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યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
પ્રાણીસગં્રહારમ ળાખા 

ટેન્ ડય નરંયારભરનરારઝૂઝ૨૦૧૯-૨૦ઝ૦૨  
 

 

 

યાજકોટ ૂરોજીકર ાકક  ખાતે ફુડ કોટક  સચંારન ભાટે યેઇટ કોન્ રાકટ કયલાટે ંટેન્ ડય (ત્રીજો પ્રમત્ ન) 
 

 

 
 
 

ઝૂ સ ુ પ્રિન્ ટેન્ ડેન્ ટશ્રી,   
યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક   
ભાકેટીંગ માડકન, ાળ  

યાજકોટ. 

૧ ટેન્ ડય પ  પયત ભલાા્ર  નથ,  રાર૭૫૦ઝ- 
૨ અનેસ્ ટભન, ડ ોી,ટ  રાર૭,૫૦૦ઝ-   
૩ ટેન્ડય ડાઉનરોડ/લેચાણ કયલાન, ળેલ્ ર, તાય   તા.૦૭-૦૨-૨૦૨૦ 

૪ ટેન્ ડય ભોકરલાન, ળેલ્ ર, તાય   તા.૧૪-૦૨-૨૦૨૦  ૧૮:૦૦ કરાક સઘુ,  
૫ ટેન્ ડય પટેન્ ડય પ   અનેસ્ ટભન,  િાઈીફ,ડ અરગ 

કલયભાાં તથા અન્ મ કાગો  ભોકરલાન, પ્રલગત  
વ,રફાંધ કલયભાાં પકત ોસ્ટ/યજી. એડ  ભાયપત  
તા.૦૮-૦૨-૨૦૨૦ થ, તા.૧૪-૦૨-૨૦૨૦ 
સધુ,ભાાં ઝૂસ ુ પ્રિન્ ટેન્ડને્ ટશ્રી,  યાજકોટ ઝૂરોજીકર 
ાકક   જુના ભાકેટીંગ માડકન, ાળ  યાજકોટ-
૩૬૦૦૦૩  ાતે ભોકરાલલાનુાં યશળેે. 

૬ ટેકન,કર ફ,ડ  ોરલાન, તાય   તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦  ૧૧:૦૦ કરાક  
૭ લેય પ કેળન ઓપ  ટેકન,કર ફ,ડ તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ ૧૧:૩૦ કરાક  
૮ િાઈીફ,ડ  ોરલાન, વાંબપ્રલત તાય   તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ ૧૧:૦૦ કરાક 

 લઘ ુજાણકાય  ભાટે અભાયો વાં૫કક કયલો. 
ડોર આયરકેર હહયયા ૂ સપે્રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટ ભોર૯૯૭૮૯ ૧૧૨૪૫  
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અટકે્રભલણકા 
 

ક્રભ પ્રલગત ાના નરં 

૧ ટેન્ ડયન, ળયતો  ૦૩-૦૭ 

૨ ફ,ડયન, પ્રલગત  ૦૮ 

૩ અનબુલન, પ્રલગત ૦૯ 

૪ િાઈીફ,ડ ૧૦ 
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યાજકોટ ૂરોજીકર ાકક  ખાતે ફુડકોટક  સચંારન ભાટે યેઇટ કોન્રાકટ કયલા અંગેની ળયતો  

સાભાન્ મ ળયતો  - 

1) ફીડયે ટેન્ ડય પી ેટે રાર૭૫૦ઝ- (અંકે રપ્રમા સાતસો ચાસ પયેા)નો નેળનરાઇઝડઝળેડયલે્ડ ફેંકનો ડીભાન્ ડ 
ડ્રાપટ ઝ ચેક “યાજકોટ ભહાનગયાલરકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નાભનો ટેન્ ડય સાથે સાભેર યાખલાનો યહળેેર  

2) ફીડયે અનેસ્ટભની ડીોઝીટ ેટે રાર૭,૫૦૦ઝ-(અંકે રપ્રમા સાત હજાય ાચંસો પયેા)નો 
નેળનરાઇઝડઝળેડયલે્ડ ફેંકનો ડીભાન્ ડ ડ્રાપટ ઝ ચેક “યાજકોટ ભહાનગયાલરકા” (Rajkot Municipal 

Corporation) Payable at Rajkotના નાભનો ટેન્ ડય સાથે સાભેર યાખલાનો યહળેેર 
3) ટેન્ ડય પ  તથા અનેસ્ ટભન, ડ ોી,ટ બમાક લગયના ટેન્ ડય ધ્માન ય રલેાભાાં આલળે નશ  તથા ટેન્ ડય 

યદ ગણલાભાાં આલળે. 
4) જે ફ,ડયનુાં ટેન્ ડય ભાંજુય થળે  તેભના અનેસ્ ટભન, ડ ોી,ટના નાણા અનાભત ેટે યા , ફાક  ફ,ડયના 

ટેન્ ડય વાથે બયેર અનેસ્ ટભન, ડ ોી,ટન, યકભન, ભાાંગણ, કમાક ફાદ યત કયલા કામકલાશ  કયલાભાાં 
આલળે. 

5) બાલ ભાંજુય કયલા મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી, તથા સ્ ટેન્ ડીંગ કપ્રભટ   યાજકોટ ભશાનગયાારકાને ભોકરલાભાાં 
આલળે. તેભનો પ્રનણકમ આ ય  અને ફાંઘનકતાક યશળેે. 

6) બાગ,દાય ભાાં ટેન્ ડય બયનાયે બાગ,દાય નુાં વટીપીકેટ યજુ ાં કયલાનુાં યશળેે. જો તેઓનુાં ટેન્ ડય ભાંજુય થામ તો 
બાગ,દાયો અથલા કોઇ ણ એક બાગ,દાયને કપ્રભશ્ નયશ્રી, યાભના જલાફદાય ગણ, ળકળે. તેભજ 
ટેન્ ડયન, ળયતોનો બાંગ થમે તેન, વાભે કામદેવયન, કામકલાશ  કય  ળકાળે. 

7) વગ,યલમન, વ્ મકકતનુાં ટેન્ ડય સ્ લ,કાયલાભાાં આલળે નકશિં. ળાંકાસ્ દ કકસ્ વાભાાં વ્ મકકતના ઉંભયનુાં િભાણ્ર  
ભાાંગલાભાાં આલળે. જે યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

8) બાલ ભાંજુય થમ ે ફ,ડયે િથભ લર ાકનાાં બાલનાાં કુર કકિંભતના ૦૫% પાાંચ ટકા  મજુફ પ્રવકમોય ટ  
ડ ોી,ટ બયલાન, યશળેે. પ્રવકમોય ટ  ડ ોી,ટન, યકભ યોકડથે, કે ચેકથ, બમેના કકસ્ વાભાાં યાજકોટ 
ભશાનગયાારકાન, કશવાફ, ળા ાભાાં યકભ બમાક ફદરન, અવર ૫શોંચ યજુ કયલાન, યશળેે.  

9) ાફડય દ્વાયા એપ..ડ .આય.ના કકસ્ વાભાાં યાજકોટ  ાતેન, નેળનરાઇીડ/ળેડયલુ્ડ ફેંકન, યાજકોટ 
ભશાનગયાારકા તથા ફ,ડયના વાંયકુત નાભન, એપ..ડ .આય. કઢાલ, ાળ યેલન્ ય ુસ્ ટેમ્  રગાડ  તેના 
ય કોન્રાકટયશ્રી,એ વશ  કય  યાજકોટ ઝુરોજીકર ાકકભાાં પ્રનમત વભમભાાં યજુ કયલાન, યશળેે. કપકવ 
ડ ોી,ટ ય વ,પ્ ટના ભાધ્ મભથ, બયલાના કકસ્ વાભાાં પ્રવકમોય ટ  ડ ોી,ટના ૪.૯૦% િભાણેના સ્ ટેમ્  
ે૫ય ય કયાયનામુાં કયલાનુાં યશળેે. સ્ ટેમ્  અને નોંધણ, પ્રલબાગ દ્વાયા સ્ ટેમ્  ડયટુ ભાાં પેયપાય થળે તો તે 
આો આ ાફડયને રાગ ુ૫ડળે.     

10) ાફડયે યાજકોટ ભશાનગયાારકાન, પેલયભાાં પ્રવકમોય ટ  ડ ોી,ટન, યકભ બય  કદન-૦૭ભાાં કયાયનામુાં 
કય  આ૫લાનુાં યશળેે. કયાયનાભાનો મવુદો યાજકોટ ઝુરોજીકર ાકકભાાંથ, ભેલ, રલેાનો યશળેે.   

11) ાફડય પ્રનમત વભમભાાં કયાયનામુાં કયલાભાાં પ્રનર પ જળે તો ાફડયન, અનેસ્ ટભન,ન, યકભ જપ્ ત કયલાભાાં 
આલળે. તેભજ યાજકોટ ભશાનગયાારકા આ કોન્રાકટ કોઇણ અન્ મ કોન્રાકટયને આ, ળકળે.  
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12) વયકાયશ્રી, તયપથ, પ્રનમત કયલાભાાં આલેર ઇન્ કભટે્ ા  જીએવટ  તેભજ અન્ મ ટે્ષનન, યકભ પ્રનમભાનવુાય 
કોન્ રાકટયે બયલાન, યશળેે.   

13) ાફડયે ટેન્ ડયભાાં દળાકલેર તભાભ પ્રલગત બય  દયેક ેઇી ય વશ  કયલાન, યશળેે.  
14) મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી, કોઇ ણ જાતનુાં કાયણ દળાકવ્ મા લગય ટેન્ ડય યદ કય  ળકળે. 
15) આ કયાય અંગે કોઇ લાદપ્રલલાદ ઉ૫સ્સ્થત થળે તો  તે પકત યાજકોટ જયયુ ડ કળનભાાં ચાર, ળકળે. 
16) િાઇીફ,ડ  ોલ્ મા ફાદ ટેન્ ડય ૧૨૦ કદલવ સઘુ, ભાન્ મ યશળેે. 
17) ઇજાયાન, કોઇ ણ એક ળયતના બાંગ ફદર રા.૫૦૦/- થ, રા.૫૦૦૦/- સધુ,નો દાંડ જલાફદાય 

અપ્રધકાય  પનામફ કપ્રભશ્ નયશ્રી,  કય  ળકળે. તે િભાણેન, યકભ ાફડયે યાજકોટ ભશાનગયાારકાભાાં 
બયાઇ કયલાન, યશળેે.  

18) ટેન્ ડય વાંફાંધ, કોઇ લાાંધો શોમ તો  ફ,ડયે મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યાજકોટ ભશાનગયાારકાને રેા તભાાં 
અયજી કયલાન, યશળેે. આ ફાફતે કપ્રભશ્ નયશ્રી,નો પ્રનણકમ આ ય  અને ફ,ડયને ફાંઘનકતાક યશળેે.  

19) ાફડયનુાં કાભ કોન્ રાકટના વભમગાા દયપ્રભમાન વાંતોકાયક જણાળે તો કોન્ રાકટન, મદુત  યુ  થમે 
ાફડય દ્વાયા વ,કમોય ટ  ડ ોી,ટ યત કયલા ભાટેન, ભાાંગણ, યજુ કમાક ફાદ વ,કમોય ટ  ડ ોી,ટ યત 
આલાન, કામકલાશ  કયલાભાાં આલળે.  

20) આ કાભ વાંફાંધે કોઇ ળયતોભાાં વભાલેળ થતો ન શોમ અથલા વભમાનવુાય કે ચાલ ુકાભે કોઇ આલ, ળયતો 
ફાફતે િશ્ ન ઉ૫સ્સ્થત થામ તો કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યાજકોટ ભશાનગયાારકાનો પ્રનણકમ અંપ્રતભ યશળેે. તે 
કોન્ રાકટયશ્રી,ને ફાંધનકતાક યશળેે. વાંજોગોલળાત જરકયમાત ઉ૫સ્સ્થત થામ તો કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યાજકોટ 
ભશાનગયાારકા આ કોન્ રાકટ યદ કય  ળકળે.   

21) ટેકન,કર ફ,ડભાાં જરય  દસ્ તાલેજી  યુાલાઓ  ટેન્ ડય પ  અને અનેસ્ટભન, ડ ોી,ટન, પ  યજુ કયેર શળે 
એ જ ાટીઓન, િાઇી ફ,ડ  ોરલાભાાં આલળે.  

22) ટેન્ડયન, ટેકન,કર ફ,ડ તથા િાઇીફ,ડ  ોરતા વભમે ફ,ડય શાજય યશલેા ભાાંગતા શળે તો 
ઝૂસપુ્રિન્ ટેન્ ડન્ ટશ્રી,  યાજકોટ િાણ,ઉદ્યાન  જુના ભાકેટીંગ માડકન, ાળ  યાજકોટન, કચેય   ાતે પ્રનમત 
તાય   અને વભમ ેશાજય યશ  ળકળે.    

23) ટેન્ ડય બયનાયે ટેકન,કર ફ,ડ અને િાઇીફ,ડ એભ ફન્ ને અગર અરગ કલયભાાં ેક કય  એક ભોટા 
કલયભાાં ફન્ ને વાભરે યા , ભોકરલાના યશળેે. ટેકન,કર ફ,ડ કલયભાાં ટેન્ડય  ટેન્ ડય પ   ઇએભડ   
રામકાત અંગેના િભાણ્ર ો વાભેર યા લાના યશળેે તથા િાઇીફ,ડભાાં પકત િાઇીફ,ડ જ વાભેર 
યા લાન, યશળેે.    

24) ટેન્ ડય સીરફધં કલયભા ંપકત ોસ્ ટઝયજીરએડીથી ૂ સ ે પ્રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રીી, યાજકોટ ૂરોજીકર ાકક , ભાકેટીંગ 
માડકની ાછ, યાજકોટર-૩૬૦૦૦૩ને પ્રનમત સભમ ભમાકદાભા ં હોંચત ે કયલાટે ં યહળેેર કલય ઉય 
"યાજકોટ પ્રાણીઉદ્યાન ફુડ કોટક  સચંારન અંગેટે ં ટેન્ ડય" એ પ્રભાણે સ્ ષ્ ટ રખલાટે ંયહળેેર પ્રનમત સભમ 
ભમાકદા ફાદ ભેર ટેન્ડય ભાન્ મ યહળેે નહીંર 

25) ટેન્ ડય બયનાયે ટેકન,કર ફ,ડભાાં યજુ કયેર તભાભ દસ્ તાલેજો પયજીમાત૫ણ ે ય  નકરભાાં અથલા વલે્ પ 
એટેસ્ ટેડ કય  ભોકરલાના યશળેે. ફ,ડયે ટેન્ ડય વાથે યજુ કયેર વાંફાંધ,ત તભાભ દસ્ તાલેજોન, મૂ નકરન, 
 યાઇ કમાક ફાદ જ તેઓના ટેન્ ડયન, િાઇીફ,ડ  ોરલાભાાં આલળે. ફ,ડયે યજુ કયેર કોઇ ૫ણ દસ્ તાલેજો 
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 ોટા યજુ કય  કાભ ભેલલા ભાટે િમાવ કમાકન ુાં વાાફત થળે  તેલા કકસ્ વાભાાં એજન્ વ,ને  રેકર,સ્ ટ કય   
ફ,ડય વાભે પોજદાય  કામકલાશ  કયલાના ૫ગરા રેલાભાાં આલળે.  

26) કોન્ રાકટયે બાલ ાફનળયત, બયલાના યશળેે. ળયત, ભાાંગણ,ના ટેન્ડય સ્ લ,કાયલાભાાં આલળે નશ .  
 

ખાસ ળયતો  - 
1) યાજકોટ િાણ,ઉદ્યાન ફુડ કોટકના વાંચારન ભાટેનો યેઇટ કોન્ રાકટનો વભમગાો ૦૫ પાાંચ  લકનો યશળેે. 

ટેન્ડયના પ્રનમભો મજુફ જે એજન્ વ,ના બાલ વીથ, લ  ુ શળે તેના જ બાલન, ભાંજુય  અથે કામકલાશ  
કયલાભાાં આલળે.    

2) લકક ઓડકય આપ્મા ફાદ કોન્ રાકટયે ફુડ કોટક કદલવ-૧૫ભાાં ચાલ ુકયલાન ુયશળેે.  
3) ાફડયે િાઇીફ,ડભાાં િથભ લક ભાટેના યેઇટ કોન્ રાકટના બાલ બયલાના યશળેે. િથભ લકના ભાંજુય 

થમેર બાલ ફાદ દય લે અગાઉના લકના બાલ કયતા ૧૦%નો બાલ લધાયો બયલાનો યશળેે.  
4) ફ,ડયે લકકઓડકય ભેલતા વભમે િથભ ળ ભાવના એડલાન્ વ બાડાનો ચેક આ,  ાાંચ લક ભાટેના 

એડલાન્ વભાાં ળભાપ્રવક ડય ુડટેના ૦૯ પનલ  ચેક યાજકોટ ઝૂ કચેય   ાત ેજભા કયાલલાના યશળેે. 
5) ફુડ કોટક ભાટે ફુડ રામવન્ વ પ્રલગેયેન, લ તો લ તન, ભાંજુય  ટેન્ ડય બયનાયે સ્ લ ચે ભેલલાન, યશળેે. 
6) ફુડ કોટકભાાં કાભગ,ય  દયપ્રભમાન કોઇ કભકચાય  કે ગ્રાશકને અકસ્ ભાત  ઇજા કે મૃ ય ુથળે તો તેન, વાં ણુક 

જલાફદાય  કોન્ રાકયન, યશળેે. જે ભાટે યાજકોટ ભશાનગયાારકાન, કોઇ જલાફદાય  યશળેે નશ .  
7) એજન્ વ,ના કભકચાય ન, ગપરત  ફેદયકાય   અિભા ણ,કતા લગેયેને ર,ધે ચોય   ઉઠાાંતય  કે અન્ મ કોઇ 

૫ણ ફનાલભાાં યાજકોટ ભશાનગયાારકાને આપ્રથિક કે અન્ મ કોઇ૫ણ િકાયનુાં નકુવાન થળે તો તે અંગેનુાં 
લતય એજન્ વ,એ બયાઇ કયલાનુાં યશળેે.  

8) કોન્ રાકટયન, કાભગ,ય  વાંતોકાયક નશ  જણામે વાંફાંધ,ત એજન્ વ, ાવથે, યાજકોટ ભશાનગયાારકા 
દ્વાયા તા કાારક અવયથ, આ કાભગ,ય  યત રેલાભાાં આલળે અને આ કોન્ રાકટ યદ કયલાભાાં આલળ.ે 
એજન્ વ, દ્વાયા બયલાભાાં આલેર બાડા ેટેન, યકભ તથા પ્રવકમોય ટ  કડોી,ટન, યકભ જપ્ત કયલાભાાં 
આલળે. યાજકોટ ભશાનગયાારકા આ કોન્ રાકટ અન્ મ એજન્ વ, કે વાંસ્ થાને આ, ળકળે. 

9) આ કાભે  કેન્ર/યાજમ વયકાય/યાજકોટ ભશાનગયાારકા કે અન્ મ કોઇ ૫ણ વયકાય  કચેય ઓભાાં બયાઇ 
કયલાના થતા ટે્ષન/લેયા/ડયટુ /યોમલ્ ટ  પ્રલગેયેન, તભાભ યકભ એજન્ વ,એ બયાઇ યશળેે. આ અંગેનુાં 
કોઇ૫ણ િકાયનુાં  ચક યાજકોટ ભશાનગયાારકા બોગલળે નશ . 

10) ફ,ડયે ફુડ કોટકના વાંચારન ભાટે બયેર બાલ ઉ૫ય વયકાયશ્રી,ના લ તો લ તના જીએવટ ના દય 
પશાર૧૮%  મજુફ અરગથ, યાજકોટ ભશાનગયાારકાભાાં જભા કયલલાના યશળેે. તેભજ બપ્રલર મભાાં રાગ ુ
૫ડનાય તભાભ િકાયના ટે્ષન/ચાજીવ પ્રલગેયે વાંફાંધ,ત એજન્ વ,એ બયાઇ કયલાના યશળેે. 

11) ફુડ કોટકન, અંદયનુાં પપ્રનિચય કે જરકયમાતના વાધન-વાભગ્ર, જેલ, કે ટેફર  ખયુળ,  યેકિજયેટય  ઓલન  
જરય  લાવણો પ્રલગેયે કોન્ રાકટયે સ્ લ ચે લવાલલાના યશળેે.  

12) કોન્રાકટય દ્વાયા ફનાલલાભાાં/લેંચલાભાાં આલત,  ાદ્ય વાભગ્ર, પ્રનમત અન ે ઉચ્ ચ ગણુલ્ાન, શોલ, 
જોઇએ. લાવ, કે પ્રલપ્રત ગમેર તાય  લા   ાદ્ય વાભગ્ર, લેંચ, ળકાળે નશ . કોન્ રાકટય ભા્ર  ળાકાશાય  
 ોયાક જ લેંચ, ળકળે. ભાાંવાશાય   ોયાક લેચ, ળકાળે નશ  તેભજ યા , ળકાળે ૫ણ નશ .  
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13) ફુડ કોટકભાાં આલ્ કોશોર,ક ,ણાનુાં લેચાણ કે વેલન કય  ળકાળે નશ . વયકાયશ્રી, દ્વાયા ભનાઇ પયભાલેર કોઇ 
૫ણ ચ,જલસ્ તનુ ુલેચાણ કય  ળકાળે નશ .  

14) ફુડ કોટકભાાં પ્રવકયયુ ટ  વ્મલસ્ થા કોન્ રાકટયે સ્ લ ચક કયલાન, યશળેે. યાજકોટ ભશાનગયાારકા આ ફાફત ે
કોઇ૫ણ િકાયનુાં લતય કે ભશનેતાણ ુચકુલળે નશ . વભગ્ર ફુડ કોટક પ્રલસ્ તાયન, વરાભત,ન, જલાફદાય  
કોન્ રાકટયન, ોતાન, યશળેે.  

15) કોન્ રાકટયને પાલેર જા મા પ્રવલામના કોઇ૫ણ પ્રલસ્ તાયભાાં લેચાણ/પ્રલતયણ કે  ાણ, ,ણ, ભાટે ફેઠક 
વ્મલસ્ થા ભાટે ઉ૫મોગ કય  ળકાળે નશ . વોંામેર પ્રલસ્ તાયન, વપાઇ અને ટોમરેટ  રોકન, વપાઇ 
કોન્ રાકટયે દ પ્રનક કયાલલાન, યશળેે. ફુડ કોટકન, આગ કે આજુફાજુ વપાઇ કયાલલાન, જલાફદાય  
કોન્ રાકટયન, યશળેે.  

16) ફુડ કોટક ચરાલલાનો ૫યલાનો લકક ઓડકય ભળ્મા તાય  થ, ૦૫ લક ભાટેનો યશળેે. અપ્રનલામક વાંજોગોભાાં 
મદુત લધાયલાન, થામ તો કોન્ રાકટયે એડલાન્ વભાાં અગાઉના લકના બાડાથ, ૧૦% લધાયે બાડુ 
ચકુલલાનુાં યશળેે. મદુત લધાયલા અંગેનો પ્રનણકમ કપ્રભળનયશ્રી,  યાજકોટ ભશાનગયાારકાનો યશળેે.  

17) ફુડ કોટકન, જા મા કમાયેમ ણ કોન્ રાકટયન, ભાારક ન, ગણાળે નશ . આ જા માન, વાં ણુક ભાારક  યાજકોટ 
ભશાનગયાારકાન, યશળેે.  

18) ફુડ કોટક  ાતે અરગથ, લ,જ ભ,ટય મકુલાભાાં આલેર ળે. લ,જફ,ર બયલાન, વાં ણુક જલાફદાય  
કોન્ રાકટયન, યશળેે. દય ભાવે લ,જ  ફ,ર બયાઇ કમાકન, ૫શોંચ ઝૂ કચેય   ાત ેપ્રનમત વભમભાાં પફ,ર 
ચકુલલાન, ળેલ્ ર, તાય   સધુ,ભાાં  જભા કયાલલાન, યશળેે. લ,જ  ફ,ર બયલાભાાં કસયુ થમેથ, પ્રલજ  
વપ્રામ કા, ના લાભાાં આલળે તથા પ્રલજ જોડાણ અને લયાળ ફાફત ેકોન્ રાકટય ગેયય ત, આચય  
ળકળે નશ . પ્રલજ જોડાણ તથા લયાળ ફાફતે ,જીલ,વ,એર દ્વાયા કોઇ દાંડ કયલાભાાં આલળે કે પ્રલજ 
જોડાણ કાલાભાાં આલળે તો તેન, વાં ણુક જલાફદાય  કોન્ રાકટયન, યશળેે.  

19) ફુડ કોટક પકત વલાયે ૦૭.૦૦ થ, યા્ેર  ૧૦.૦૦ કરાકના વભમ દયપ્રભમાન જ ખલુ્ લ ુયા , ળકાળે. ફુડ કોટક 
સ્ થે કોન્ રાકટયના સયુ્ષનાકભી તથા કભકચાય  પ્રવલામ કોઇ ણ વ્ મકકત યા્ર , યોકાણ કય  ળકળે નશ .  

20) ફુડ કોટકનો કફજો રેત, લ તે ફુડ કોટકન, અંદય અને આજુફાજુનો પ્રલસ્ તાય તાવ, પોટોગ્રાપ  કય  
કોન્ રાકટયે તેનો કફજો રેલાનો યશળેે. તેભજ જમાયે કફજો યત આ૫લાનો થામ  માયે મુ સ્સ્થપ્રતભાાં 
યત આ૫લાનો યશળેે.  

21) ફુડ કોટકન, વગલડ પકત યાજકોટ િાણ,ઉદ્યાન  ાતે ધાયતા મરુાકાત,ઓન, વગલડતા ભાટે શોમ  આ 
સ્ થે કોઇ ણ વાભાજીક કે ધાપ્રભિક િવાંગો જેલા કે રા ન િવાંગ  વગાઇ પાંકળન  ફથકડ ેાટી  શોભ શલન  
પ્રલગેયેનુાં આમોજન કય  ળકાળે નશ . તેભજ ફુડકોટક અંદય અને આજુફાજુનાાં પ્રલસ્તાયભાાં રાઉડ સ્,કય કે 
ડ .જે. જેલ, વાઉન્ડ વ,સ્ટભ લગાડ  ળકાળે નશ .  

22) કોન્ રાકટયે યાજકોટ ભશાનગયાારકા  લન પ્રલબાગ અને વેનરર ઝૂ ઓથોય ટ   ન્ ય ુ કદલ્ શ ના લ તો 
લ તના પ્રનમભો  સચુનોનુાં ારન કયલાનુાં યશળેે.  

23) જો કોઇ િવાંગોએ કોન્ રાકટય દ્વાયા ફનાલેર/લેચેંર  ાદ્ય દાથક  ાલાથ, કે ,લાથ, કોઇ વ્ મકકતને ફુડ 
ોઇીનીંગ થામ કે અન્ મ ભાાંદગ,નો બોગ ફને તો તેન, વાં ણુક જલાફદાય  કોન્ રાકટયન, ોતાન, યશળેે. 
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24) શાર ફુડકોટટક  આઉટવોવકથ, કામકયત શોમ  યાજકોટ ભશાનગયાારકા દ્વાયા શાર આલાભાાં આલેર સપુ્રલધા 
જ બપ્રલરમભાાં કોન્રાક્ટ ભેલનાય કોન્રાક્ટયને આલાભાાં આલળે.   
 

ઉ૫ય િભાણેન, તભાભ ળયતો અભો લાાંચ,  લાંચાલ, તથા વભજી આ ઇજાયો યા લા ભાટે બાલ બય એ 
ળ એ ઉકત તભાભ ળયતો ભને અને ભાયા લાંળ લાયવો/બાગ,દાયોને ભાંજુય ળે. જેના  યાણાન,  ા્ર , ફદર ભે 
ન,ચે વકશ કય  આેર ળે.    
 

રામકાતની પ્રલગત  - 
1) ફીડયે ટેન્ ડય પી ેટે રાર૭૫૦ઝ-નો નેળનરાઇઝડઝળેડયલે્ડ ફેંકનો ડીભાન્ ડ ડ્રાપટ ઝ ચેક “યાજકોટ 

ભહાનગયાલરકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નાભનો ટેન્ ડય સાથે 
સાભેર યાખલાનો યહળેેર 

2) ફીડયે અનેસ્ ટભની ડીોઝીટ ેટે રાર૭,૫૦૦ઝ-નો નેળનરાઇઝડઝળેડયલે્ડ ફેંકનો ડીભાન્ ડ ડ્રાપટઝચેક 
“યાજકોટ ભહાનગયાલરકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નાભનો ટેન્ ડય 
સાથે સાભેર યાખલાનો યહળેેર  

3) ાફડયે આ િકાયન, કાભગ,ય  એટરે કે ફુડ કોટક/યેસ્ ટોયન્ ટ/કાપેટેય મા/કેન્ ટ ન/કકમોસ્ ક વાંચારન કયલા 
અંગેનો કોઇ ણ વયકાય   અધકવયકાય  વાંસ્ થા કે િાઇલેટ વાંસ્ થાભાાં ળેલ્ રા વાત નાણાક મ લકભાાં 
ઓળાભાાં ઓળા એક લક સધુ, વાંતોકાયક ય તે વાંચારન કમાક શોલાનુાં અનબુલનુાં િભાણ૫્ર  ટેન્ ડય વાથ ે
વાભેર યા લાનુાં યશળેે.  

4) ફુડ વેફ્ટ  એન્ડ સ્ટાન્ડડક એક્ટ ૨૦૦૬ અન્લમે રામવન્વ / યજીસ્રેળન વટીપ કેટ અથલા ળો એન્ ડ 
એસ્ ટા ર,ળભેન્ ટ  ાતાનુાં યજીસ્ રેળન વટીપ કેટ યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

5) બાગ,દાય ના કકસ્ વાભાાં બાગ,દાય ના કયાયન, નકર પજો રાગ ુ૫ડત ુશોમ તો   
6)  કોન્ રાકટયે ઓળાભાાં ઓળા રા.૧ ૦૦ ૦૦૦/- અંકે રપ્રમા એક રા   યુાન, ફેંક વોરલાંળ, વાભેર 

યા લાન, યશળેે. જે એક લકથ, જુન, ન શોલ, જોઇએ.  
7) ટેન્ડય બયનાયે ઓળાભાાં ઓછુ રા.૧ ૫૦ ૦૦૦/- અંકે રપ્રમા એક રા  ચાવ શજાય  યુાનુાં લાપ્ર કક 

ટનકઓલયનુાં િભાણ્ર  ટેન્ ડય વાથે વાભેર યા લાનુાં યશળેે અથલા વ,એનુાં િભાણ્ર  વાભેર યા લાનુાં 
યશળેે.  

 
 

          sd 

     નામફ કપ્રભળનય 

         પલૂક ઝોન   
  યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
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ફીડયની પ્રલગત 

૧ ૧  ફ,ડયનુાં નાભ   
 

 ૨  વયનામુાં   
 
 

 
 
 
 
 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય તથા ભોફાઇર નાં.  
 

 

૨ 
યા.ભ.ન.ા.એ કોન્ રાકટ ભાટે જેન, વાથે 
વાં૫કક કયલાનો થામ તેન, ભાકશત,  

 

 ૧  નાભ   
 

 ૨  વયનામુાં   

 
 

 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય  
 
 

 ૪ ભોફાઇર નાં.  

 ૫ પેકવ નાંફય   

 

૩ કોન્ રાકટભાાં વશ  કયનાયન, પ્રલગત   

 ૧  નાભ   
 

 ૨  વયનામુાં   
 
 

 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય  
 

 ૪ ભોફાઇર નાં.  
 

 ૫ પેકવ નાંફય   
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
પ્રાણીસગં્રહારમ ળાખા 

 

-   ફીડયના અટબેલની પ્રલગત   - 
 

અભો ફ,ડયશ્રી, .................................................................................................................  
યશલેાવ, ................................... ન,ચે મજુફ ફુડ કોટક/યેસ્ ટોયન્ ટ/કાપેટેય મા/કેન્ ટ ન/કકમોસ્ ક વાંચારન 
કાભનો અનબુલ ધયાલ,એ ળ એ. જેન, પ્રલગત ન,ચે ભજુફ ળે. 

ક્રભ 
ફુડ કોટક ઝયેસ્ ટોયન્ ટઝકાપેટેયીમાઝકેન્ ટીનઝહકમોસ્ ક સચંારન 

કયેર સ્ થ તથા સયનાુ ે
સભમ નોંઘ 

૧   

 

  

૨  

 

  

૩  

 

  

૪  

 

  

૫  

 

  

 

ઉ૫યોકત અનબુલના આધાય તય કે ટેન્ ડય વાથે અગાઉન, કાભગ,ય ના અનબુલના િભાણ૫્ર ન, 

િભાણ,ત નકર આ વાથે વાભેર ળે. 
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 

પ્રાણીસગં્રહારમ ળાખા 
-   પ્રાઇઝ ફીડ (ત્રીજો પ્રમત્ન)   - 

પઅરગ કલયભાાં વ,ર કય  ટેકન,કર ફ,ડ વાથે મખુ્ મ કલયભાાં યા વુાં.  
 

ફુડ કોટકન ુાં સ્ થ  ફુડકોટકનો અંદાજીત 
પ્રલસ્ તાય પ્ષને્ર પ   

ટેન્ડયન, અ૫વેટ 
કકિંભત પજીએવટ  

લગય   

ટેન્ ડયયે બયેર િથભ લકના લાપ્ર કક બાલ રા. 
પજીએવટ  લગય    

યાજકોટ િાણ, 
ઉદ્યાનના મખુ્ મ 

િલેળદ્વાયન, રગોરગ 
યાાંદયડા તાલ વાભે  

૧૨૬૫ ચો.ભ,. રા.૨ ૫૦ ૦૦૦/-  
અંકે રપ્રમા ફે રા  
ચાવ શજાય  યુા  

 

રા............................ 
અંકે રપ્રમા ............... 
................................ 
................................. 

 

નોંધ :  

૧. કોન્ રાકટયે બયેર બાલ ઉ૫ય વયકાયશ્રી,ના પ્રનમભ મજુફ જીએવટ  દય પશારના દય ૧૮%  મજુફ અરગથ, બયલાનો 

યશળેે.  

૨. કોન્ રાકટય અવેટ કકિંભતથ, લ /ુઓળા બાલ બય  ળકળે.  
 

                                                                                                                                    sd   

         નામફ કપ્રભશ્ નય 

પલૂક ઝોન 

                 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 


