
                                           રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

રોશની વિભાગ - જાહરે વનવિદા  

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા માટે આઉટડોર િાઇટટિંગના કામો અર્થે ત્રિ-વાત્રષિક ધોરણ ેરેઈટ કોન્ટ રાકટ કરવાનો 
હોઈ આ માટે રસ ધરાવતી ત્ ર્થા આ પ્રકારના કામોનો પવુવ અનભુવ ધરાવતી ૫રવાનેદાર એજન્ટ સીઓ પાસેર્થી 

ઈ- ટેન્ટડર ૫ઘ્ ધત્રતર્થી ૫સવન્ટ ટેઈજ રેઈટર્થી ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

૧) કામની અંદાજીત રકમ (વાત્રષિક):  રૂ. ૯૬ િાખ 

૨) ઈ.એમ.ડી. ની રકમ:    રૂ. ૨,૬૩,૦૦૦/- 

૩)  ટેન્ટડર ફી ની રકમ:    રૂ. ૪,૫૦૦/-  (નોન રીફંડેબિ) 

 

 

ઈ-ટેન્ડર ડાઉનિોડ કરિાની તારીખ  તા .૨૨-૧૦-૨૦૧૯ થી તા.૧૩-૧૧-૨૦૧૯ સાાંજનાાં 
૧૮.૧૦ કિાક સધુી  

ઈ -ટેન્ડર ઓન-િાઈન સબવમટ કરિાની                   
છેલ્િી તારીખ                 

 તા.૧૩-૧૧-૨૦૧૯ સાાંજનાાં ૧૮.૧૦ કિાક સધુી 

ટેકનીકિ બીડ સબમીટ કરિાની તારીખ  તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૯, સમય સાાંજનાાં ૧૮.૧૦ કિાકે 
સધુી 

 

ટેકનીકિ બીડ ખોિિાની તથા ડોક્યમેુન્ટસ 
િેરરરિકેશન કરિાની તારીખ (અંદાજીત) 

તા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯, સમય ૧૮.૧૦ કિાકે  

ઓન-િાઈન પ્રાઈઝ બીડ ખોિિાની તારીખ 
(અંદાજીત) 

તા.-૨૨-૧૧-૨૦૧૯ ,સમય ૧૧.૦૦ કિાકે 

ટેન્ડર િેિીડીટી વપરરયડ  ૧૮૦ રદિસ  

 

વધ ુમાટહતી માટે https://rmc.nprocure.comની વબેસાઈટ પરર્થી ત્રવગત મેળવવી. 

 

https://rmc.nprocure.com/


૧. આ કામની વાત્રષિક અંદાજીત રકમ મજુબ એજન્ટસીએ છેલ્િા સાત નાણાકીય વષવ દરમ્યાન સમાન 
પ્રકારની કામગીરીનુ ં૫૦% વેલ્યનુ ુ ંએક કામ કે ૪૦% વેલ્યનુા ંબે કામ કોઇપ્ણ સરકારી કે અધવ સરકારી 
ખાતામા ંપણૂવ કરેિ હોવુ ંજોઈએ. જે અંગેના જરૂરી દસ્તાવેજો, વકવ કમ્પિીશન સટીફીકેટ ટેકનીકિ બીડ 
સાર્થે જોડવાના રહશેે. 

૨.   એજન્ટસીનુ ં છેલ્િા સાત નાણાકીય વષવનુ ં સરેરાશ વાત્રષિક ટનવ ઓવર રૂ. ૪૮.૦૦ િાખર્થી વધ ુ હોવુ ં
જોઈએ. જે અંગે CA દ્વારા પ્રમાણીત દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહશેે. ટનવ ઓવર માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાના ંત્રનયમાનસુાર Enhance Factor િાગ ુપાડવામા ંઆવશે.  

૩. આ કામે ઈ.એમ.ડી. તેમજ ટેન્ટડર ફી ના ં ટડમાન્ટડ ડ્રાફ્ટ “રાજકોટ મહાનગરપાલિકા” ની તરફેણમા ં
(નેશનિાઈઝડ અર્થવા શેડયિુ બેન્ટ ક) ટેકનીકિ બીડ સાર્થે બીડવાનો રહશેે. 

૪. એજન્ટ સી માન્ટ ય ઈિેકરીકિ કોન્ટ રાકટર તરીકે ગવનવમેન્ટ ટ ઓફ ગજુરાતમા ંરજીસ્ રેશન 
        ધરાવતી હોવી જોઈએ. જેની ખરી નકિ સામેિ કરવી. 
૫.      એજન્ટ સી માન્ટ ય ઈિકેરીકિ કોન્ટ રાકટર તરીકે કેટેગરી “ડી” કે તેર્થી ઉ૫રના કિાસમા ં 
        ગવનવમેન્ટ ટના ંઆર.એન્ટ ડ બી. ડીપાટવમેન્ટ ટના ઈિેકરીકિ ત્રવભાગમા ંરજીસ્ રેશન  
        ધરાવતી હોવી જોઈએ. જેની ખરી નકિ સામેિ કરવી.  
૬. એજન્ટ સી ગવનવમેન્ટ ટ ઓફ ગજુરાતના માન્ટ ય GST  નબંર ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
૭. એજન્ટ સી કમવચારી ભત્રવષ્ ય ત્રનધી ફંડ સસં્ ર્થા સાર્થ ે તર્થા વખતોવખતની સરકારશ્રીનુ ં કાયદાટકય 

જોગવાઈઓ મજુબનુ ંપ્રોવીડન્ટ ટ ફંડ અંગેનુ ંમાન્ટ ય રજીસ્ રેશન ધરાવતી હોવી જોઈએ. 
૮. એજન્ટ સીએ રૂા. ૧૨ િાખ કે તેર્થી વધનુુ ંનેશ્ નિાઈઝડ કે શેડયિુ બને્ટ કનુ ંતાજુ (ટેન્ટડરની તારીખર્થી એક 

વષવ જુન ુન હોય તેવુ)ં સોલ્ વન્ટ સી સટીફીકેટ આ૫વાનુ ંરહશેે. 
૯. આ કામ માટે કોઈ ૫ણ પ્રકારનુ ંજોઈન્ટ ટ વેન્ટ ચર માન્ટ ય રાખવામા ંઆવશે નટહિં. 
૧૦. એજન્ટ સીએ જરૂરી પાન (PAN) નબંર આ૫વાનો રહશેે. 
૧૧. શરતી ટેન્ટડર માન્ટય રાખવામા ંઆવશ ેનહી. 
૧૨. આ કામ માટે એજન્ટ સી કોઈ પેટા કોન્ટ રાકટ કરી શકશે નહી કે રાખી શકશે નહી. 

૧૩. આ કામે સમગ્ર શહરે માટે એકજ એજન્ટસીને કામગીરી આપવાની છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કામો 
વેસ્ટ/ સેન્ટરિ/ઈસ્ટ એમ િણ ઝોનમા ંવહચેાયેિા છે. તે મજુબ ઝોનદીઠ જરૂરીયાત અનસુાર કામગીરી 
કરવાની રહશેે. અને આ ટેન્ટડરમા ંરજુ ર્થયેિ ભાવ તમામ ઝોન માટે સમાન અને એક સરખા રહશેે.  

 

 

૧૪. જે એજન્ટ સીના ભાવ મજુંર ર્થાય તેમણે ત્રનયમ મજુબનુ ં સ્ ટેમ્પ પે૫ર ૫ર કરારનામ ુ કરી સીકયોરીટી 
ડીપોઝીટ રૂા. ૧૩,૧૫,૦૦૦/-  (િી વાત્રષિક અંદાજીત રકમ રૂ. ૨૬૩.૦૦ િાખના ૫% અનસુાર) 
એફ.ડી.આર. અર્થવા બેન્ટ ક ગેરન્ટ ટી ૪ર માસ માટે  આ૫વાની રહશેે. એફ.ડી.આર.ના ટકસ્સામા ં
સરકારશ્રીના ત્રનયમાનસુાર સ્ટેમ્પ ડયટુી ભરવાની રહશેે.   



૧૫. ટેકનીકિ બીડ કવર પર “આઉટ ડોર િાઇટીંગ કામો માટે ત્રિ-વાત્રષિક ધોરણ ેરેઈટ કોન્ટ રાકટ   

        કામ” તેમ િખવુ ંતેમજ ટેકનીકિ બીડ ડોકયમેુન્ટટનુ ંકવર સમયમયાવદામા ંનીચેના સરનામે  

        રજીસ્ટર પોસ્ટ/સ્પીડ પોસ્ટ/કુરીયર દ્વારા અર્થવા રૂબરૂ પહોચાડવાનુ ંરહશેે.  

એડી.સીટી એન્ટ જીનીયર 

રોશની ત્રવભાગ, પવૂવ ઝોન 

                                    રૂમ ન.ં૦૨ , ભાવનગર રોડ,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 

રાજકોટ ૩૬૦૦૦૩ 

૧૬. ડોક્યમેુન્ટટસના તર્થા ટેન્ટડરના દરેક પેઇઝ પર એજન્ટસીએ સહી ત્રસક્કા કરવાના રહશેે.  

૧૭. જે એજન્ટસી ટેકનીકિ બીડમા ંક્વોિીફાય ર્થશે, તેના ંજ પ્રાઈઝ બીડ ખોિવામા ંઆવશે.  

૧૮. આ કામે ભાવો ફ્ક્ત ઓનિાઈન જ ભરવાના ંછે. 

૧૯.  આ ટેન્ટડર સબંતં્રધત કોઈ પણ ત્રવવાદ ઉપસ્સ્ર્થત ર્થશે તો, તે ફક્ત રાજકોટ જ્યરુીડીક્શન પરુતો મયાવટદત 
રહશેે. આ કામે ન્ટયાયનુ ંક્ષેિ રાજકોટ જ રહશેે. 

૨૦. આવેિ કોઈ ૫ણ ભાવ સ્ વીકારવાનો કે તમામ ભાવ રદ કરવાનો અત્રધકાર અબાધીત રાખવામા ંઆવ ે
છે.   

૨૧.   એજન્ટસીએ ભારતમા ંસરકારી કે  અધવસરકારી જ્ગ્યાએ  બ્િેકિીસ્ટ ર્થયેિ નર્થી તે અંગેનુ ંરૂ. ૧૦૦/-ના 
સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઇઝડ કરેિ સોગદંનામુ ંફીઝીકિ બીડ સારે્થ જોડવાનુ ંરહશે.ે                             

 

 

 

૨૨,  આ કામે વધ ુમાટહતી માટે નીચે મજુબના અત્રધકારીશ્રીનો સપંકવ કરવો.  

આર. વી. જળુ 
નાયબ કાયવપાિક ઇજનેર 
 રોશની ત્રવભાગ, પવૂવ ઝોન 
રૂમ ન.ં૦૨ , ભાવનગર રોડ,  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 



રાજકોટ ૩૬૦૦૦૩ 
મોબાઇિ ન-ં ૯૬૨૪૭-૧૭૮૭૮ 

                   

 

એડી.સીટી એન્ટ જીનીયર  
                                                                                      રોશની ત્રવભાગ 

                                                                                      રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 


