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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર૦૧૮ - ૧૯ 
 

 
બી - ાઈસ બીડ 

  
 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૨ માં િવનાયકનગર નંદબાબા ચોક થી િવનાયકનગર શેર  ન.ં ૧૫/૧૬ ુધી 

સી.સી. િ કા ટ ઇ ટરલ કગ પેિવગ લોક સ લાય અને ફકસ ગ કરવા ું  કામ  
 

 
 

દા ત રકમ  :-  ા.૩,૨૨,૦૦૦/- 
અન  ટ મની      :-  ા.૩,૨૨૦/- 

ટ  ડર ફ   :-  ા.૭૫૦/- (નોન-ર ફંડબલ) 
 
 
 
 

સીટ  એ  નીયર ( પે.)  
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

ી હ રિસહ  ગો હલ ઝોનલ કચેર   
પિ મ ઝોન, ૧૫૦ ટ રગ રોડ, 

બગ બ ર પાછળ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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બાધંકામ શાખા - મ ય ઝોન 
 
 
 
 

બી - ાઈસ બીડ 
 

કો  ાકટર ું  નામઃ 
ા.............................  ૫હ ચ ન.ં..........................    તાર ખ...................... 

 

ટક કામ (સકડ ટકાવાર  દર) 
......................................................................................................................................... 
 

ુ/ંઅમો આ ટ  ડરમાં લખે ુ કામ કડામાં .......................................... ટકા ....................... 
(શ  દલોમા.ં..................................................................................................) દાજ ૫ ક માં 
દાખલ કરલ ભાવ કરતા ઓછા/વ ુ ભાવે કરવા ુશી /છ એ. 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૨ માં િવનાયકનગર નંદબાબા ચોક થી િવનાયકનગર શેર  ન.ં ૧૫/૧૬ ુધી 

સી.સી. િ કા ટ ઇ ટરલ કગ પેિવગ લોક સ લાય અને ફકસ ગ કરવા ું  કામ 
મં ુર થયેલ દાજ : ા.૩,૨૨,૦૦૦/- 
અન  ટ મની  : ા.૩,૨૨૦/- 
સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ  પાંચ ટકા ફ કસડ ડ પોઝીટ રસીદથી અથવા અઢ  ટકા રોકડથી  
   ા.................... અને અઢ  ટકા બીલમાંથી કપાત 

ટ  ડર ફ    : ા.૭૫૦/- 
કો  ાકટર ું  નામ : 
સરના  ુ : 
 
તાર ખ   : 
સા ી   : 
સરના  ુ : 
ધંધો   : 

       ભાવ ભરનારની સહ  
સદર ુ ભાવ ૫  રાજકોટ મહાનગરપા લકા વતી મં ુર. 

તાર ખ             મં ૂર કરનાર અિધકાર ની સહ  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા 
 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૨ માં િવનાયકનગર નંદબાબા ચોક થી િવનાયકનગર શેર  ન.ં ૧૫/૧૬ ુધી 

સી.સી. િ કા ટ ઇ ટરલ કગ પેિવગ લોક સ લાય અને ફકસ ગ કરવા ું  કામ 
૫ રિશ  ટ 

કામની કઈ કઈ બાબત કરવાની છે તે બતાવવાની યાદ  

 

Sr Qty. Description Rate Unit Amount 
1 420.00 Excavation upto 20 cm 12.00 Sqmt 5040.00 
2 420.00 Do.   (For depth 20 cm to 40 cm) 2.00 Sqmt 840.00 
3 210.00 Excavated soil lifting work 171.00 cu.mt 35910.00 

4 65.00 Supply & Laying of Machine 
crushed agregate of size 25-38 mm 971.00 cu.mt 63115.00 

5 35.00 Supply & Laying of Soft Murrum 240.00 cu.mt 8400.00 

6 420.00 

Supply & Fixing of 60mm M-30 
Grade cement concrete rubber 
mold paving inter locking paving 
block (Grey colour) after beding of 
black stone powder in line and CC 
on the edge in proportion of 1:2:4 
with curing etc. complete 

496.00 Sqmt 208320.00 

  
  

  TOTAL 321625.00 

   
  SAY 

     
322,000.00  

 

 

સઘ ં કામ ફરમાવવામાં આવે તે માણે શરતો અને સમ ુતી ુજબ કરવા ુ ં  છે. ઉ૫રોકત ૫ રિશ  ટમાં િનદશ કરલ 
આઈટમો ુ ં  કામ આ સાથે સામેલ કરલ સંબંધીત આઈટમોની શરતો અને સમ ુતી માણે કરવા ુ ં  છે. 
 
 
 
 

 એડ .  એ  નીયર                ડ.એકઝી.એ  નીયર                          સીટ  એ  નીયર( પે.)   
રાજકોટ મહાનગરપાલકા         રાજકોટ મહાનગરપાલકા                            રાજકોટ મહાનગરપાલકા 

 

કો  ાકટરની સહ  તથા િસ ો : 


