે અંગેનો 

 યિુનિસ૫લ  કિમ  નર ીનો  િનણર્ય આખરી ગણાશે અને તે ભાવ ભરનારને બધંનકતાર્ 

રહશેે. 
 
૧૧.  આ ટે  ડર સબધંક કોઈ ૫ણ િવવાદ ઉ૫િ  થત થશે તો તે અંગેનો િવવાદ ફકત રાજકોટ 

જયરુી  ડીકશનમા ંચાલી શકશે. 
 
૧ર.  સ  લાયરે    પોતાના  ભાવ  ટે  ડરમા ં આપેલ  હશે  તે  ટે  ડર   વીકારવાની  છે  લી 

તારીખથી ઓછામા ંઓછા ૧ર૦ િદવસ માટેના સમય સધુી બધંનકતાર્ રહશેે. આ સમય 

દર  યાન સ  લાયરને  માલ સ  લાય  કરવા ઓડર્ર આ૫વામા ંઆવે તો  તેઓએ ભરેલ 

ભાવથી માલ સ  લાય કરવા બધંાયેલા છે. આપેલ સમય મયાર્દામા ંકો  ટ્રાકટર / પાટ  

તરફથી માલ સ  લાય  કરવામા ં નિહં આવે તો  સબધંકતાર્  કો  ટ્રાકટર /  પાટ ના ખચેર્ 

અને જોખમે માલ ખરીદ કરવામા ંઆવશે અને   કંઈ નકુસાની મહાનગરપાિલકાને થશે 

તે વસલુ કરવા બી.પી.એમ.સી. એકટ ૧૯૪૯ તથા અ  ય કાનનુી જોગવાઈઓ મજુબ 

કાયર્વાહી કરવા મહાનગરપાિલકા ને ફરજ ૫ડશે. 
 
૧૩.  શરતી, ઓછા ભાવ વા  કે કોઈ ટે  ડર ગ્રાહય રાખવ ુકે કેમ? અથવા તે મજુંર કરવા કે 

નામજુંર કરવાનો તેમજ ટે  ડરમા ંદશાર્વેલ જ  થા કરતા ઓછા તથા વધારે જ  થો માલ 

ખરીદવાનો અિધકાર મહાનગરપાિલકા  પોતાની પાસે અનામત  રાખે  છે અને  તે  માટે 

કોઈ કારણ દશાર્વવામા ંઆવશે નિહં. 

 
૧૪.  આ સાથે સામેલ રાખેલ આ કચેરી હકુમ ન.ંરામનપા/સી/૧૩ર તા.૧૦.૦૬.ર૦૧૩ તથા 

૫િર૫ત્ર ન.ંરામનપા/સી/૩ર૯ તા.રર.૧ર.ર૦૧ર વાચંીને  તેમા ંસહી સીકકા  કરી  ટે  ડર 

સાથે રજુ કરવાના રહશેે. 
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::  પેસીફીકેશન  :: 
 
૧૫.  ટે  ડરની  કોઈ  શરત  કે  આઈટમોના  વણર્ન  કે  પેસીફીકેશનમા ં ફેરફાર  કરવા  દેવામા ં

આવશે નિહ ંઅને કોઈ ૫ણ સ  લાયરે આવા  ફેરફાર કરેલ ુ ટે  ડર રજુ કયુર્  હશે તો એ 

કોઈ  ૫ણ  સજંોગોમા   વીકારવામા ં આવશે  નિહં  (શરતી  ટે  ડર   વીકારવામા ં આવશે 

નિહં).  
 
૧૬.   ટેબલ   લીચીંગ  પાવડર  લેબોરેટરીને  કેમીકલ એનાલીસીસ  માટે  મોકલાવતા  રીપોટર્ 

આઈ.એસ.ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯ મજુબ નિહં હોય તો મીનીમમ કલોરીન પે્રઝ  ટ બાય વેઈટ 

૩૪%.,   ટેબીલીટી  લોસ ઓફ  કલોરીન ઓન ધ બેઈઝીસ ઓફ મીનીમમ અવેલેબલ 

કલોરીન ૧/૧૫., મોઈ  ચર પે્રઝ  ટ બાય વેઈટ ૦.૩% મહતમ. અ  યથા  િનયમાનસુાર 

ધોરણસર શરત ન.ં૧૯ મજુબ પેન  ટી વસલુ કરવામા ંઆવશે. 
 
૧૭.  મના ભાવ મજુંર થયેલ હશે તેમના તરફથી સ  લાય કરવામા ંઆવનારા માલના કોઈ 

૫ણ  લોટમાથંી  લીધેલ  સે પલ  મહાનગરપાિલકાને  યોગ્ ય  લાગશે  તે  કોઈ  ૫ણ 

લેબોરેટરીમા ંઅથવા પોતાની લેબોરેટરીમા ંટે  ટીંગ માટે મોકલવામા ંઆવશે. લેબોરેટરી 

ારા આ૫વામા ંઆવેલ  રીપોટર્   એજ  સીને  બધંનકતાર્  રહશેે  અને  તે  મા  ય  રાખવાનો 

રહશેે. સે પલ એનાલીસીસનો ખચર્ એજ  સીએ ચકુવવાનો રહશેે.  
 
 

:: મોડ ઓફ પેમે  ટ  :: 

૧૮.  ૧.  આ કામે એડવા  સ કે પાટર્ ચકુવણુ ંકરવામા ંઆવશે નહીં. વકર્ ઓડર્ર  

મજુબ  સ  લાય  કરવામા ં આવતા  માલનુ ં િનયમાનુસંાર  બીલ  બનાવવામા ં

આવશે. 

ર.  સ  લાય  કરવામા ંઆવેલ  માલમાથંી  રે  ડમ  સે પલની  લેબોરેટરીમા ં ચકાસણી 

કરવામા ં આવશે  અને  રીપોટર્ને  પેસીફીકેશન  સાથે  સરખામણી  થયા  બાદ 

માલની  ગણુવતાના  આધારે  િનયમાનસુાર  બીલ  પાસ  થયે  ચકુવણુ ં કરવામા ં

આવશે. 
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:: પેન  ટી  :: 

૧૯.   ટેબલ   લીચીંગ  પાવડર  લેબોરેટરીને  કેમીકલ એનાલીસીસ  માટે  મોકલાવતા  રીપોટર્ 

આઈ.એસ.ન.ં૧૦૬૫/૧૯૮૯  મજુબ  નિહં  હોય  તો  અવેલેબલ  કલોરીન,પરસ ટ  બાય 

માસ(િમનીમમ) ૩૪% થી ઓછો હશે તો તેના પ્ર  યેક ટકે દર મેટ્રીક ટન ઉ૫ર ₹ ર૫૦/- 

પેન  ટી વસલુ કરવામા ંઆવશે.   ટેબીલીટી, લોસ ઓફ કલોરીન ઓન ધ બઈેઝીસ ઓફ 

ઈનીશીયલ અવેલેબલ કલોરીન(મેક્સીમમ) ૧/૧૫  ટલી થી ઓછી હશે  તેના પ્ર  યેક 

દશાશં  ઉ૫ર  દર  મેટ્રીક  ટન  ઉ૫ર  ₹ ર૦/-  લેખે  પેન  ટી  વસલુ  કરવામા ં આવશે. 

મોઈ  ચર, પરસ ટ બાય માસ(મેક્સીમમ) ૦.૩% થી  ટલા ટકા વધારે હશે  તેના દર 

૦.૧% ઉ૫ર દર મેટ્રીક ટને ₹ ર૦/- લેખ ેપેન  ટી વસલુ કરવામા ંઆવશે. પેન ટી ની  

રકમ બીલમાથંી અથવા સીકયોરીટી  ડીપોઝીટમાથંી વસલુ કરવામા ંઆવશે અને  તેમ 

છતા બીલની રકમ ચકુવાઈ ગયેલ હોય તો મહાનગરપાિલકા તે રકમ લેણા તરીકે માલ 

સ  લાય કરનાર પાસેથી વસલુ કરી શકશે.  ૩ર% કરતા ઓછો કલોરીન પે્રઝ  ટ હશે તો 

માલ સપંણુર્ રી કટ કરી શકાશે.માલ મોડો સ  લાય કરવાની  પેન  ટી પ્ર  યેક  િદવસના 

સ  લાય  ઓડર્રની  રકમના ં ૦.ર૦%  લેખે  રનીંગ  બીલમાથંી  અથવા  સીકયોરીટી 

ડીપોઝીટમાથંી કપાત કરી વસલુ લેવામા ંઆવશે. માલ સ  લાય કરવામા ંપાટ  સપંણૂર્ 

૫ણે  િન  ફળ જશે તો  મહાનગરપાિલકા  તેમના ંખચેર્ અને જોખમે અ  ય પાટ  પાસેથી 

માલ ખરીદી શકશે. આ ખરીદીમા ંમહાનગરપાિલકાને   નકુશાની થશે તે ભાવ ભરનાર 

એજ  સીએ ભોગવવાની રહશેે અને 

 

 મહાનગરપાિલકા તે રકમ લેણા તરીકે માલ સ  લાય કરનાર પાસેથી વસલુ કરી શકશે.. 
 
   

 

કેમી  ટ          નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેર            એડી.સીટી.એ જીનીયર 

      વોટર વકર્સ                     વોટર વકર્સ           વોટર વકર્સ 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા        રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

  

 

ઉ૫રોકત દશાર્વેલ તમામ શરતો તથા સમજુતી અમોએ બરાબર વાચંેલ  છે તથા સમ લ છે 

અને તે અમોને દરેક રીતે બધંનકતાર્ છે   બદલ આ નીચે સહી કરી આ૫વામા ંઆવેલ છે. 
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