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                                            -: શરતો:-    
(૧)      ૧.  ટકા તથા યકભ અક્ષય તેભજ આંકડાભા ંસ્ષ્ટ રખલી. 
          ૨. ેઢી કે બાગીદાય લતી વશી કયનાયે તે જ પ્રભાણે વશી કયલી. 
          ૩. ધનમત થમેર જગ્માએ રખવ .ં 
          ૪. છેકછાકલાળં ટેન્ડય યદ કયલાભા ંઆલળે. 
          ૫. ળયતો, એફસ્રેક તથા વભજ તીભા ંદયેક ાને વશી કયલી. 
          ૬. અનેસ્ટ ભની બમાાની શોંચ/ડી.ડી. ની ધલગત ટેન્ડયના કલય રય શોંચ નફંય વાથે  
       રખાણથી યજ  કયલી. 
(૨)    કાભ  યા ખતંથી કયવ  ંજોઇએ અને કયેલ  ંવઘળં કાભ કાયીગયની યીતે કયેલ  ંશોવ  ંજોઇએ. ટેન્ડય 
યજ   કયનાય ળખ્વ/ળખ્વો કાભભા ં જે ભાર-વાભાન લાયે તે રતભ પ્રકાયનો શોલો જોઇએ અને 
 ડામયેકટયશ્રી (ી&જી) વદં કયેરો શોલો જોઇએ. કાભ કેટરી ત્લયાથી ચરાલવ  ંતે ફાફત તથા 
 કાભ અથલા તેભા ંલયાતો ભાર વભાન કેલા પ્રકાયનો છે તે ફાફત ડામયેકટયશ્રી, ાકાવ એન્ડ 
 ગાડાન જે ધનણામ કયે તે આખયનો વભજલો જોઇળે. કાભની ઝડ અને ગધત લધાલલા 
 ડામયેકટયશ્રી, ાકાવ એન્ડ ગાડાનના ધનણામ આખયી વભજલાનો યશળેે તથા રેખીત તેભજ 
 ભૌખીક સ ચના તેભજ નોટીવ આલા છતા ંણ કાભની ગધત કે ઝડ લધાયલાભા ંનશીં આલે 
 તો શ્રી કધભશ્નયને કોન્રાકટ   યદ કયલાનો અધધકાય યશળેે. 
(૩)   કોન્રાકટયે ોતાના કાભદાયોને થમેર ઇજા ભાટે તથા તેને કંઇ ફદરો આલો ડ ેતો તે ભાટે 
 તભાભ  યીતે જલાફદાય યશળેે. કાભદાયોને થમેર ઇજા ભાટે ફદરો આલાભા ં જો કોન્રાકટય 
 ધનષ્પ  ધનલડ ે અને કાભ કયતા કાભદાયોને તે ફદરો યાજકોટ ભશાનગયાલરકા તયપથી 
 આલાભા ં આલે તો તેલી આેરી યકભ ટેન્ડય બયનાયા/ળખ્વોને આલા જોગ થમેર 
 યકભભાથંી અથલા આલાના થામ તે યકભાભાથંી કાી રેલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકાને 
 અખત્માય છે.  
(૪)  રકત બાલો તભાભ ટેકવ, ડય ટી, યોમલ્ટી તેભજ વયકાયશ્રીના લખતો લખતના તભાભ કય ધલગેયે 
 વદશતના છે. તે તભાભ કય ચ કલલાની જલાફદાયી કાભ યાખનાયની યશળેે. કાભ દયધભમાન 
 કોઇણ જાતનો બાલ લધાયો આલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૫)    ૧. કોન્રાકટયે અઢાય લાથી ઓછી ઉંભયના કોઇને કાભે રગાડલા નશીં 
        ૨. કાભ રય જે ભાણવને યાખલાની ડામયેકટયશ્રી (ી&જી) ભનાઇ કયે તે ભાણવને યાખલાના 
 નથી. 
(૬)   રકત કાભ એક કયતા લધાયે એજન્વીઓ લચ્ચે લશેંચણી કયલાની વતા કોોયેળનની યશળેે. 
(૭)   કાભ રય કોન્રાકટયે ોતે અથલા તેના લતી કોઇ જલાફદાય ભાણવને શાજય યાખલાના યશળેે. 
 

(૮)     કાભ  રૂ થઇ ગમા ફાદ વાઇટ ફયાફય વાપ કયી આલાની યશળેે અને જો તેભ કયલાભા ં
 કોન્રાકટય ના-કાધભમાફ ધનલડળે તો તેને ખચે અને જોખભે ભશાનગયાલરકા તયપથી વાઇટ 
 વાપ કયાલી રેલાભા ંઆલળે. 
(૯)    આ કાભગીયીભા ંઆંતયીક સ ધાયા લધાયા લખતે જેટરો બાગ કાભગીયીભા ં રેલાભા ંઆલે તે 
 બાગભા ં  યસ્તો ફધં કયલા ભાટે દદલવના વભમે સ ચનાના ફોડા તથા યાતે્ર ફતી વ્મલસ્થા 
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 કોન્રાકટયે કયલાની યશળેે. તેને અબાલે થતી ન કળાનીની તભાભ જલાફદાયી કોન્રાકટયને ળીયે 
 યશળેે. 
(૧૦)   કાભ કયતા ભાર વભાન નડતયરૂ ન થામ તે યીતે કયલાન  ંછે. 
(૧૧)  ટેન્ડય સ્લીકાયલાભા ંઆલે ત્માય ફાદ અઠલાડીમાની અંદય ધવકીમોયીટી ડીોઝીટ ભાટે યકભ બયી 
 આલાની યશળેે. જો આભ કયલાભા ંટેન્ડય યાખનાય ળખ્વ નાકાભમાફ ધનલડળે તો તેણે બયેર 
 અનેસ્ટભનીની યકભ જપ્ત કયલાભા ંઆલળે અને તે ળખ્વને ખચે અને જોખભે પયીથી ટેન્ડયની 
 ભાગંણી કયલાભા ંઆલળે અથલા ઝોનર કોન્રાકટય ભાયપત કાભગીયી કયાલલાભા ંઆલળે. 
(૧૨)  લકા ઓડાય આી કાભભા ંચાલ  કાભે અન્મ આવાભીઓની ધભરકતને અગય જાનભારને કોઇણ 
 ન કળાન થળે તો તેની તભાભ જલાફદાયી કોન્રાકટ યાખલાની યશળેે. અને તે ભાટે કોઇણ 
 લતયની યકભ ચ કલલાની થામ તો તે કોન્રાકટયે બયી આલાની યશળેે. જો કોન્રાકટય અભર 
 ન કયે તો તેલા લતય ધલગેયેની યકભ તેના ંફીરોભાથંી કાી રેલાભા ંઆલળે. 
(૧૩)  આ કાભ ચાલ  થમે લચ્ચેના ગાાની વતંોકાયક પ્રગધત થળે તો કયાતી કાભગીયીને ધ્માને યાખી 
        કાભન  ંચ કલણ  ંઆલાભા ંઆલળે.  
(૧૪)   ધવકમોયીટી ડીોઝીટ તયીકે બયેર યકભ કાભ  રૂ થઇ ગમા ફાદ ત્રણ ભાવ છી તથા 
 કોન્રાકટયને પાઇનર ફીર ભળ્મા ફાદ છી આલાભા ંઆલળે. યંત   તે વભમ દયધભમાન કોઇ 
 કાભ ખયાફ થમેર અથલા ન કળાન ાભેર ભાલ ભ ડળે (ક દયતી આપત કે ભાનલ વજીત 
 ન કળાની ધવલામ) તો તે કાભ કોન્રાકટયે દ યસ્ત કયી આલાન  ં યશળેે. અને જો તેભ કયલાભા ં
 નાકાભીમાફ ધનલડળે તો દ યસ્તી તેને ખચે અને જોખભે કોોયેળન તયપથી કયાલી રેલાભા ં
 આલળે અને તે ૈકીના થમેર ખચા ધવકય યીટી ડીોઝીટની યકભભાથંી કાી રેલાભા ંઆલળે. 
(૧૫) કોઇણ કાયણોવય કોન્રાકટય ટેન્ડયભા ં દળાાલેર કાભ  રૂ કયલા અળદકતભાન થળે તો 
 ભશાનગયાલરકા તેના ખચે અને જોખભે આ કાભ  રૂ કયાલળે અને આભ કયતા ં ટેન્ડયભા ં
 જણાલેર બાલ કયતા લધાયે ખચ ે થળે તો ભશાનગયાલરકા કોન્રાકટયની ધવક્ય યીટી 
 ડીોઝીટભાથંી વાઇટ  રય ડરેા ભાર વભાનની શયાજી કયી ખચા લસ ર રઇ ફાકીની 
 કાભગીયી કયાલી ળકાળે અને તેભ કયતા કોન્રાકટયનો કોઇણ લાધંો કે શકક યશળેે નશીં. 
(૧૬)  કોન્રાકટયે આ કાભભા ંકોઇણ આઇટભ વતંોકાયક યીતે સ્ેળીપીકેળન મ જફ નશીં કયી શોમ તો 
 ભશાનગયાલરકાને રાગ ેતે ‘બાલ ધટાડો’ (યીડય વ યેઇટ ) કયી ળકળે અને તે કોન્રાકટયે ભાન્મ 
 યાખલાનો યશળેે. 
(૧૭) ટેન્ડય બયનાયએજન્વીએ, ાન નફંય, જી.એવ.ટી..નફંય શોલા જોઇ એ.તેભજ આ કાભે ગાડાધનિંગ 
 અથલા યોા વપ્રામના વયકાયી/ કોોયેળનના અન બલ શોલા જરૂયી છે.  
 (૧૮)  ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ વયકાયશ્રીના પ્રલતાભાન તેભજ લખતો લખતના  કામદાન ંારન 
 કયલાન  ંયશળેે. 
(૧૯)  કાભ યાખનાય એજન્વી ાવે વરાભતી અંગેની  યતી વ્મલસ્થા શોલી જોઇએ. જે અંગેની વધી 
 જલાફદાયી કાભ યાખાનાયની યશળેે. 
(૨૦)   ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ તભાભ આધાયો નોટયાઇઝડ પ્રભાલણત યજૂ કયલાના યશળેે. 
(૨૧)   આ કાભનો કોઇણ બાગ વતંોકાયક યીતે કોન્રાકટય નશી કયે તો ડામયેકટય, ાકાવ એન્ડ 
 ગાડાન તેઓને દવ દદલવની નોટીવ કાભ સ ધાયલા આળે. આ મ દત ધલત્મા ફાદ 
 ભશાનગયાલરકાના ડામયેકટય, ાકાવ એન્ડ ગાડાન કોન્રાકટયના ખચે અને જોખભે ભાણવો 
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 યાખી તેભજ ભાર વભાન ખયીદી કયાલી ફાકીની કાભગીયી કયલાની કામાલાશી કયળે અને 
 કોન્રાકટય ાવેથી ખચા લસ ર રઇ ળકળે. આ કાભ ડામયેકટય, ાકાવ એન્ડ ગાડાન અન્મ 
 કોન્રાકટય ાવે ણ કયાલી ળકળે. 
(૨૨)   જો કોન્રાકટય ચાલ  કાભ છોડી જતા ંયશળેે અગય કાભ ફધં કયી દેળે તો ભશાનગયાલરકા તેભને 
 ખચે અને જોખભે કાભ ચાલ  કયી ળકળે. આભ કયલાભા ં ભશાનગયાલરકાના કોન્રાકટયના 
 એગ્રીભેન્ટ કયતા લધ  ખચા થળે તો કોન્રાકટય ાવેથી કામદેવય યીતે લસ ર કયી ળકળે અને આ 
 રયાતં તેભની ધવકમોયીટી ડીોઝીટ જપ્ત કયી ળકળે અગય ફીજા કોન્રાકટય ાવે 
 કોન્રાકટયના ખચે અને  જોખભે કાભ ચાલ  કયાલી ળકળે. અને આભ, કયલાભા ંએગ્રીભેન્ટ કયતા 
 લધ  ખચા થળે તો કોન્રાકટય ાવેથી કામદેવય યીતે લસ ર કયી ળકળે અને તેની ધવકમોયીટી 
 ડીોઝીટ જપ્ત થઇ જળે. 
(૨૩)   આ કાભ કોન્રાકટયે ભાર ભજ યી વાથે કયલાનો છે. એટરે કે કાભભા ં જોઇતા ભટીયીમલ્વ 
 (શથીમાય, વાધનો, વીડી કે ટેકા ત્રાા) લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. આ કાભ ભાટે તેને જોઇતા 
 ભજદ યો (કાયીગયો કે સ યલાઇઝયોનો વભાલેળ થામ છે.) કોન્રાકટયે તે કાભ કયનાયાઓ ભાટે 
 ીલાના ાણીની વ્મલસ્થા કયલાની છે. આ કાભ રય વીભેન્ટ , રોખડંને સ યજનો તા કે 
 ાણીનો બેજ ન રાગે તે યીતે તેઓને ખચે જરૂયી સ્ટોય ફનાલલાનો છે. તેભજ ફવેલા- રઠલા 
 ભાટે ટેમ્યયી ઓપીવ ણ તેઓના ખચે વાઇટ રય કયલાની છે. જે કોઇ આઇટભભા 
 સ્ેવીપીકેળન ન શોમ ત્મા ંભશાનગયાલરકના સ્ેવીપીકેળન મ જફ કાભ કયલાન  ંથામ અને ત્મા ં
 ણ સ્ેવીપીકેળન ન શોમ તો  ી.ડફલ્ય .ડી. યોડવ એન્ડ ફીલ્ડીંગના સ્ેવીપીકેળન મ જફ 
 કાભ કયલાન  ંછે. આ ળયતો લાચંીને કોન્રાકટયે દયેક ાના ય ટ ંકી વશીઓ કયી આલાની  છે. 
 કોઇ કાભન  ં સ્ેવીપીકેળન રયોકત જણાલેર ખાનાભા ંન શોમ તો એલા કાભન  ં સ્ેવીપીકેળન 
 કોન્રાકટયે ભશાનગયાલરકાના ં ડામયેકટયશ્રી (ી&જી) ાવેથી રેખીત ભેલલાન  ં યશળેે. કાભ 
 ફાફત કોઇણ જાતનો લાધંો કે  લાધંાઓ ડ ે તો તેનો આખયી ધનણામ શ્રી કધભશ્નય વાશફેનો 
યશળેે જે કોન્રાકટયને ફધંનકતાા યશળેે. 
(૨૪)   કોન્રાકટય તયપથી કાભ થઇ ગમા ફાદ ૨૪ કરાકભા ંવાઇટ વાપ કયી આલાન  ંયશ ેછે. તે વભમ 
 દયધભમાન વાઇટ વાપ કયલાભા ંઆલળે નશી તો જગ્મા યોકણ અંગેન  ંકાભ  રૂ થમાની તાયીખથી 
 ધોયણવય બાડ  ચડત થળે. અને તે કોન્રાકટય ાવેથી લસ ર કયલાભા ં આલળે અથલા તો 
તેઓને  ખચે અને જોખભે વાઇટ રય ડરે ભાર ભશાનગયાલરકાના ફગીચા ળાખા અન્મ એજન્વીઓ     
 ાવે દૂય કયાલળે. અને તેની યકભ કોન્રાકટય ાવેથી લસ ર રેલાભા ંઆલળે. 
(૨૫)  ટેન્ડય ખોરલાભા ંઆલે ત્માયથી ૯૦ દદલવભા ંટેન્ડય સ્લીકાયલાભા ંઆલેર છે. કે નશી તે અંગેનો 
 ધનણામ કયલાભા ંઆલળે. આ મ દતભા ંકોઇ ણ પ્રકાયના ધનણામથી જાણ નશી કયલાભા ંઆલે તો 
 ટેન્ડયના બાલો કોન્રાકટય કે ભશાનગયાલરકાને ફધંન કતાા યશળેે નશીં. યંત   કોન્રાકટય અને 
 કધભશ્નયશ્રી એભ ફનેંની વશભતીથી આલેર બાલોન  ં ટેન્ડય ભજં ય કયલા ભાટે કધભશ્નયશ્રી ધનણામ 
 કયી ળકળે. 
(૨૬)  આ વાથેના દયધળષ્ઠ – અ ભા ં આઇઅટભ ન ં . ૦૧ ભા ં દળાાલેર બાલ (દય) ફાફતે 
 બધલષ્મભાગેય વભજ રસ્સ્થત થામ તો તે અંગે ડામયેકટયશ્રી (ી&જી) નો ધનણામ આખયી 
 યશળેે.  
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(૨૭)  જો ેનલ્ટીની યકભ ટેન્ડયની લાધિક યકભના ૧૦% લધી જામ તો કોન્રાકટ યદ થલાને ાત્ર 
 ફનળે. 
(૨૮)  આ ટેન્ડયભા ંબાલો તભાભ ટેકવ વાથેના આલાના યશળેે.  
(૨૯)  આ કાભગીયી સ ચના મ જફથી આ કાભે લકા ઓડાય ભે કે ત  યત જ કાભચાલ  કયલાન  ં છે. 
 ઓડાયભા ંજણાલેર ધનમત મ દતભા ંકાભ  રૂ કયી  આલાન  ં છે. જો મ દત દયમ્માન કાભ 
 કયલાભા ંનશીં આલે તો શ્રી કધભશ્નય વાશફેને મોગ્મ રાગળે તો કોન્રાકટયના જોખભે અને ખચ ે
 અન્મ કોન્રાકટય ાવે અગય તો ખાતા ભયપત કાભ રૂૂ કયાલળે. અને આભ ફાકી યશતે   ં કાભ 
  રૂ કયલાભા ં ભાશાનગયાલરકાને કોન્રાકટ એગ્રીભેન્ટ કયતા જે લધ  ખચા થળે તે કોન્રાકટય 
 ાવેથી કામદેવય યીતે આ લધાયાન  ંખચા લસ ર કયી ળકળે તથા તેની ધવક્યોયીટી  ડીોઝીટ 
 જપ્ત કયી ળકળે. શ્રી કધભશ્નય વાશફેને જો મોગ્મ રાગળે તો મ દત દયમ્માન કાભ  રૂ નશી થય  ં
 શોમ છતા ંણ કોન્રાકટય ાવે કાભ ચાલ  યખાલી ળકળે. અને તેની મ દત વજંોગોને રક્ષભા ં
 યાખીને લધાયી આળે અગય તો દયયોજના  આલાભા ંઆલેર કાભગીયીના ક ર દકિંભતના ૨૦ 
 % રખેે ેનલ્ટી લસ ર કયલાભા ંઆલળે. રયોકત જનયર વભજ ધત ધવલામ ટેન્ડયભા ંઆેર 
 ળયતોને આધીન યશીને કાભ કયી આલાન  ંયશળેે. 
 

 

રય મ જફની તભાભ ળયતો ભે/અભોએ લાચંી,વભજીને આ નીચે વશી કયી આી છે જે અભોને 
કબ ર ભજં ય છે.  
 

તા.    /    /૨૦૨૦                                         
 
 
 

                                                     કોન્ટ્રાકટરની સહી  .............................................. 
                                                       
                                                     કોન્ટ્રાકટરન  ંનામ  ................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

ગાડડન સ પરવાઇઝર 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
 

 
 

 

વનયામક (પી&જી) 
 રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

(ફગીચા ળાખા) 
      કામન  ંનામ: શહરેના રોડ ટ્રાફિક જકંશન્સ, રોડ સેન્ટ્રવર્જ વવગેરેમા ંવાવેતર 

   માટે  થાઇ બોગનવેલયા ખફરદ કરવાના કામે, 

ક્રભ જથ્થો 
(અંદાજ) 
નગં 

કાભગીયીની 
ધલગત 

અંદાજ બાલ 
રૂ.પ્રધત/નગં 

   ક ર યકભ રૂ. દયભાર્કવા 

૧ ૨૪૭૫ થાઇ 
બોગનવેલયા 
સપ્ાય કામ ્

૧૫૭=૦૦ ૩,૯૯,૫૬૫.૦૦ ભાકેટ બાલ 

અંકે રૂધમા ચાયરાખ યૂા ૪,૦૦,૦૦૦.૦૦  
 

          ગાડડન સ પરવાઇઝર                         ડાયરેકટર(પી.&જી). 

    યાજકો ભશાનગયાલરકા                    યાજકોટ ભશાનગયાલરકા 

 

હ /અમો......................................................................... ઉપરોકત  વવગતેની 

કામગીરીમા ંજરૂરી થાઇ બોગનવેલયાના રોપા ........................%ટકા ઓછા/ વધ  

ભાવેથી  સપ્ાય કરી આપીશ/આપીશ ... 
 

                                                 વપ્રામયન  ંનાભ ; 
 

                                     વપ્રામયની વશી; 
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યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, 

(ફગીચા ળાખા) 
      કામન  ંનામ: શહરેના રોડ ટ્રાફિક જકંશન્સ, રોડ સેન્ટ્રવર્જ વવગેરેમા ંવાવેતર 

   માટે  થાઇ બોગનવેલયા ખફરદ કરવાના કામે, 

શરતો: 

 ૦૧.   આ કાભગીયીભા ંવપ્રામ આલાનાથતા પ્રાન્્વ ધલગેયે સ ચના મ જફના    કરય 

અને વખં્માભા ંસ ચલલાભા ંઆલે તે સ્થે ધલના ધલરફેં વપ્રામ    આલાના થામ છે. 

 ૦૨.   ધવિંગર સ્ટીક (બ્રાન્ચ ધલનાના) યોા સ્લીકૃત કયાળે નશી.  

  ૦૩.  ન કળાની લાા કે અન્મ ધનિંદાભણ લાા યોા ફદરી આલાના યશળેે. 
 ૦૪.   આ યોા નકૂળાની ધલનાના  ોટભા/ંોલરથીલરન ફેગ્વભાવંાયી સ્સ્થતીભા ં   વપ્રામ  
આલાના થામ છે. 
 ૦૫,  આ કાભગીયીભા ંધનદેળ કયેર  પ્રાન્્વના જથ્થાભા ંઘટ/ લધ થલા વબંલ  છે. જેથી 
ઓછા યોારેલાભા ંઆલે તો ધલલાદ કયલાનો યશળેે નશી અને જો  ધલળેથી યોાની ભાગંણી 
કયલાભા ંઆલેતો કોઇણ પ્રકાયના બાલ લધાયા  ધલના  ભજં અય થમેર બાલથી યોા 
વપ્રામ આાલાના યશળેે.*જેના વભમ  ભમાાદા લધાયી આલાભા ંઆલળે. 
 

      
          હ /ંઅભો યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના ફગીચા ળાખા ભાયપત  શહરેના રોડ 

ટ્રાફિક જકંશન્સ, રોડ સેન્ટ્રવર્જ વવગેરેમા ંવાવેતર  માટે  થાઇ બોગનવેલયા ખફરદ કરવાના 

કામે. આ કાભની તભાભ ળયતો અને વભજ તીઓ હ /ંઅભો લાચંી અને વભજી છે. અભાયા યજ  

થમેર બાલ ભાન્મ યશળેે તો અભો આ કાભગીયીભા ં સ ચના મ જફથી વાયી યીતે ઘટ/ લધ  

જથ્થા વાથે યોાઓ વપ્રામ કયી આીશ .ં 

 તા.    /૦૫/૨૦૨૦                               કોન્ટ્રાકટરની સહી  ..............................................            

               કોન્ટ્રાકટરન  ંનામ  ............................................. 

 

 

ગાડડન સ પરવાઇઝર 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
વનયામક (પી&જી)  

રાજકોટ મહાનગરપાલકા 


