
 
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

રોશની િવભાગ - જાહરે િનિવદા 
  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા માટે અલગ અલગ ઇલેક્ટર્ીક તથા ગેસ આધારીત મશાનોને વાિષર્ક ધોરણે 
મેઇન્ટેનન્સ કરવાનુ ંહોઈ આ કામ માટે રસ ધરાવતી તથા આ પર્કારના કામોનો પવુર્ અનભુવ ધરાવતી 
એજન્ સીઓ પાસેથી ઈ- ટેન્ડર ૫ઘ્ ધિતથી ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે. 
 

૧) કામની અંદાજીત રકમ (વાિષર્ક):     ૨૧,૦૦,૦૦૦/- 
૨) ઈ.એમ.ડી. ની રકમ:   . ૨૧,૦૦૦ /- 
૩) ટેન્ડર ફી ની રકમ:     . ૧,૧૨૫/-  (નોન રીફંડેબલ) 
 

ઈ-ટ ડર ડાઉનલોડ કરવાની તાર ખ  તા.01-06-2019 થી તા.22-06-2019 સાજંના ં18.00 

કલાક ધુી  

ઈ -ટ ડર ઓન-લાઈન સબિમટ કરવાની          

છે લી તાર ખ                 

તા.22-06-2019  સાજંના ં18.00 કલાક ધુી 

ટકનીકલ બીડ સબમીટ કરવાની તાર ખ  તા.26-06-2019, સમય સાજંના ં18.00 કલાક ધુી 
 

ટકનીકલ બીડ ખોલવાની તથા ડો મેુ ટસ 

વે ર ફકશન કરવાની તાર ખ ( દા ત) 

તા.27-06-2019 સમય 18.00 કલાક  

ઓન-લાઈન ાઈસ બીડ ખોલવાની તાર ખ 

( દા ત) 

તા.28-06-2019 સમય 11.00 કલાક 

ટ ડર વેલીડ ટ  િપ રયડ  180 દવસ  
 

વધ ુમાિહતી માટે https://rmc.nprocure.com ની વેબસાઈટ પરથી િવગત મેળવવી. 
 
૧. એજન્સીએ છે લા સાત નાણાકીય વષર્ દરમ્યાન ઇલે/મીકે. મેઇન્ટેનન્સ ના કામ કોઇપણ સરકારી 

કે અધર્ સરકારી ખાતામા ંપણૂર્ કરેલ હોવુ ંજોઈએ.  અંગેના જ રી દ તાવેજો, વકર્ કમ્પલીશન 
સટ ફીકેટ ટેકનીકલ બીડ સાથે જોડવાના રહશેે. 

 

૨.   એજન્સીનુ ંછે લા સાત નાણાકીય વષર્નુ ંસરેરાશ વાિષર્ક ટનર્ ઓવર . ૧૦.૫૦ લાખથી વધ ુહોવુ ં
જોઈએ.  અંગે CA ારા પર્માણીત દ તાવેજો રજુ કરવાના રહશેે. ટનર્ ઓવર માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાના ંિનયમાનસુાર Enhance Factor લાગ ુપાડવામા ંઆવશે.  

 

૩. આ કામે ઈ.એમ.ડી. તેમજ ટેન્ડર ફી ના ં િડમાન્ડ ડર્ાફ્ટ  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ની તરફેણમા ં
(નેશનલાઈઝડ અથવા શેડયલુ બેન્ ક) ટેકનીકલ બીડ સાથે બીડવાનો રહશેે. 

 

૪ એજન્ સી IUV" નબંર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
 



 
 

   

૫ એજન્ સી RH"*Rtqxkfgpv"Hwpf+"રજી ટેર્શન નબંર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
 

૬ એજન્ સી માન્ય ઇલેક્ટર્ીકલ કોન્ટર્ાકટર લાયસન્સ ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
 

૭. એજન્ સીએ ા. ૨ લાખ કે તેથી વધનુુ ંને  નલાઈઝડ કે શેડયલુ બેન્ કનુ ંતાજુ (ટેન્ડરની તારીખથી 
એક વષર્ જુન ુન હોય તેવુ)ં સો  વન્ સી સટ ફીકેટ આ૫વાનુ ંરહશેે. 

 

૮. આ કામ માટે કોઈ ૫ણ પર્કારનુ ંજોઈન્ ટ વેન્ ચર માન્ ય રાખવામા ંઆવશે નિહ. 
 

૯. એજન્ સીએ જ રી પાન (PAN) નબંર આ૫વાનો રહશેે. 
 

૧૦. શરતી ટેન્ડર માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 
 

૧૧. આ કામ માટે એજન્ સી કોઈ પેટા કોન્ ટર્ાકટ કરી શકશે નહી કે રાખી શકશે નહી. 
 

૧૨.  એજન્ સીના ભાવ મજુંર થાય તેમણે િનયમ મજુબનુ ં  ટેમ્પ પે૫ર ૫ર કરારનામ ુ કરી 
સીકયોરીટી ડીપોઝીટ મજુંર થયેલ રકમના  ૫% ના ધોરણે એફ.ડી.આર. અથવા બેન્ ક ગેરન્ ટી 
૧૮ માસ માટે  “રાજકોટ મહાનગરપાિલકા” ની તરફેણમા ં(નેશનલાઈઝડ અથવા શેડયલુ બેન્ક ) 
આ૫વાની રહશેે એફ.ડી.આર.ના િક સામા ં સરકાર ીના િનયમાનસુાર ટેમ્પ ડ ટુી ભરવાની 
રહશેે. સીકયોરીટી ડીપોઝીટ ભરવામા ંની ફળ જશે તો ઇ.એમ.ડી જપ્ત કરવામા ંઆવશે અને 
િનયમ અનસુાર આગળની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

 

૧૩. ટેકનીકલ બીડ કવર પર “રાજકોટ મહાનગરપા લકાના ં અલગ અલગ ઇલે ક તથા ગેસ         

આધાર ત મશાનોને વાિષક ધોરણે મેઇ ટન સ કરવા ુ ંકામ.”  તેમ લખવુ ંતેમજ ટેકનીકલ બીડ 
ડોકયમેુન્ટનુ ં કવર સમયમયાર્દામા ં નીચેના સરનામે પીડ પો ટથી/કુરીયરથી/ બ  
પહોચાડવાનુ ંરહશેે.  

િત, 

એડ .સીટ  એ  નીયર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

રોશની િવભાગ, વુ ઝોન 

0 ી ઝવેરચદં મેઘાણી ભવન, મ ન ં2,  

1રાજમોતી ઓઇલમીલ સામે 

ભાવનગર રોડ, રાજકોટ - 360005 
 

૧૪. ડો મેુન્ટસના તથા ટેન્ડરના દરેક પેઇઝ પર એજન્સીએ સહી િસક્કા કરવાના રહશેે.  
 



 
 

   

૧૫.  એજન્સી ટેકનીકલ બીડમા ંક્વોલીફાય થશે તેના ંજ પર્ાઈસ બીડ ખોલવામા ંઆવશે.  
 

૧૬. આ કામે ભાવો (ઓફર) ફ્ક્ત ઓનલાઈન જ ભરવાના ંછે. 
 

૧૭.  આ ટેન્ડર સબંિંધત કોઈ પણ િવવાદ ઉપિ થત થશે તો તે ફક્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્શન પરુતો 
મયાર્િદત રહશેે. આ કામે ન્યાયનુ ંકે્ષતર્ રાજકોટ જ રહશેે. 

 

૧૮. આવેલ કોઈ ૫ણ ભાવ  વીકારવાનો કે તમામ ભાવ રદ કરવાનો અિધકાર અબાધીત રાખવામા ં
આવે છે.   

 
૧૯.    એજન્સીએ સરકારી કે અધર્ સરકારી સં થામા ંક્યારેય બ્લેક લી ટ થયેલ નથી તેવુ ં . ૧૦૦ ના  
        ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટરાઈઝ્ડ ઓરીજનલ સોગદંનામુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
 
 

 
2એડ .સીટ  એ  નીયર 

3રોશની િવભાગ 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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