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TENDER No. : RRL/BRTS/2018-19/08 

 

 

 

 

 

 

MARCH-2019 

 

Milestone dates 

Downloading of Tender  11/03/2019 12:00 Hrs. to 
25/03/2019 up to 17:00 Hrs. 

Pre-bid Meeting  18/03/2019 at 11:00 Hrs. 

Submission of  Sealed Two Envelopes (RPAD, Speed post, in person) 
Envelope No. 1) Tender fees, EMD, Technical bid & supporting doc. 
Envelope No. 2) Price Bid 

Up to 25/03/2019 at 18.00 
Hrs. 

Opening Technical Bid if possible 26/03/2019 at 11:00 Hrs. 

Opening Price Bid (for Technical Qualified Bidder) if possible 27/03/2019 at 17:00 Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

રાજકોટ રાજપથ લી. 
Rajpath Ltd. 

 

રાજકોટ રાજપથ લી.ને થર્મલ પેપર રોલ પરુા પાડવાના કારે્ રેઈટ કોન્ટ્રેક્ટ 
ર્ાટેનુું ટેન્ટ્ડર  

GENERAL MANAGER,   
RAJKOT RAJPATH LTD. 

       03rd FLOOR, MULTI ACTIVITY CENTER                                  
(INTEGRATED COMMAND & CONTROL CENTER),  

NANA MAVA CHOWK,  
150’ RING ROAD, RAJKOT – 360005 

E-mail: rmc.rrl@gmail.com Web – www.rajkotrajpath.com 
Phone No: +91-281-2332855 
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રાજકોટ રાજપથ લી.ને થર્મલ પેપર રોલ પરુા પાડવાનાું કારે્ રેઈટ કોન્ટ્રેક્ટ ર્ાટેનુું ટેન્ટ્ડર 

 આ ઉપરથી હુું/ અર્ો ભાવ પત્ર આપુું છું/ આપીએ. છીએ કે, સાથેના પરરશિષ્ટર્ાું જણાવેલ લીસ્ટ 

મજુબ અને િરતો તેર્જ સર્જુતી પ્રર્ાણે વસ્ત/ુ કાર્ પરુૂ પાડવા બુંધાઉ છું/ બુંધાઈ છીએ. 

૦૧) કાર્ની શવગત   :- વર્મ ૨૦૧૯ – ૨૦ તથા વર્મ ૨૦૨૦ - ૨૧ દરમ્યાન           

                                                  થર્મલ પેપર રોલ પરુા પાડવાનુું કાર્ 

૦૨) અનેસ્ટર્ની ની રકર્  :- રૂ|. ૫,૦૦૦/- 

િેડયલુ્ડ બેંક: ..............................................  ડી. ડી.નું. : ………………………………………… 

    તા.       /       /૨૦૧૯ 

૦૩) સીક્યોરીટી રડપોઝીટ  :- રૂ|. ૩૦,૦૦૦/- 

૦૪) સુંસ્થાનુું નાર્   :- ………………………………………………………………………… 

૦૫) ભાવ આપનારનુું નાર્  :- ………………………………………………………………………… 

૦૬) Goods & Service Tax  No. :- ………………………………………………………………………… 

 (ઝેરોક્ષ સારે્લ રાખવી) 

૦૭) િોપ એક્ટ લાયસન્ટ્સ નું   :- ………………………………………………………………………… 

 તથા સુંસ્થા િરૂ થયાની તારીખ :- ………………………………………………………………………… 

૦૮)  સુંસ્થાના પ્રશતશનધી/ પ્રોપ્રાઈટર/  

 રે્નેજરનુું નાર્   :- ………………………………………………………………………… 

૦૯) સરનામુું    :- ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 
 

      ………………………………………………………………………… 

૧૦) તારીખ    :- ………………………………………………………………………… 

૧૧) ટેન્ટ્ડર ફી   :-  રૂ|.૧,૧૨૫/- (નોન રીફુંડબેલ) 

િેડયલુ્ડ બેંક: ..............................................  ડી. ડી.નું. : ………………………………………… 

    તા.       /       /૨૦૧૯ 
 

   

        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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CHECKLIST 
ટેન્ટ્ડરનુું નાર્:- રાજકોટ રાજપથ લી.ને થર્મલ પેપર રોલ પરુા પાડવાનાું કારે્ રેઈટ કોન્ટ્રેક્ટ ર્ાટેનુું 

ટેન્ટ્ડર 

 

પાટી/એજન્ટ્સીનુું નાર્:- .................................................................................................................... 
 

ક્રર્ શવગત હા/ના 
૧ Tender fees, EMD તથા ટેકનીકલ બીડ Envelope-1 ર્ાું તથા ભાવ પત્રક 

Envelope-2 ર્ાું રાખવાર્ાું આવેલ છે તેર્જ બુંને Envelope Seal કરવાર્ાું આવેલ 
છે? 

 

૨ ગડુ્સ & સશવિસ ટેક્સ રજીસ્રેિનની ઝેરોક્ષ ટેન્ટ્ડરર્ાું સારે્લ રાખેલ છે.   
૩ િોપ એક્ટ લાયસન્ટ્સ નુંબર તથા સુંસ્થા િરૂ થયાની તારીખ દિામવતી ઝેરોક્ષ 

ટેન્ટ્ડર કવરર્ાું સારે્લ છે? 
 

૪ સુંસ્થા ત્રણ વર્મ જુની છે?  
૫ છેલ્લા ત્રણ વર્મના ફાઈનાન્ટ્સીયલ રીપોટમ  મકેુલા છે?   
૬ છેલ્લા ત્રણવર્મના  ફાઈનાન્ટ્સીયલ રીપોટમ  ચાટમડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ પાસે સટીફાઈડ 

કરવાર્ાું આવેલ છે? 
 

૭ કવર ઉપર ટેન્ટ્ડરનુું નાર્ તથા સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સર્ય 
દિામવવાર્ાું આવેલ છે? 

 

૮ લીર્ીટેડ કુંપની અથવા બહારગાર્ની પાટીએ પ્રશતશનધીને ઓથોરીટી લેટર 
આપેલ છે? 

 

૯ ટેન્ટ્ડરર્ાું દરેક પાને સહી/શસક્કા કરેલ છે કે કેર્?  
૧૦ ચાલ ુનાણાુંકીય વર્મની પ્રોફેિનલ ટેક્સ ભયામની પહોંચની ઝેરોક્ષ કોપી સારે્લ 

રાખેલ છે? 
 

 

 અર્ારા તરફથી ટેન્ટ્ડર ભરતી વખતે ઉપરોક્ત તર્ાર્ ૧૦ મદુ્દાઓની સુંપણુમ ર્ારહતી આપવી 
ફરજીયાત છે. આર્ છતાું જો કોઈ બાબતે ચકુ થયેલ હિે અને આ ઝેરોક્ષ નકલો સ્વપ્રર્ાણીત કરવાર્ાું 
આવેલ નહીં હોય કે ટેન્ટ્ડરર્ાું ર્ાુંગવાર્ાું આવેલ તર્ાર્ શવગતો/ર્ારહતી, જરૂરી આધાર, પરુાવા, ઝેરોક્ષ 
નકલો ટેન્ટ્ડર સાથે જ બીડવાર્ાું (રજુ કરવાર્ાું) આવેલ નહીં હોય તો અર્ો જાણીએ છીએ કે આવુું ટેન્ટ્ડર 
રદ કરવાને પાત્ર થિે. આ બાબતે રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા કરવાર્ાું આવેલ શનણમય અર્ોને 
બુંધનકતામ રહિેે.  
 
   

        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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::ટેન્ટ્ડરની િરતો:: 
 

૧) ટેન્ટ્ડર ભરનાર પેઢી ઓછાર્ાું ઓછી ત્રણ વર્મ જુની હોવી જોઈએ તેર્જ આ અંગે ર્ાન્ટ્ય પરુાવા 

તરીકે સેલ્સ ટેક્સ/ ટીન નું/ વેટ નું અને િોપ એક્ટ લાઈસન્ટ્સ બુંનેની પ્રર્ાણીત ઝેરોક્ષ નકલ 

ટેન્ટ્ડર સાથે રજુ કરવાની રહિેે તથા ચાલ ુ નાણાુંકીય વર્મની પ્રોફેિનલ ટેક્સ ભયામ અંગેની 

પહોંચની પ્રર્ાણીત ઝેરોક્ષ નકલ ટેન્ટ્ડર સાથે રજુ કરવાની રહિેે. 
 

૨) ટેન્ટ્ડર ભરનાર સુંસ્થાએ નાણાુંકીય વર્મ ૨૦૧૫-૧૬, નાણાુંકીય વર્મ ૨૦૧૬-૧૭તથા નાણાુંકીય 

વર્મ ૨૦૧૭-૧૮નો ઓરડટેડ ફાઈનાન્ટ્સીયલ રીપોટમ  રજુ કરવાનો રહિેે. જે અન્ટ્વયે ટેન્ટ્ડર ભરનાર 

સુંસ્થા દ્વારા ઉક્ત દિામવવાર્ાું આવેલ નાણાુંકીય વર્મના ઓરડટેડ ફાઈનાન્ટ્સીયલ રીપોટમર્ાું 

નકુિાન કરવાર્ાું આવેલ ન હોવુું જોઈએ. જે આ ટેન્ટ્ડર સાથે બબડાણ કરવાનુું રહિેે. જેની 

પ્રર્ાણીત નકલ ચાટમડ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ પાસે કરાવવાની રહિેે. 
 

૩) જો પેઢી પ્રોપ્રાઈટરિીપની હોય તો ર્ાબલકનુું પરુૂ નાર્ અને જો ભાગીદારી પેઢી હોય તો તર્ાર્ 

ભાગીદારોનાું પરુાું નાર્ અને જો પેઢી લીર્ીટેડ કુંપનીની હોય તો તેર્નાું રે્નેજીંગ રડરેકટસમનાું 

પરુા નાર્, સરનાર્ા, ફોન નુંબરની શવગત રજુ કરવી તેર્જ લીર્ીટેડ કુંપનીના રકસ્સાર્ાું 

રાજકોટ રાજપથ લી. સાથે કરાર કરવાની સતા ધરાવતાું ઈસર્ને જરૂરી અશધકારપત્ર કુંપની 

તરફથી ઈસ્ય ુથયેલો હોવો જોઈિે.તેની નકલ આ ટેન્ટ્ડરસાથે અવશ્ય આપવાની રહિેે. શવિેર્ર્ાું 

રાજકોટ રાજપથ લી. સાથેનાું રોજબરોજનાું વ્યવહારર્ાું જે આસાર્ી સતત સુંપકમર્ાું રહનેાર હોય 

તેના નાર્/સરનાર્ા/ફોન નુંબરની શવગતો આપવાની રહિેે. 
 

૪) જો ભાવ ભરનાર પેઢી કે આસાર્ી રાજકોટ િહરે બહારનાું હિે તો તેઓની ઓરફસ રાજકોટ 

િહરેર્ાું હોવી જરૂરી છે. અન્ટ્યથા સ્થાશનક પ્રશતશનધી હોવો જરૂરી છે. જેથી કરીને કોઈ વખત ટુુંકી 

મદુ્દત્ર્ાું ર્ાલ જોઈતો હોય તો સત્વરે ર્ળી િકે. ઉપરાુંત ઓડમર લેવા વગેરે કાર્ગીરીર્ાું 

બબનજરૂરી સર્ય પસાર ન થાય. 
 

૫) બીડર દ્વારા થર્મલ પેપર રોલના ભાવ ડીલીવરી સરહત તર્ાર્ વેરાઓ, વેટ વગેરે સરહત 
આપવાના રહિેે. 

 

   

        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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૬) આ કોન્ટ્રેક્ટ બે(૦૨)વર્મ ર્ાટે છે, એટલે કે કોન્ટ્રેક્ટનાું એગ્રીરે્ન્ટ્ટ થયા બાદ વકમ ઓડમર આપ્યાની 

તારીખથી બે(૦૨)વર્મ સધુી અથવા આ કારે્ નવા વર્મ ર્ાટેનો વાશર્િક રેઈટ કોન્ટ્રેકટનો કરાર 

થાય ત્યાું સધુીનાું (વધરુ્ાું વધ ુછ ર્ાસ) સર્યગાળા ર્ાટે વકમ  ઓડમર આપી િકાિે. તેર્જ આ 

વકમઓડમરની મદુ્દત્ પરુી થાય ત્યાું સધુી કોન્ટ્રેક્ટનો અર્લ કરવાનો રહિેે. એટલે કે કોન્ટ્રેક્ટનાું 

છેલ્લા રદવસે કોઈ કાર્ ર્ાટે વકમઓડમર આપવાર્ાું આવે અને તે કાર્ની સર્ય ર્યામદા મજુબ તે 

વકમઓડમર પરુત ુું કાર્ આજ કોન્ટ્રેક્ટની િરતો/ભાવથી કરી આપવાનુું રહિેે.  

૭) આવેલ ટેન્ટ્ડરો તારીખ ૨૬/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે તેર્જ ટેકનીકલ 

ઈવેલ્યએુિન પણુમ થયેથી િક્ય હિે, તો ભાવપત્રક તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સાુંજે ૧૭:૦૦ 

કલાકે હાજર રહલેા પ્રશતશનધીઓ સર્ક્ષ ખોલવાર્ાું આવિે. પ્રશતશનધીઓએ સ્વખચે હાજર રહવે ુું. 

૮) કવર ઉપર ટેન્ટ્ડરનુું નાર્ તથા સ્સ્વકારવાની છેલ્લી તારીખ અને સર્ય અવશ્ય દિામવવાનો 

રહિેે.  

૯) ઓછા ભાવનુું કે કોઈપણ ટેન્ટ્ડર સ્વીકારવુું કે નહી તેર્જ ઓછો વધતો ર્ાલ ખરીદવાનો રાજકોટ 

રાજપથ લી.નો અબાશધત હક્ક રાખે છે અને આ અંગે કોઈજ કારણ આપવાર્ાું આવિે નહી. 

૧૦) ટેન્ટ્ડરની કોઈ િરત કે આઈટર્નાું વણમન કે સ્પેિીરફકેિનર્ાું ફેરફાર કરવા દેવાર્ાું આવિે નહી 

અને કોઈપણ ભાવ ભરનારે આવા ફેરફાર કરેલ ટેન્ટ્ડર રજુ કયુું હિે તો તે સ્વીકારવાર્ાું આવિે 

નહી. 

૧૧) જે ક્વોલીટીનાું ભાવ ર્ાુંગવાર્ાું આવે તે જ ક્વોલીટીનાું ભાવ આપવાનાું રહિેે. તે શસવાય અન્ટ્ય 

ભાવ ભરેલ હિે, તે ગ્રાહ્ય રાખવાર્ાું આવિે નરહિં. ટેન્ટ્ડર પાસ થયે દરેક વસ્તનુા નમનુા રજુ 

કરવાના રહિેે. આવેલ ભાવ મજુબ બે (૦૨) વર્મ દરમ્યાન જરૂરીયાત મજુબની સ્ટેિનરી વધ ુકે 

ઓછા પ્રર્ાણર્ાું ઓડમર મજુબ ર્ાલ આપવાનો રહિેે. 

૧૨) આ કારે્ ભાવ ર્ુંજુરી ર્ળ્યાનાું રદવસ – ૭ (સાત) ર્ાું કુલ રૂ|. ૩૦,૦૦૦/- (અંકે રૂ|. ત્રીસ હજાર 

પરુા/-)ની નેિનલાઈઝડ/િેડયલુ્ડ બેંકની  રફક્સ રડપોઝીટ રસીદ કઢાવી, રાજકોટ રાજપથ લી. 

ખાતે રજુ કરી, ધોરણસર સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર રાજકોટ રાજપથ લી.ની તરફેણર્ાું કરારનામુું 

(એગ્રીરે્ન્ટ્ટ) કરી આપવાનુું રહિેે. એગ્રીરે્ન્ટ્ટ શનયર્ મજુબનાું સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરવાનુું રહિેે. 

એગ્રીરે્ન્ટ્ટ ર્ાટે જેટલી રકિંર્તનાું સ્ટેમ્પ પેપર ખરીદવાનાું થાય તે સપ્લાયરે રજુ કરવાનાું રહિેે. 

સપ્લાયરે એગ્રીરે્ન્ટ્ટ રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા આપવાર્ાું આવેલ નમનુા મજુબ ટાઈપ કરાવી 

રજુ કરવાનુું રહિેે. 
    
        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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૧૨.૧) આ કારે્ ભાવને ર્ુંજુરી ર્ળ્યાને શનયર્ાનસુાર એજન્ટ્સી દ્વારા એગ્રીરે્ન્ટ્ટ કરવાર્ાું નહીં 

આવે તો, તેર્ની EMD  જપ્ત કરીને પછીના ત્રણ (૦૩) વર્મ ર્ાટે રાજકોટ રાજપથ લી. 

તથા રાજકોટ ર્હાનગરપાબલકાના અન્ટ્ય ટેન્ટ્ડરર્ાું ભાગ લેવાર્ાુંથી બાકાત રાખવાર્ાું 

આવિે.  

૧૨.૨) આ કારે્ એજન્ટ્સીને વકમઓડમર ર્ળ્યાને શનયર્ાનસુાર એજન્ટ્સી દ્વારા સદર કાયમ 

સર્યાનુુંસાર પણુમ કરવાર્ાું ન આવતા, રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા એજન્ટ્સીને ટર્ીનેટ 

કરીને શસક્યોરીટી રડપોઝીટ જપ્ત કરવાર્ાું આવિે તેર્જ ત્રણવર્મ ર્ાટે રાજકોટ રાજપથ 

લી.તથા રાજકોટ ર્હાનગરપાબલકાના અન્ટ્ય ટેન્ટ્ડર પ્રરક્રયાર્ાું બ્લેકલીસ્ટ કરવાર્ાું 

આવિે.   

૧૩) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા થર્મલ પેપર રોલનો ઓડમર એજન્ટ્સીને આપવાર્ાું આવે, સદર 

ઓડમરની તારીખથી એક અઠવારડયાર્ાું ઓડમર પણુમ કરવાનો રહિેે તથા રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

ઓરફસના સરનારે્ પહોંચાડવાનો રહિેે.  

૧૪) એજન્ટ્સી દ્વારા થર્મલ પેપર રોલનો ઓડમર પણુમ કરવાર્ાું એક અઠવારડયાથી વધ ુસર્ય થયે, 

દરેક અઠવારડયા રદઠ રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ટોટલ ઓડમર વેલ્યનુા ૫%પેનલ્ટી લગાવવાર્ાું 

આવિે. જેની સુંપણુમ જવાબદારી એજન્ટ્સીની રહિેે. 

૧૫) ટેન્ટ્ડર સ્પેિીરફકેિનર્ાું દિામવ્યા મજુબ જ એજન્ટ્સીએ થર્મલ પેપર રોલ સપ્લાઈ કરવાના રહિેે. 

અગર એજન્ટ્સી દ્વારા ટેન્ટ્ડર સ્પેિીરફકેિનથી અલગ ક્વોલીટીના થર્મલ પેપર રોલ સપ્લાઈ 

કરવાર્ાું આવિે, તો રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા સ્વીકારવાર્ાું આવિે નહીં. એજન્ટ્સીએ રાજકોટ 

રાજપથ લી. દ્વારા નક્કી કરવાર્ાું આવેલ સ્પેિીરફકેિન મજુબ જ થર્મલ પેપર રોલ સપ્લાઈ 

કરવાના રહિેે.  

૧૬)  એજન્ટ્સી દ્વારા મદુ્દત્ શવત્યા બાદ ઓડમર મજુબની પેપર સ્ટેિનરી (થર્મલ પેપર રોલ) રાજકોટ 

રાજપથ લી.ને સપ્લાઈ ન કરવાર્ાું આવતા, રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ઉક્ત પેપર સ્ટેિનરી 

અન્ટ્ય પાસેથી ખરીદ કરી િકાિે, તેર્ કરતાું જે કાુંઈ નકુિાની જિે, તે રાજકોટ રાજપથ લી. 

દ્વારા એજન્ટ્સી પાસેથી વસલુ કરી િકિે તેર્જ શનયર્ાનુુંસાર પરચેઝ ઓડમર/ઈન્ટ્વોઈસની કુલ 

રકર્ના ૫% થી ૧૦% સધુીની પેનલ્ટી લગાવવાર્ાું આવિે.   

 
 

 

        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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૧૭) એજન્ટ્સીને નોન પરફોર્મન્ટ્સ ર્ાટે પોઈન્ટ્ટ-૧૬ર્ાું દિામવવાર્ાું આવેલ શનયર્ાનસુાર પેનલ્ટી ૫% 

થી લઈ ર્હતર્ ૧૦% સધુી પેનલ્ટી લગાવવાર્ાું આવિે.  
 

૧૮) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા પચેઝ ઓડમર આપવાર્ાું આવિે, જે મજુબ વેપારીએ પેપર સ્ટેિનરી 

(થર્મલ પેપર રોલ) સપ્લાઈ કરવાનો રહિેે. 

૧૯) મદુ્દત્ની ગણત્રી કરતી વખતે ઓડમર આપ્યાની તારીખથી ઓડમર પણુમ કયામની તારીખની ગણત્રી 

કરવાર્ાું આવિે. તેર્જ આપવાર્ાું આવેલ વકમ  ઓડમરની મદુ્દત્ર્ાું વધારો થઈ િકિે નહીં કે 

કોઈપણ સુંજોગોર્ાું વકમ  ઓડમર રદ થઈ િકિે નહીં. 

૨૦) આ દ્વદ્વ-વાર્ીક રેઈટ કોન્ટ્રેક્ટનુું ટેન્ટ્ડર છે. આથી બે (૦૨) વર્મ દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ 

વધારો ર્ાુંગી િકાિે નહીં કે આપવાનો રહિેે નહીં. 

૨૧) એજન્ટ્સીએ પેપર સ્ટેિનરી (થર્મલ પેપર રોલ) સપ્લાઈ કરતી વખતે રડલીવરી ચલણ અથવા 

ઈન્ટ્વોઈસ ફરજીયાતપણે આપવાનુું છે. 

૨૨) આ કાર્ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થિે તો ચેરરે્નશ્રી, રાજકોટ રાજપથ લી.નો શનણમય આખરી 

રહિેે, અને જે બીડ કરનારને બુંધનકતામ રહિેે. શવવાદ ફક્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્િનર્ાું ચાલી 

િકિે. 

૨૩) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ધોરણસર બીલ પાસ થયે બીલની રકર્ ચકૂવવાર્ાું આવિે. 

૨૪) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા િરતી ટેન્ટ્ડર સ્વીકારવાર્ાું આવિે નરહિં. 

૨૫) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા આવેલ ભાવો પરત્વે જો વાટઘાટની જરૂરીયાત જણાય તો 

વાટાઘાટની પધ્ધશત ચેરરે્નશ્રી, રાજકોટ રાજપથ લી. નક્કી કરે તે મજુબ ભાવ ભરનારને 

બુંધનકતામ રહિેે, અને ર્ુંજુર થયેલ ભાવથી વકમ  ઓડમર આપવાર્ાું આવે તે રીતે વર્મ દરમ્યાન 

સ્ટેિનરી પરુી પાડવાની રહિેે. 

૨૬) બીડર દ્વારા કેન્ટ્દ્વ સરકાર, રાજય સરકારના વખતો વખતના ટેક્સ, ડયટુી તથા અન્ટ્ય કરવેરા 

ભરવાનુું પાલન કરવાનુું રહિેે. જેર્ાું રાજકોટ રાજપથ લી.ની જરૂરીયાત અનસુાર દરેક ટેક્સ 

ભયામના ચલણ, પત્રક અતે્રને રજુ કરવાના રહિેે. તેર્જ સદરહુું બાબતે રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

જવાબદારી રહિેે નહીં. 

૨૭) રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ભારત સરકારશ્રીના શનયર્ાનસુાર TDS વગેરેની કપાત કરવાર્ાું 

આવિે.   
 

 

 

        ………….. ………………………………………….. 
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૨૮) સદરહુું ટેન્ટ્ડરર્ાું ભાગ લેનાર એજન્ટ્સી છેલ્લા પાુંચ વર્મર્ાું કોઈપણ સરકારી, અધમ સરકારી કે  

કો-ઓપરેટીવ, નગરપાબલકા કે ર્હાનગરપાબલકાર્ાું બ્લેકલીસ્ટ થયેલ નથી. તેવુું સોગુંદનામુું રજુ 

કરવાનુું રહિેે. અન્ટ્યથા ટેન્ટ્ડર રદ થવા પાત્ર થિે.   
 

૨૯)   ટેન્ટ્ડર ર્લ્ટીએક્ટીવીટી સેન્ટ્ટર – ત્રીજા ર્ાળે, નાનાર્વા ચોક, ૧૫૦’ રીંગ રોડ, રાજકોટ ખાતે 

સ્પીડ પોસ્ટ/ રજીસ્ટર એ.ડી./ વ્યરકતગત રીતે ર્ોકલી િકાિે.    

૩૦)  કોઈપણ સુંજોગોર્ાું આખર શનણમય ચેરરે્નશ્રી, રાજકોટ રાજપથ લી.નો રહિેે.   
 

  ઉપરોક્ત તર્ાર્ િરતો અર્ોને કબલુ ર્ુંજુર છે. જે વાુંચી,સર્જીને આ ભાવ પત્રક 

અર્ોએ ભરેલ છે. તે બદલ આ નીચે સહી શસક્કા કરી આપેલ છે. 
 

 

 

 

તા.:-    /    /૨૦૧૯          .................................................... 
         ભાવ ભરનારની સહી       

               તથા શસક્કો 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ………….. ………………………………………….. 

                (એજન્ટ્સીના સહી તથા શસક્કા) 
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ભાવ પત્રક 

પ્રશત, 

જનરલ રે્નેજરશ્રી, 
રાજકોટ રાજપથ લી., 
ર્લ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટ્ટર, ૦૩જો ર્ાળ,  
નાના ર્વા ચોક, ૧૫૦ ફીટ રીંગ રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ 

 

શવર્ય:-રાજકોટ રાજપથ લી.ને થર્મલ પેપર રોલ પરુા પાડવાનાું કારે્ રેઈટ  

કોન્ટ્રેક્ટ ર્ાટેનુું ટેન્ટ્ડર 
   

ર્ાનનીય સાહબેશ્રી, 

 ઉક્ત શવર્ય અનસુાર અર્ોએ રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા દ્વદ્વ વાર્ીક થર્મલ પેપર રોલ ખરીદ 

કરવાના કારે્, રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા ર્ાુંગવાર્ાું આવેલ ક્વોલીટી તથા િરતોને આશધન બે વર્મ 

ર્ાટે થર્મલ પેપર રોલ પ્રશત નુંગના ભાવ નીચે ટેબલર્ાું ભરવાર્ાું આવેલ છે.   
 

રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા દ્વદ્વ-વાર્ીક થર્મલ પેપર રોલ ખરીદ કરવાના કાર્નુું ભાવ પત્રક 
 

 

ક્રર્  

 

સ્ટેિનરીની શવગત 

 

ક્વોલીટી 
ભાવ પ્રશત થર્મલ પેપર રોલ 
નુંગ(inclusive of all taxes, 

duties and etc. ) 

 

૧. 
 

થર્મલ પેપર રોલ 
Width- 78 mm,  

Length-60meters &  
 50 GSM (± 5 GSM)  

 

 

 

આવેલ ઓછા કે વધ ુભાવ ર્ુંજુર કે ના-ર્ુંજુર કરવાની સત્તા ચેરરે્નશ્રી, રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

રહિેે. જે ભાવ ભરનારને બુંધનકતામ રહિેે. સારે્લ લીસ્ટ તથા ટેન્ટ્ડરની િરતો મજુબ ભાવ ભરેલ છે. 
 

 આભાર સહ, 

 
 

 

બીડરની સહી તથા શસક્કો,       

ભાવ ભરનારનુું નાર્:-           
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Annexure 1: Affidavit for Not Blacklisted by Any Govt. /Semi-Govt. 

undertakings during last 5 years. 

AFFIDAVIT 

I, Shri/Smt./Kum/                                     , an adult, Indian inhabitant, being 
a ___________________(Designation) of 
________________________________ (Company Name) having its offce 
at 
____________________________________________________________
_  ___________________( Office Address) being authorized in this behalf, 
do hereby state that Our Firm/ Company :- 

 (a) Have not been declared / adjudged an bankrupt / insolvent by 
  any institution or Govt. or  by court. 

 (b) Have not been blacklisted by Govt. or any other Authority for 
  failure to pay any Govt. Dues or blacklisted for any reasons. 

(c) Have not been convicted under any law for an offense 
involving moral turpitude or any criminal activities etc. 

 (d) Have not been imposed or being imposed any kind of penal 
  action at any level by any Organization/Firm/Company/Govt. 
  Agency. 

I am making this Affidavit to submit before the concerned Authority of 
Rajkot Rajpath Ltd., Ring Road, Rajkot - 360005 others to whomsoever it 
may concerned for declaring the above stated facts, details of my 
Company for being qualified for submitting a tender called for 
_______________________________________________ (Tender Name) 
The statements made herein above are true & correct to the best of my 
knowledge. 

Solemnly affirmed at ____________ (City Name) on this _______(Date) 

  

Before me:- 


