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RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 
Central Workshop, Opp.Sitaram Weigh Bridge,  

Bhavnagar Road, Rajkot-360003  

 

 
 

 
 

TENDER NO. RMC/Central Workshop/SWM/02/2019-20 

 
TENDER PRICE BID 

FOR 
One year rate contract for repairing of various Mobile Toilet Vehicle of solid 

waste management department 
 

MILESTONE DATES 
 

Tender available on RMC web site & 

Physical at central workshop 

23-01-2020 to 12-02-2020 upto 

18.00 Hours 

Last Date & Time for a Query 

(submitted by E- mail) 

06-02-2020 upto 18.00 Hours         

Send Query on Mail id:- 

pmkasundra@rmc.gov.in 

Last date & Time for Offline 

Distribution of tender 

12-02-2020 Upto 18.00 Hours IST 

Physical submission of Qualification 

documents, EMD, Tender Fee etc. 

Upto  14-02-2020 during office 

hours.(Through Reg. AD or Speed 

Post only) 

Offline Opening of Technical Bid 15-02-2020 at 12.00 Hours IST 

onwards (If Possible) 

Offline Opening of Price Bid of the 

Evaluated Tender 

15-02-2020 at 12.00 Hours IST 

onwards (If Possible) 

 

 
 

2019-20 

 

 

Deputy Commissioner (East Zone) 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 

RAJKOT - (Gujarat) 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
ટેન્ડર નોટીસ 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, યાજકોટ – વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાના ભોફાઈર ટોઇરેટના યીેયીંગ કાભ ભાટેનો 
લાર્િક યેઈટ કોન્રાકટ કયલા ભાટે નીચે મજુફની રામકાતો ધયાલતા કોન્રાકટયો ાવેથી પીઝીકર ટેન્ડય દ્વાયા ટુ ફીડ 
વીસ્ટભથી ટેન્ડયો ભગંાલલાભા ંઆલે છે.  

1) એવ.એવ.આઇ.(SSI) યજીસ્રેળન અથલા યજીસ્રેળન ર્લથ ડામયેક્ટય ઓપ ઇન્ડસ્રીઝ. 
2) GST યજીસ્રેળન વર્ટિર્પકેટ. 
3) રેફય રામવન્વ અને ી.એપ.કોડ યજીસ્રેળન (જો રાગ ુડતુ ંશોમ તો). 
4) છેલ્રા વાત નાણાકીમ લષનુ ંવયેયાળ રૂ.૦૨.૫૦ રાખનુ ંઓછાભા ંઓછ ંટનષઓલય (CA વર્ટિર્પકેટ વાથેનુ)ં. 
5) લષનુ ંવયેયાળ રૂ.૧.૨૫ રાખનુ ંઓછાભા ંઓછ ંલર્કિંગ કેીટર. 
6) રૂ. ૧.૦૦ રાખનુ ંચાલ ુનાણાકીમ લષનુ ંવોરલન્વી વટીપીકેટ (Scheduled or Nationalized Bank). 
7) છેલ્રા વાત નાણાકીમ લષભા ં વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટના ં વાધનો વપ્રામ કયલાનો અથલા તેના યીેયીંગ 

કાભગીયી, પેલિકેળન કાભ અંગેનો એક કાભનો વયકાયી કે અધષવયકાયી વસં્થા વાથેનો અનબુલ. 
8) પેિીકેળન કાભ ભાટે તભાભ વલરતો વાથેના ંલકષળોની વગલડતા. 
9) બાયતભા ંકોઇ ણ જગ્માએ બ્રેક રીસ્ટેડ થમેર શોલા જોઇએ નશીં. (રૂ.૩૦૦/- ના નોન-જ્યડુીશ્મર સ્ટેમ્ ેય ય  રખાણ) 

10) ટેન્ડયની વાથે બાલ બયનાય એજન્વી દ્રાયા આલાભા આલેર ડોક્યભેુન્ટો તભાભ પ્રકાયે correct અને genuine છે તે 
અંગેનુ ંરૂ.૩૦૦/- ના નોન-જ્યડુીશ્મર સ્ટેમ્ ેય ય રખાણ)  

!P કાભનુ ંનાભ  વોરીડ લેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ ળાખાના ભોફાઈર ટોઇરેટના યીેયીંગ કાભ ભાટેનો 
લાર્િક યેઈટ કોન્રાકટ. 

ZP અનેસ્ટ ભની  રૂ. ૧૫,૦૦૦/- (ર્ડભાન્ડ ડ્રાપટના પોભષભા)ં "કર્ભશ્નયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા" 
નાભનો ર્ડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

#P ટેન્ડય પી  રૂ. ૭૫૦/- (નોન યીફ્ન્ડેફર) (ર્ડભાન્ડ ડ્રાપટના પોભષભા)ં "કર્ભશ્નયશ્રી, યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા" નાભનો ર્ડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

$P રામકાતના ડોકયભેુન્ટનુ ં તથા 
ઈ.એભ.ડી. તથા ટેન્ડય પી 
પીઝીકર વફભીળન કયલાનુ ં
સ્થ તથા તાયીખ             

તા.XX-XX-XXXX થી  તા.XX-XX-XXXX દયમ્માન નીચેના વયનાભે  
યજીસ્ટડષ ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટ ભાયપતે  
નામફ કામષારક ઈજનેયશ્રી (ઓટો.), 
વેન્ર્ટર લકષળો, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 
બાલનગય યોડ, યાજકોટ-૩૬૦૦૦૩. 

ટેન્ડય બયનાય ાટીએ ર્નમત કયેર ટેન્ડય પી રૂ.૭૫૦/- એકાઉન્ટ ળાખાભા ંબયાઈ કયી, ટેકનીકર ફીડ તથા 
પ્રાઈઝ લફડની કોી વેન્રર લકષળો ળાખાની ઓપીવ યથી રઈને, તેના દયેક ાના ઉય વશી ર્વક્કા કયી, રામકાતના 
ડોક્યભેુન્ટવ વાથે તથા ઈ.એભ.ડી. ના ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ વાથે ઉય દળાષવ્મા મજુફના વયનાભે યજી. ોસ્ટ/સ્ીડ ોસ્ટ ભાયપતે 
જભા કયાલલાના યશળેે, રૂફરૂ ડોક્યભેુન્ટ-ટેકનીકર ફીડ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નર્શ. 

કોઈણ કે તભાભ ટેન્ડયો સ્લીકાયલા કે અસ્લીકાય કયલાનો શક્ક યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અફાર્ધત યાખે છે. 
તેભજ આ કાભે કોઇણ લાદર્લલાદ થામ તો કર્ભળનયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકાનો ર્નણષમ આખયી અને 
ફધંનકતાષ યશળેે તથા કોટષ ભટેય થામ તો અર્ધકાયક્ષેત્ર યાજકોટ યશળેે. 

 
   

નામફ કર્ભશ્નય 

(લૂષ ઝોન) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 
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રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  
:: ટેન્ડરન ુભાવ પત્રક :: 

 

 હુ/ંઅભો નીચે વશી કયનાય, યાજીખળુીથી તથા વભજી ર્લચાયીને, ટેન્ડયની તભાભ ળયતો, વભજુતી અન ે
ટેન્ડયના તભાભ સ્ેવીપીકેળનોનો ફયાફય અભ્માવ કયીને મૂ બાલ ત્રક ય ટકાલાયીના ધોયણે વોરીડ લેસ્ટ 
ભેનેજભેન્ટ ળાખાના ભોફાઈર ટોઇરેટના યીેયીંગ કાભ તેભજ અન્મ જરૂયીમાત મજુફના પેલિકેળન રગત 
કાભગીયીનો લાર્િક યેઈટ કોન્રાક્ટ કયલા વશત છીએ. આ કાભ ટેન્ડયભા આલાભા આલેર તભાભ ળયતો અને 
વભજુતી ભને/અભોને ભજુંય છે.  
 

મદુત  આંકડાભા ં(%) ળબ્દોભા ં(મૂ બાલ ત્રક ય લધ/ુઓછા ટકાલાયીના ધોયણે) 

લાર્િક 

  

 

 

બાલ બયનાય ાટીનુ ંનાભ    :- ..................................................................... 
 

બાલ બયનાય ાટીનુ ંવયનામુ ં:- PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                                             

     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

     PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

 

 

 
 
 

ભાવ ભરનાર પાટીનો સહી તથા સસકકો 
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મળૂ ભાવપત્રક  

પરીશીષ્ટ - અ  

મોબાઈિ ટોઇિેટ રીપેરીંગ કામનુું મળુ ભાવ પત્રક  

ક્રમ સવગત દર બેઝીક ભાવ (₹) 

૧ 
ખયાફ થઇ ગમેર Toilet Tub ને ફશાય કાઢી, નલા Toilet Tub ને પીટીંગ 
કયી, કમ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ  

પ્રર્ત જોફ ૧૯૦૦.૦૦ 

૨ 

કોઈ ણ જગ્માએ ખયાફ થઇ ગમેર સ્રક્ચયભા ંજરૂયીમાત મજુફ 16 Gauge 

Galvanized Sheet વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, યીલેટીંગ ર્લગેયે કમ્પ્રીટ 
કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૨૯૫.૦૦ 

૩ 

કોઈ ણ જગ્માએ ખયાફ થઇ ગમેર સ્રક્ચયભા ંજરૂયીમાત મજુફ 25x25x16 

Gauge M.S. Sq. Pipe and M.S. Angle વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, 
ર્લગેયે કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૮૫.૦૦ 

૪ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના દયલાજા ફેન્ડ થઇ ગમેર શોમ, તેભજ ર્શન્જીવ ખયાફ થઇ 
ગમેર શોમ, દયલાજો ઉતાયી, નલા ર્શન્જીવ પીટીંગ કયી, એરાઈભેન્ટ કયી, 
કમ્રીટ થમેર દયલાજાને ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં વ્મલસ્સ્થત પીટ કયી આલાનુ ં
કાભ.   

પ્રર્ત જોફ ૧૮૦૦.૦૦ 

૫ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના દયલાજાભા ંખયાફ થઇ ગમેર એલ્યભુીનીમભ સ્ટોય, શને્ડર 
ફશાય કાઢી, નલી એલ્યભુીનીમભ સ્ટોય, શને્ડર ર્લગેયે પીટીંગ કયી આલાનુ ં
કાભ.   

પ્રર્ત નગં ૪૬૦.૦૦ 

૬ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના ખયાફ થઇ ગમેર ેનરીંગ તથા રૂપ ભા ં 16 Gauge 

Galvanized Sheet વાથે જરૂયી વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ, યીલેટીંગ ર્લગેયે 
કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૨૦૭.૦૦ 

૭ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ પ્રેટપોભષભા ંખયાફ થઇ ગમેર M.S. Sq. Pipe of 

40 mm & 20 mm વાથે જરૂયી વાથે યીેયીંગ કયી, લેલ્ડીંગ કયી, કમ્પ્રીટ 
કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૧૧૨.૦૦ 

૮ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ રેડયભા ંખયાફ થઇ ગમેર 3.0 mm Aluminum 

Chaquered plate ફશાય કાઢી, નલી 3.0 mm Aluminum 

Chaquered plate ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. 
પ્રર્ત જોફ ૩૫૪.૦૦ 

૯ 

ભોફાઈર ટોઇરેટના વાઇડ રેડયભા ં ર્શન્જીવ, ઉય નીચે થઇ ળકે તેભ ન શોમ, 
તેલી સ્સ્થર્તભા ંજરૂયીમાત મજુફ યીેયીંગ કયી, કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ ંકાભ. પ્રર્ત જોફ ૧૦૦૦.૦૦ 

૧૦ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની સ્રજ ટેંક/લોટય ટેન્કભા ંરીકેજ શોમ, તમા ંજરૂયીમાત મજુફ 
S S લેલ્ડીંગ કયી, કમ્પ્રીટ કયી, રીકેજ ફધં કયી આલાનુ ંકાભ.  

પ્રર્ત જોફ ૪૦૦૦.૦૦ 

૧૧ 

ભોફાઈર ટોઇરેટની સ્રજ ટેંકભા ંખયાફ થઇ ગમેર ગમેર અથલા જાભ થમેર 
ગમેર 100 mm dia. ના ફોર લાલ્લને સ્રીલ વાથે ફશાય કાઢી, જરૂયીમાત 
મજુફ વર્લિવ કયી, યત સ્રીલ વાથે લાલ્લને ર્પર્ટિંગ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૨૦૦૦.૦૦ 

૧૨ 

ભોફાઈર ટોઇરેટની લોટય ટેંકભાથંી ાઈ ભાયપત ટોઇરેટ કેલફનભા ં નભા ં
ાણી આલતુ ંફધં થઇ જામ, તેભા ંજરૂયીમાત મજુફ પ્રમમ્ફિંગ રાઈન ચેક કયી, 
જરૂયી યીેયીંગ કયી, ટોઇરેટ કેલફન સધુી ાણી શોચતુ ંકયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૫૦૦.૦૦ 

૧૩ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની કેલફનભા ં ખયાફ થઇ ગમેર ન ફશાય કાઢી, નલા ન 
પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૧૫૦.૦૦ 
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૧૪ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની કેલફનભા ંખયાફ થઇ ગમેર પરવ લાલ્લ ફશાય કાઢી, નલા 
ન પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૭૦૦.૦૦ 

૧૫ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં લોવ ફેર્વન ભાટેની ગેંડી ફશાય કાઢી, નલી ગેંડીભા ં
જરૂયીમાત મજુફ લેલ્ડીંગ, નટ-ફોલ્ટ વાથે પીટીંગ કયલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત નગં ૫૦૦.૦૦ 

૧૬ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં લોવ ફેર્વન ાવે નેકીન સ્ટેન્ડ તથા વાબદુાની ને 
જરૂયીમાત મજુફ યીયીંગ કયી, કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ.ં 

પ્રર્ત જોફ ૨૯૫.૦૦ 

૧૭ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ંલોવ ફેર્વન ાવે તટૂી ગમેર કાચ ફશાય કાઢી, નલો કાચ 
ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્પ્રીટ કયી આલાનુ.ં (કાચની વાઈઝ ૧૦"X ૧૫") (ભાર-ભજુયી 
વાથે) 

પ્રર્ત જોફ ૪૫૦.૦૦ 

૧૮ 
ભોફાઈર ટોઇરેટભા ં ૦૨ શાથ Anti-Corrosive Zinc Base Primer 
ભાયી, તેના ય ૦૨ શાથ અતે્રથી સચૂવ્મા મજુફનો કરય કયી, કમ્રીટ કયી 
આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૧૨૦૦૦.૦૦ 

૧૯ 
ભોફાઈર ટોઇરેટની ચેવીવભા ંખયાફ થઇ ગમેર/તટૂી ગમેર એક્વરના શફને 
ફશાય કાઢી, નલો શફ એકવરભા ફેયીંગ વાથે ર્પર્ટિંગ કયી, કમ્રીટ ર્પર્ટિંગ કયી 
આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ ૩૧૦૦.૦૦ 

૨૦ 
ભોફાઈર ટોઇરેટના શફભા ંખયાફ થઇ ગમેર/તટૂી ગમેર ફેયીંગ ફશાય કાઢી, 
નલા ફેયીંગ ર્પર્ટિંગ કયી, શફભા ંકમ્રીટ ર્પર્ટિંગ કયી આલાનુ ંકાભ. 

પ્રર્ત જોફ 
૭૦૦.૦૦ 
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પરીશીષ્ટ - બ  

નવા પાટટસની સવગતો 
ક્રમ સવગત દર બેઝીક ભાવ (₹) 

૧ 
Toilet Tub:- Non-Corrosive And Easy To Clean S.S. Tub. 
(Cypoon Compulsory) (Toilet Size :- 3’-0” X 2’-5” X 6’-5”) 

પ્રર્ત નગં ૭૦૦૦.૦૦ 

૨ 

Mobile Toilet Doors :- Inside Opening shall be made from 

18 Gauge Corrugated Aluminum sheet on Outside & PVC 

Coated GI sheet on inside paneling with heavy duty 

Hinges, Aluminum stopper & handle 

પ્રર્ત નગં ૨૫૦૦.૦૦ 

૩ SLUDGE TANK :- 3.0 mm Thick S.S Sheet made from S S 

304, 1300 Liters ( Approxy ) 

પ્રર્ત નગં ૪૫૦૦૦.૦૦ 

૪ WATER TANK :- 3.0 mm Thick S.S Sheet made from S S 

304, 1300 Liters ( Approxy ) 

પ્રર્ત નગં ૪૫૦૦૦.૦૦ 

૫ Sludge drain valve 100mm dia. heavy duty ball valve - CI 

Valve 

પ્રર્ત નગં ૨૫૬૭.૦૦ 

૬ Sludge drain Sleeve 100mm dia. heavy duty - CI Valve 
પ્રર્ત નગં ૨૫૦૦.૦૦ 

૭ Wash Basins Size (SS) :- 18" Dia. પ્રર્ત નગં ૧૧૦૦.૦૦ 

૮ Napkin Hanger :-  પ્રર્ત નગં ૧૫૦.૦૦ 

૯ Shop Keeper  :- પ્રર્ત નગં ૧૦૦.૦૦ 

૧૦ Hub - Material: Cast Steel. પ્રર્ત નગં ૪૦૦૦.૦૦ 

૧૧ Bearing :- Type: Taper Roller (SKF/TIMKEN/TATA) પ્રર્ત નગં ૮૨૬.૦૦ 

૧૨ Toilet Lamp (a/c Supply) પ્રર્ત નગં ૨૬.૦૦ 

૧૩ PVC Taps પ્રર્ત નગં ૨૪.૦૦ 

૧૪ Wash Basins, Drain Pipe પ્રર્ત નગં ૨૦.૦૦ 
 

 

 
નામફ કામષારક ઈજનેય (ઓટો.) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
નામફ કર્ભશ્નય (લૂષ ઝોન) 

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


