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રાજકોટ મહાનગરપાલકા હ� તકના બ�ડ�ગોમા ંનવા વાયર�ગ કામો  અથ� િ�-વાિષ�ક ધોરણે ર#ઈટ કો% &ાકટ કરવાનો 

હોઈ આ માટ# રસ ધરાવતી * થા આ +કારના કામોનો ,વુ. અ/ભુવ ધરાવતી ૫રવાનેદાર એજ% સીઓ પાસથેી ઈ- ટ#%ડર 

૫5 ધિતથી ૫સ.% ટ#ઈજ ર#ઈટથી ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે. 
 

૧) કામની :દા;ત રકમ (િ�-વાિષ�ક):  ૩૦ લાખ    

૨) ઈ.એમ.ડB. ની રકમ:       C.    ૩૦,૦૦૦/-    

૩)  ટ#%ડર ફB ની રકમ:       C. ૧૮૭૫/-  (નોન રBફંડ#બલ)    
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વI ુમાJહતી માટ# www.rmc.nprocure.com ની વેબસાઈટ પરથી િવગત મેળવવી. 
 

૧.    એજ%સીએ છે�લા સાત નાણાકBય વષ. દરLયાન સમાન +કારની કામગીરB/ુ ં૬૦% વે�O/ુ ુ ંએક કામ ક# ૫૦% 

વે�Oનુા ં બે કામ કોઇપણ સરકારB ક# અધ. સરકારB ખાતામા ં ,ણૂ. કર#લ હોR ુ ં જોઈએ. S :ગેના જCરB 

દ�તાવેજો, વક. કLપલીશન સટUફBક#ટ ટ#કનીકલ બીડ સાથે જોડવાના રહ#શે.    

૨.   એજ%સી/ુ ંછે�લા સાત નાણાકBય વષ./ુ ંસર#રાશ વાિષ�ક ટન. ઓવર C. ૧૫.૦૦ લાખથી વI ુહોRુ ંજોઈએ. S 

:ગે CA Vારા +માણીત દ�તાવેજો રWુ કરવાના રહ#શે. ટન. ઓવર માટ# રાજકોટ મહાનગરપાલકાના ં

િનયમા/સુાર Enhance Factor લાX ુપાડવામા ંઆવશ.ે  

૩. આ કામે ઈ.એમ.ડB. તેમજ ટ#%ડર ફB ના ં Jડમા%ડ YાZટ “રાજકોટ મહાનગરપાલકા” ની તરફ#ણમા ં

(નેશનલાઈઝડ અથવા શેડOલુ બે% ક) ટ#કનીકલ બીડ સાથે બીડવાનો રહ#શે. 

૪. એજ% સી મા% ય ઈલેક&Bકલ કો% &ાકટર તરBક# ગવન.મે% ટ ઓફ Xજુરાતમા ંર;� &#શન ધરાવતી હોવી જોઈએ. 

Sની ખરB નકલ સામેલ કરવી. 



૫PPPP    એજ% સી મા% ય ઈલેક&Bકલ કો% &ાકટર તરBક# ક#ટ#ગરB ઇ-૧    ક# તેથી ઉ૫રના કલાસમા ં ગવન.મે% ટ ઓફ 

Xજુરાતના આર.એ% ડ બી. ડBપાટ.મે% ટના ઈલેક&Bકલ િવભાગમા ંર;� &#શન ધરાવતી હોવી જોઈએ. Sની ખરB 

નકલ સામેલ કરવી.  

૬PPPP    એજ% સી ગવન.મે% ટ ઓફ Xજુરાતના મા% ય વેટ    (VAT)    નબંર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 

૭PPPP    એજ% સીએ છે� લા નાણાJકય વષ. `ધુીનો +ોફ#શનલ ટ#કસ ભરપાઈ કર#લ હોવો જોઈએ.    

૮.    એજ% સી કમ.ચારB ભિવb ય િનધી ફંડ સ�ં થા સાથે તથા વખતોવખતની સરકારcી/ુ ંકાયદાJકય જોગવાઈઓ 

dજુબ/ુ ં+ોવીડ% ટ ફંડ :ગે/ુ ંમા% ય ર;� &#શન ધરાવતી હોવી જોઈએ. 

૯.    એજ% સી મા% ય સવfસ ટ#કસ નબંર અને તે/ ુ ંર;� &#શન ધરાવતી હોવી જોઈએ.    

૧૦.    એજ% સીએ Cા. ૦૨    લાખ ક# તેથી વI/ુ ુ ંનેg નલાઈઝડ ક# શેડOલુ બે% ક/ુ ંતાWુ (ટ#%ડરની તારBખથી એક વષ. 

Wુ/ ુન હોય તેR ુ)ં સો� વ% સી સટUફBક#ટ આ૫વા/ુ ંરહ#શે. 

૧૧.    આ કામ માટ# કોઈ ૫ણ +કાર/ુ ંજોઈ% ટ વ%ે ચર મા% ય રાખવામા ંઆવશે નJહh. 

૧૨. એજ% સીએ જCરB પાન (PAN) નબંર આ૫વાનો રહ#શે. 

૧૩. શરતી ટ#%ડર મા%ય રાખવામા ંઆવશે નહB.    

૧૪.    આ કામ માટ# એજ% સી કોઈ પેટા કો% &ાકટ કરB શકશે નહB ક# રાખી શકશે નહB. 

૧૫. રાજકોટ મહાનગર પાલકાના કામો વે� ટ / સે% &લ / ઈ� ટ એમ �ણ ઝોનમા ંવહ#ચાયલેા છે. ભાવ ભરનાર 

એજ% સી તમામ ઝોન માટ# અલગ અલગ ટ#%ડર dજુબ ભાવ ભરB શકશે, પરંi ુએક કરતા વધાર# ઝોન માટ# 

લોએ�ટ આjયે કોઈ ૫ણ એક ઝોન ને પસદં કરB શકશે.    કોઈ ૫ણ એજ% સીને એક જ ઝોન/ુ ંકામ આ૫વામા ં

આવશે.  

૧૬PPPP    S એજ% સીના ભાવ મWુંર થાય તેમણે િનયમ dજુબ/ુ ં� ટ#Lપ પ૫ેર ૫ર કરારનાd ુકરB સીકયોરBટB ડBપોઝીટ 

Cા. ૧,૫૦,૦૦૦/-     એફ.ડB.આર. અથવા બે% ક ગેર% ટB ૪ર માસ માટ#  આ૫વાની રહ#શે. 

૧૭PPPP    ટ#કનીકલ બીડ કવર પર “ઈલેક&Bક વાયર�ગ કામો અથ� િ�-વાિષ�ક ધોરણે ર#ઈટ કો% &ાકટ કામ”    તેમ લખRુ ં

તેમજ ટ#કનીકલ બીડ ડોકOમુે%ટ/ુ ંકવર સમયમયા.દામા ંનીચેના સરનામે �પીડ પો�ટથી/CબC પહોચાડવા/ુ ં

રહ#શે.     

 

એડB.સીટB એ% ;નીયર  

રોશની િવભાગ, Cમ ન.ં૦૮ બીk માળે 

   “ડૉ. mબેડકર ભવન”, મnય ઝોન કચેરB  

રાજકોટ મહાનગરપાલકા, ઢ#બરભાઈ રોડ,  

રાજકોટ –––– ૩૬૦ ૦૦૧ 
    

૧૮. ડોpમુે%ટસના તથા ટ#%ડરના દર#ક પેઇઝ પર એજ%સીએ સહB િસqા કરવાના રહ#શે.     
    

૧૯. S એજ%સી ટ#કનીકલ બીડમા ંrવોલીફાય થશે, તેના ંજ +ાઈઝ બીડ ખોલવામા ંઆવશે.     
    

૨૦. આ કામે ભાવો Zrત ઓનલાઈન જ ભરવાના ંછે.    



૨૧.  આ ટ#%ડર સબંિંધત કોઈ પણ િવવાદ ઉપs�થત થશે તો, તે ફrત રાજકોટ tOરુBડBrશન ,રુતો મયા.Jદત રહ#શે. 

આ કામે %યાય/ુ ંuે� રાજકોટ રહ#શે.    
    

૨૨. આવેલ કોઈ ૫ણ ભાવ � વીકારવાનો ક# તમામ ભાવ રદ કરવાનો અિધકાર અબાધીત રાખવામા ંઆવે છે.    

૨૩.   આ ટ#%ડર બાબતે વI ુ માJહિત અથ� નાયબ કાય.પાલક ઇજનેર cી બી.ડB. ;વાણી નો મોબાઇલ ન-ં 

૯૬૨૪૦૮૫૮૫૦ પર સપંક. થઇ શકશે.                                 
                    

    

એડB.સીટB એ% ;નીયર  

રોશની િવભાગ 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા  

 


