
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.૧૧/૦૩/૧૯ 

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 પ્રેઝ  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 ત ેબાબતનુ ંસોગ દનામુ ં₹૧૦૦/- ના નોન- યડુીશીયલ ટે પ પેપર પર કરવા ન ુ

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. 

 



(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 રહશે.ે (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 ડોકયમેુ  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 હશ ે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. 

 

(૯) 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. 
           
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 

                                                                               એડ .સીટ .એ નીયર 

                                                                             રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 


