
 
 
 
 
 
 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 
 

ી – વોલીફ કશન – બીડ 
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કામ ુ ંનામ: તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વ માટ નવીન ઘનમટેલ નટ 

બનાવવા  ુકામ તેમજ પી ડલ ર પેર ગ કરવા  ુકામ.  

 .૧૭,૭૪૭/- 
 
 
 
 

ી – વોલીફ કશન દ તાવેજો – પ ો 
 

 
ભાવપ  આપવાની તાર ખ    :    .       .૨૦૧૯ 

ભાવપ  જમા કરવાની તાર ખ :    .    .૨૦૧૯ 

  
 
ભાવપ  મેળવનાર : ................................................. 
 
 
 
 
 
 

     ના. કાયપાલક ઇજનેર, 

     પાણી રુવઠા શાખા, 

વડોદરા મહાનગર પા લકા  

            વડોદરા. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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(૧) ટ ડર માકં :  

(૨) ટ ડર ફ  ર સી ટ માકં :  

(૩) કામ ુ ંનામ :  તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વ માટ 

નવીન ઘનમેટલ નટ બનાવવા  ુ કામ તેમજ પી ડલ ર પેર ગ 

કરવા  ુકામ.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

           લાક 

    પાણી રુવઠા શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 
 

(ખાતાની ત) 
 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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(૧) ટ ડર માકં :  

(૨) ટ ડર ફ  ર સી ટ માકં :  

(૩) કામ ુ ંનામ : તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વ માટ 

નવીન ઘનમેટલ નટ બનાવવા  ુ કામ તેમજ પી ડલ ર પેર ગ 

કરવા  ુકામ.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

            લાક 

    પાણી રુવઠા શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

  
 

(ઇ રદાર/અરજદારની ત) 

ી- વોલીફ કશન બીડ સાથે સામેલ રાખી મોકલવી 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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ઓછા/વ  ુટકા ુ ંભાવપ ક 

 

સામા ય ચૂનાઓ 

ભાવપ ક તથા તેની શરતો  
 

ઇ રદારની ણ માટ સામા ય િનયમો તથા ચૂના 

૧. યાર કોઇપણ મડંળ તરફથી ભાવપ  (ટ ડર) ભરવામા ં આવે યાર તે મડંળના દરક 

ભાગીદાર તેના ઉપર સહ  કરવી જોઇએ ને આવી ર ત ેકોઇ ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો 

તેના વતી તેના કાયદસર ખુ યાર સહ  કરવી જોઇએ. 

૨. (કંપની) મડંળ  તરફથી થનાર કામોના નાણા ંલીધાની પાવતી ઉપર પણ મડંળના દરક 

ભાગીદારની સહ  થવી જોઇએ. મા  યાર કોઇ કામના ભાવપ કમા ં (મડંળ ) કંપનીના 

કામથી જ કામ રાખે ુ ં હોય તેવા સગેં મડંળ  વતી કોઇક એકાદ ભાગીદાર અગર તો 

કાયદસર ર તે પાવતી આપવા ને અિધકાર હોય એવો ખુ યાર સહ  કર  શકશે. 

૩. ભાવપ ક ભરતી વખત ે માગંણી કરનાર ઇ રદાર આપેલા ન નુામા ં પોતે કટલા ટકા 

વધાર અગર ઓછા ( માણ તૂ ભાવપ ક  અગર દાજપ કના ભાવો ઉપર) ભાવથી 

કામ રાખવા શુી છે. તે દશાવ ુ ંજોઇએ અને ત ેઓછા અગર વ  ુટકાવાર  દશાવેલો ભાવ 

દાજપ કની તમામ રકમ માટ જ હોવો જોઇએ. 

૪. હરનામામા ંજણાવેલી કામની િવગતોમા ંઅગર કામ ૂ  કરવાની દુતમા ંઅગર બી  

કોઇપણ િવગતોના ફરફાર દશાવના  ભાવપ ક વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

૫. અ ણૂ અગર છેકછાકવા  ભાવપ ક વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

૬. એકથી અધીક કામો એકમ કર  તેની ઉપર ભાવપ ક માગંવામા ંઆ યા ન હોય તે િસવાય 

અ ય સગેં કોઇપણ ભાવપ કમા ંએકથી વધાર કામોનો સમાવેશ થઇ શકશે નહ . 

૭. માગંણી કરનાર  કામની માગંણી કર  હોય તે કામ ુ ંનામ તથા પોતા ુ ંઅગર મડંળ ુ ં

નામ તેમજ બાનાની રકમ ભયા બદલનો શેરો ભાવપ કવાળા પાક ટની બહારની બા ુએ 

કરવો જોઇએ. 

૮. ભાવપ ો લેવા માટ કુરર કરલ વખત પછ  ર ુ થયેલા ભાવપ ો િવલબં ુજ કોઇ 

િવલબંના કારણો સતંોષકારક હોવા િસવાય વીકારવામા ંઆવશે નહ  પણ આવી ર તે ર ુ 

થયેલ ભાવપ ો કોઇપણ ખોલતા અગાઉ આવેલા હોવા જોઇએ. 

૯. સમીિત અગર સભાના અિધકાર ના ભાવપ ો ૨૦૦ દવસની દર અને બાક ના વધારમા ં

વધાર ૧૦૦ દવસની દર ભાવપ ો મં ુર અથવા નામં ુર કરવામા ં આવશે. સદર ુ 

દુત િવ યા બાદ ઇ રદારને પોતા ુ ં ભાવપ ક પરત લવેા અને બાનાની રકમ પાછ  

માગંવાની ટ છે. 

૧૦. કામોના કરારો ર તસર જુરાત સરકારના ઠરલા ધોરણ અ સુાર યો ય રકમની ટ પ 

ટ ક ટોવાળા કાગળ ઉપર થવા જોઇએ અને તેના ખચ  ઇ રદાર સ સવો જોઇએ. 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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૧૧. વ  ુ દુત મં ૂર થવા બાબતની માગંણીઓ કામ ુ ુ થવાની તાર ખથી એક માસની દર 

વીકારવામા ંઆવશે અને એક માસ પછ  અને ણ માસની દર સબળ કારણો હશે તે 

વીકારવામા ંઆવશે, ણ માસ પછ  માગંણીઓ સમ  સભાની મં ુર  િસવાય વીકારવામા ં

આવશે નહ . 

૧૨. ઇ રદારો મના સગા મહાનગર પા લકાના બાધંકામ અગર ર તા શાખામા ંનોકર મા ંહોય 

તેઓ તેમની નોકર ની ભૌગોલીક થળ સીમાની દર કામો રાખી શકશે નહ , કારણ 

સગપણને લીધે સગંીન દખરખ રાખી શકશે નહ . 

૧૩. ભાવપ ક મં ુર કર ુ ંઅગર નામં ુર કર ુ ંએ  તે અમલદારની નુ ફૂ  ઉપર રાખવામા ં

આવે છે. અને કોઇપણ ભાવપ ક ભરનાર નામ ં ુરના કારણો માગંી શકશે નહ . 

૧૪. માગંણી કરનાર કામની િવગતો વી ક મહાનગર પા લકામાથંી માલસામાન આપવામા ં

આવવાનો હોય તો ત ેનકશા, કામ કરવાની િવગતો ( પેશીફ કશન) િવગેરની મા હતી સાર  

ર તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી તે તેન ેબધંનકારક ગણાશે. 

૧૫. ઠરાવેલ વખતે અને થળે આવેલા ભાવપ ો  ઇ રદારો અગર તેમના િતિનિધ િવગરે 

સમયે હાજર તેમની સમ  ખોલવામા ંઆવશે. 

૧૬. માગંણીદારોએ ખાતાના નીિત િનયમો વખત વખતની ુ ર તીઓ તથા કામની પ ધિત 

સબંધંી લાગતી તમામ બાબતોથી વાકફગાર રહ ુ ં જોઇએ અને સદર ુ ં િનયમો તેમને 

મા યતા વગર આપવો બધંનકારક ગણાશે.   

 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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ઓછા/વ  ુટકા ુ ંભાવપ ક 

ભાવપ ક ભરનાર ુ ંનામ: 

ુ/ંઅમે લખે ુ ંકામ કડામા ં......... ટકા 

શ દોમા ં................. 
 

દાજપ કમા ંદાખલ કરલા ભાવ કરતા ઓછા/વ  ુભાવ કરવા શુી /ંછ એ. 
 

કામનો 

અ.ન.ં 
કામ ુ ંનામ 

દાજપ કની રકમ દખરખ 

આકાર તથા અણધાયા ખચની 

રકમ િસવાય 

કામ ુ  

કરવાની 

દુત 

બાનાની 

રકમ 

૧ 

તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ 

મીમી યાસ સુ વા વ માટ 

નવીન ઘનમેટલ નટ બનાવવા  ુ

કામ તેમજ પી ડલ ર પેર ગ 

કરવા  ુકામ.  

.૧૭,૭૪૭/- 
૦૭ 

દવસ 
.૩૫૫/- 

 
જો સદર ુ ંભાવપ ક વીકરવામા ંઆવ ેતો ુ/ંઅમો ઉપરો ત તથા સામેલ રાખેલી કરારની 

તમામ શરતો માણે વતવા બધંા  /ંછ એ અને તે માણે વતવામા ં કુ એ તો  િશ ા તર ક 

કરારમા ં જણાવેલી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગર પા લકામા ં ભર ુ ં આ સાથે અનામત           

……………. રકમ મોકલી છે, તે રકમ ુ/ંઅમો દાજની રકમ ઉપર ૫% અનામત ન ભર એ 

અગર બીલમાથંી ૧૦% કપાત કરવા ન દઇએ તો માર  માગંણી મં ુર થયે સોબતના કરારની 

કલમ ૧ માણે મહાનગર પા લકા જ ત કર  પાક ખાતે જમા કર તે મને/અમોને ક લુ મં ુર છે. 
 
તા.  -  -૨૦૧૯ 

       ભાવપ  ભરનારની સહ ______________ 

       સરના ુ ં__________________________ 
 
સદર ુ ંભાવપ ક વડોદરા મહાનગર પા લકા વતી મં ુર. 

તા. 
 
       મં ુર કરનાર અિધકાર ની સહ : 



 
 
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
 

G:\tandalaj 450 SV nut\Repairing of 450 mm dia sluice valve spindle and making new nut at Tandalja Water Tank..DOC 

કરારની શરતો 
 

૧.  ઇ રદાર ુ ં ભાવપ  મં ૂર કરવામા ં આ  ુ હોય તેણે ભાવપ  મં ૂર કયાની ખબર 

આ યાની તાર ખથી એક અઠવા ડયાની દુતમા ંજો કોપ રશનને જ ર લાગે તો આ શરતો 

પર યો ય ટ પ લગાડ  સહ  કર  આપવી જોઇએ અને તે કરાર તર ક ગણાશે તેમજ તેની 

કરારની શરતો રૂ રૂ  પાળવાની મીનગીર  તર ક રોકડ રકમ કામની દા ત કમતના 

પાચં ટકા ધુીની (બાના તર ક આવેલા બ ેટકા સાથે) અનામત ભર  દવી જોઇએ અગર 

કામના ચા  ુ દવાયાદ ઓ (બીલો) માથંી દશ ટકા રકમ કાપી અનામત આપવી પડશે. 

ઉપર દશાવેલી દુતમા ંઆ માણે કરવામા ંનહ  આવે તો ભાવપ  સાથ ેર ૂ કરલી બ ે

ટકાની અનામત જ ત થવાને પા  થશે તેમજ ઇ રદારોના નામોની યાદ માથંી સદર ુ ં

ઇ રદાર ુ ંનામ કમી થવાને પા  થશે. 

૨. ભાવપ મા ં કામ ૂ ું કરવાની દશાવેલી દુતમા ં ઇ રદાર ચો સપણે કામ ૂ ું કર ુ ં

જોઇએ અન ેઠરલી દુતમા ંકામ ુ  કરવાની ઠરલી તાર ખ પછ  ટલા વ  ુ દવસો થાય 

તે દરક વ  ુ દવસ દઠ દંડ િનયમ જુબ ઇ રદાર આપવા બધંાયેલા છે. દુત ગણવાની 

તે કામની સાઇડ ક ા ટરને આ યા તાર ખથી ગણવામા ંઆવશે. 

૩. (અ) ભાવપ મા ં જણાવે ુ ં કામ શ  કયા ુ ં  તે તાર ખથી ઇ રદાર દન-૪ મા ં લેખી 

હર કર ુ ંપડશે. તે માણે નહ  થયેલા ુ ંજણાયે થી નીચે જુબ દંડ લેવામા ંઆવશે. 

૧ થી ૭ દવસ – . ૧૦૦૦/- 

૮ થી ૧૫ દવસ – . ૧૫૦૦/- 

૧૬ થી ૩૦ દવસ – . ૨૦૦૦/- 

૩૦ દવસથી વ  ુમાટ . ૫૦૦૦/- 

૪. ચા  ુ કામમા ં જો વડોદરા મહાનગર પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર ને એમ લાગે ક 

ઇ રદાર િનરથક કામ લબંા યા કર છે અગર તે ઠરલી દુતમા ંઅથવા  માણે કામ 

થ ુ ંજોઇએ તે માણે કામ નહ  કર  શક એવો સભંવ છે, તો ખાતાનો કરાર રદ કરવાનો 

અગર કરારદારને ચૂના આ યા િસવાય કરારદારને ખચ અને જોખમે મહાનગર પા લકા 

હત અને સગવડની ટએ કામ ૂ  કરાવી લવેાનો અિધકાર રહશે. અને કરારદારન ે

સદર ુ કામ ગ ે થળ પર માલસામાન એક  કય  હોય અગર બી  કોઇ તની 

જવાબદાર  માથે લીધી હોય તેમાથંી ઉ પ  થતી ખોટ માટ કુશાની માગંવાનો હ  રહશે 

નહ  અને આવા સગેં એટલ ેકામ બી  ર તે ુ  કરવા ુ ંહોય યાર મહાનગર સેવા સદને 

કામ ુ  કરતા  િવશેષ ખચ થાય તેમાથંી કાપી લવેાની મહાનગર પા લકાના બાધંકામન ે

સ ા રહશે અને દશા યા માણે કરાર રદ કરવામા ં આવે તે સગેં વડોદરા મહાનગર 

પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર થી કટ  ુ અન ે કટલી કમત ુ ં કામ થ ુ ં છે તે સબંધંી 

માણપ  ન આપે યા ં ધુી કરારદારને કોઇ રકમ વ લુ કરવાનો હ  રહશે નહ . અગર 

તે સબંધંી નાણા અદા કરવામા ંઆવશે નહ  અન ે યાર કરલા કામની કમત આપવામા ં
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આવે યાર મહાનગર પા લકાના બાધંકામ અિધકાર એ આપેલા માણપ મા ં દશાવેલી 

રકમ ન અદા થવાને પા  થશે. 

૫. ઉપર કોલમમા ં દશાવેલો અિધકાર આપવાના સગેં વડોદરા મહાનગર પા લકા ના 

બાધંકામ અિધકાર ને જ ર લાગે તો કામ કરવાના થળે અગર તેની આ ુબા ુની જમીન 

પર પડલો માલસામાન હિથયાર િવગેર રૂો રૂો અગર શતઃ પોતાને કબ  લઇ કરારમા ં

દશાવેલ ભાવ જુબ અગર તેના અભાવ ેચા  ુબ રભાવ માણે તેના નાણા અદા કર  

શકશે અગર હસાબમા ંમજર આપી શકશે. તે માણે જ ર ન લાગે તો ઇ રદાર આવો 

માલસામાન હિથયાર િવગરે થળ પરથી ખસેડવા જોઇએ અને તે માણે ખસેડવામા ં ન 

આવે તો બાધંકામ અિધકાર  ઇ રદારના ખચ ખસેડ  શકાશે અગર હરા થી તે ુ ંવેચાણ 

કર  તે ુ ંઉ પ  ઇ રદારન ેમજર આપશે અથવા બાધંકામ અિધકાર  આવો માલસામાનનો 

તેનો કંઇક ભાગનો અગર મીનગીર નો અગર અનામત રાખેલા પૈસાનો અગર 

ઇ રદારને અદા પા  થયેલી અગર થનાર  કોઇ રકમનો રૂ રૂો અગર જ ર લાગે તેટલો 

ઉપયોગ ઇ રદારને કરલા ખરાબ અથવા મન વી ર તે કરલા કામને ધુારવા પોતાન ે

યો ય લાગે એવી ર તે કર  શકશે. 

૬. ઇ રદારને ચા  ુકામમા ંએવી હરકત નડ ક કામ ૂ  કરવામા ંિવશષે સમયની અપે ા રહ 

તો હરકતની તાર ખથી એક માસની દુતમા ંતેણ ેબાધંકામ અિધકાર  તરફ અર  કરવી 

જોઇએ અને જો તેમણે સબબ કારણો લાગે તો યો ય વ  ુ દુત આપી શકશે પરં  ુઆ 

માણેની બાધંકામ અિધકાર  તરફથી મળેલી લેખી ુકમ િસવાય ઇ રદાર કરારની 

શરતોની કલમ ૨ જુબ જો ઠરલી દુતમા ં ુ  ન થાય તો વ  ુ દુત માટ દંડને પા  

થતી રકમ ભરવાના જવાબદાર માથંી ુ ત થઇ શકશે નહ . 

૭. યા ંઇ રદાર પાલખ, વધારાનો કચરો તેમજ છા  િવગેર ૂર કયા ન હોય તેમજ મકાનને 
ુ ર તી કરવા ુ ંકામ અગર એ ુ ંજ બી ુ કામ ુ ત ક  ુહોય તેમા ંલાકડા કામ બારણાઓ, 

બાર ઓ, દવાલ, માલના ન ળયાનંી ફરસબધંના અગર મકાનના કોઇપણ ભાગ પર ડાઘ ુઘ 

સાફ કર ન હ યા ં ધુી કોઇપણ કામ ુ  થ  ુ છે. એ  ુમાની શકશે નહ  જો ઇ રદારને 

ખચ માણે  કામ ુ  કર  ુ ત કરતા વૂ ચો  ુ કરવામા ં ક રુ કરશે તો બાધંકામ 

અિધકાર  ઇ રદારને ખચ આ માણે કરાવી શકશે. 

૮. કોઇપણ કામના નાણા તે કામ સં ણૂ ર તે સા  અને વણન માણે હોયા વગર અદા 

કરવામા ં આવશે નહ . એ કદાચ શરત કૂથી ખરાબ કામ પસદં કરવામા ં આવી નાણા 

આપવામા ંઆવેલ હોય તો તેને ભિવ યમા ં કોઇપણ હસાબમાથંી બાતલ કર  તેના અદા 

થયેલા નાણા છેવટનો દાખલો આપતી વખતે અગર તે પહલા કોઇપણ વખતે વ લૂ કરવા 

ુકમ કરવા બાધંકામ અિધકાર ને સં ણૂ અિધકાર છે. 

૯. યાર કોઇપણ દાજપ મા ંઅગર શરત પ કમા ં( પેશી ફકશનમા)ં મહાનગર પા લકા ની 

વખારમાથંી અ કુ તનો માલસામાન આપવામા ં આવશે. અગર ઇ રદાર ધુરાઇ 

તરફથી આપવામા ં આવનાર માલસામાન વાપરવો જોઇએ એ ુ ં ઠર ુ ં હોય યાર ત ે
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દાજપ ક સાથે આપવામા ં આવનાર માલસામાનના તપસીલનો ભાવ તથા આપવાની 

જગો િવગેરની િવગતસહ ુ ંપ ક સામેલ રાખ ુ ંજોઇએ અને ઇ રદારને વખતોવખત જ ર 

માણે માલ આપવો જોઇએ અને એકંદર આપેલા માલની કમતના નાણા ંઇ રદારને અદા 

થવાના નાણાની દવાદ માથંી અગર લહણામાથંી દાજપ માથંી દશાવેલા દર માણે 

અગર દાજપ કના અભાવે ઇ રદાર સહ  કરલા પ કમાનંા દરને ધોરણ ેવ લુ લેવામા ં

આવશે. ઇ રદારને આપવામા ંઆવેલા તમામ માલસામાન મહાનગર પા લકા ની િમલકત 

ગણવામા ં આવશે અને તે કોઇપણ કારણે કામ ઉપરથી લઇ જઇ શકશે નહ . તેમજ 

મહાનગર પા લકાના બાધંકામ અિધકાર  ગમે તે વખતે તપાસી શકશે. આવી ર તે આપેલા 

માલસામાન પૈક  કામ ુ  થયે અગર ઇ રો રદ કરવાના સગેં  કંઇ માલસામાન વધ ે

તે બાધંકામ અિધકાર  જ ર જણાય વખારમા ં પાછો લેવામા ં ઇતર સગેં વધેલો સામાન 

ઇ રદાર પરત કર  શકશે નહ . અગર તેના ગે કોઇપણ તની કુશાની માગંી શકશ ે

નહ . 

૧૦/૧. મહાનગર પા લકા તરફથી ઇ રાથી આપવામા ંઆવતા કામો કરવા જો કોઇપણ કારનો 

માલસામાન કો ા ટરને આપવામા ંઆવે તે તમામ માલસામાન બદલીની સહ  તેઓ અગર 

તેઓ નીમે તે િતિનિધએ ર ટરમા ં કર  આપવાની રહશે. ( ટ. ક.ઠ. ન.ં ૮૦૭ તા. 

૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી મ ં ૂર) 

૧૦/૨. સદર ુ ંમાલસામાન સાચવવાની તેમજ ગેરઉપયોગ ન થાય તે બાબતની તમામ કારની 

જવાબદાર  કો ા ટરને શીર રહશે. માલમા ં કોઇપણ કારની ચોર  અગર િન કાળ  ના 

પ રણામે ઘટ આવશે અથવા માલ ુ ં ુ શાન થશે તેની જવાબદાર  કો ા ટરની છે. અન ે

રકમ કો ા ટર પોતાના પદંરની આપવાની રહશ ેતેમજ બીલમાથંી તે કપાત કર  લેવામા ં

આવશે. ( ટ. ક.ઠ. ન.ં ૮૦૭ તા. ૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી મં ૂર) 

 
 યાર શરત ન.ં ૧૦ રુ  થાય છે. તેની આગળ નીચે જુબનો ઉમેરો કરવો. 

 
 યાર ન શા, દાજ અને પેશી ફકશન મા ં માપો જ થાની િવસગંિત હોય યાર ન શા 

દાજ અન ે પેશી ફકશન ના અ ુ મ માણ ેકામ કરવા ુ ં છે. પરં  ુમાપો અને જ થામા ં

લૂ થયેલી ના હોય અન ેવણનની િવસગંિત હોય તો દાજ, ન શા અને પેશી ફકશન ના 

અ ુ મ માણે કામ કરવા ુ ં છે. વણન ખામીવા  અથવા અ પ ટ હોય યાર બાધંકામ 

અિધકાર એ કવી ર તે કામ કર ુ ંતે બાબતની સૌથી ઉ મ થા યાનમા ંરાખીને ચૂના 

આપી અને ઇ રદાર તે માણે કામ કર ુ ં જોઇએ. ન શો અને પેશી ફકશનમા ં દખાતી 

લૂો િતઓ હોય તો કરાર યેયન ે લ મા ં રાખી બાધંકામ અિધકાર  આ લૂો અન ે

િતઓ ધુાર  શકશે. નકશા દાજ અને પેશી ફકશનમા ં માપો જ થો અને વણનની 

િવસગંતી િસવાયની ખામીવા ં વણન અને પ ટતાઓ માટ સીટ  એ જનીયરનો િનણય 

છેવટનો ગણાશે અને ઇ રદારને તેવા માણે કર ુ ંપડશે. 
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૧૧. ઇ રદાર તમામ કામ સગંીન સાર  કામગીર  થી કર ુ ંજોઇએ અન ેશરતપ મા ંજણાવેલ 

વણન માણે માલસામાન વાપરવો જોઇએ તમેજ ઇ રદારને ણવા માટ વડોદરા 

મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર ના સહ થી રાખેલા કામન ે લગતા નકશાઓ, 

ચૂનાઓનો ુ ત ર તે અમલ કરવો જોઇએ. 

૧૨. દાજપ મા ં બતાવેલા માપો ફ ત દાજ હોય તેમા ં કામની જ ર યાત માણે વધઘટ 

થવાને પા  છે. 

૧૩. યો ય અિધકાર ના ુકમથી વડોદરા મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર ને કામના ન શા 

ળૂ ખતપ  પેશીફ કશન િવગેરમા ંજ ર  ત ેફરફાર તેમજ ધુારો વધારો કરવાનો ચા  ુ

કામમા ંઅિધકાર છે. તેમજ કામની થિતને અ સુર ને ચુના િવગરે આપી શકશે. અન ે

આવી ર તે લે ખત આપલેી ચૂના માણે કામ કરવા ઇ રદાર બધંાયેલા છે. આવા 

ફરફારથી ળૂ કરાર રદ થયેલ ગણવામા ંઆવશે નહ . આવી ર તે ભાવપ કમા ંદશાવેલા 

માપના કરતા ંવ  ુકામગીર  અગર નહ  દાખલ કરલ રકમ ુ ંકોઇ પણ કામ (Extra Item) 

કામના ભાગ તર ક ઇ રદારને ુ ત કરવામા ંઆવે તે કામ તેમણે ળૂ કામ માટ કુરર 

થયેલી તમામ શરતોને અ સુર ને તથા ભાવપ મા ંન દુ કરલા ભાવથી કરવા પડશે અન ે

કામ ુ  કરવાની દુત વ  ુઆપેલા કામના ળૂ કામ સાથેના માણો સુાર વધારવામા ં

આવશે અને આ માણે માટ બાધંકામ અિધકાર   દાખલો આપે તે બધંનકતા ગણાશે. 

કરારના બહારની રકમ ુ ંવધારા ુ ંકામ માણ તૂ ભાવપ ક (Schedule Rates) મા ંદાખલ 

કરલા ભાવો માણે કર ુ ંપડશે અને તેમાથંી કરાર માણે ળૂ કામના ભાવ માટ  ટકા 

બાદ કરવાના ઠરલા હોય તટેલા ટકા બાદ કરવામા ં આવશે. અને આવા માણ તૂ 

ભાવપ કમા ં  ટકા રકમ (Item) દાખલ ન થયેલી હોય તેના ભાવ યો ય અિધકાર  

તરફથી મં ૂર થાય તે જો ઇ રદાર આથી વધારાની રકમ ુ ં કામ કરવા ક લૂ હોય ત ે

ઇ રદાર વીકાર ુ ંજોઇએ. આવા ભાવ ટકાની કપાતોપા  નહ  એવી ર તે િનવળ મં ૂર 

કરવામા ંઆવશે અને જો ઇ રદાર માણ તૂ ભાવપ ોમા ં નો સમાવેશ કરલો ન હોય 

તે ુ ં વધારા ુ ં કામ કરવા શુી ન હોય તો મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  આવા 

બાધંકામ માટ િનયમ માણે યો ય તજવીજ કર  શકશે. 

૧૪. શરતપ  માણે ઠરલા કામો પૈક  કોઇના માપ અગર થળની થિતમા ંફરફાર કરવાનો ત ે

પૈક  કોઇના કામ અગર તેનો ભાગ કમી કરવાનો અગર કરારદાર પાસેથી બદલામા ંબી ુ  ં

આપીને આ યા વગર કાઢ ને લેવાનો અથવા કોઇ ુ ું અગર શત: કર  ુ કામ કાઢ  

નાખંવાનો અગર તેમા ંફરફાર કરવા મહાનગર પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર ને અિધકાર 

છે. કામનો કોઇ ભાગ કરારદાર પાસેથી કાઢ  લેવામા ંઆવે ત ે સગેં તેટ ુ ંકામ ન કરવાના 

અગર કાઢ  લેવાના સબકથી કોઇપણ તની કુશાની માગંી શકશે નહ . 

૧૫. જો મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  સાહબ અગર તો એમના નાયબને કામ બદલ 

અ ુ ું અગર બીનસફાઇવાળ  કાર ગીર થી કરલા ુ ં જણાય અગર હલક  તનો 

માલસામાન વાપરવા ુ ં જોવામા ં અગર તો તમામ કામ અગર તેનો ભાગ ઇ રદારને 
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કામની જ ર યાત માણે ુ ર ત કરવા, કાઢ  નાખવા અગર ફર થી કરવા લખેી ચૂના 

આપી તે ઉપરથી ઇ રદાર તે માણ ે પોતાના ખચ કર ુ ં  જોઇએ અને આવી ર ત ે

બાધંકામ અિધકાર  અગર તેમના નાયબે આપેલી દુત દર જો ઇ રદાર ખચ કરવા 

ઇ કાર કર અગર કામની થળ સીમા ઉપરથી કોઇપણ તનો માલસામાન તથા જણસો  

હલક  ખરાબ (બીન મજ તુ તથા ઇ રદારની શરતો િવ ુ ધ) હોય એવી આપેલી દુત 

દર ૂર કરવા બાધંકામ અિધકાર  તૂતા કર  લઇ તેના ખચની રકમ ઇ રદારની 

કોઇપણ કારની હણી રકમો વ લુ કર  શકશે. 

૧૬. જો મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર ને થયે ુ ંકામ એકદમ શરતપ  (Specification) 

માણે થયે ુ ંનથી. પરં  ુતે કામ ચલાવા દ ુ ંએ ુ ંલાગે તે માટ તેમન ેયો ય લાગે તે 

ભાવ કાપી નાણા અદા કરવા તેમને અિધકાર છે. પણ આવી ર ત ેકર ુ ંક ન કર ુ ંતેમની 

મર  ઉપર છે. 

૧૭. ઇ રદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  તથા 

તેમના નાયબો દખરખ રાખી તપાસી શકશે. ઇ રદાર હમંેશા યાર કામ પર પોતે હાજર 

રહ  શક તેમ ન હોય યાર પોતાના જવાબદાર િતનીિધને કામની હમંશેની વખતે અન ે

યાર બાધંકામ અિધકાર  તરફથી અગર તેમના નાયબ અિધકાર  તરફથી ચૂના મળે 

તેમની ચૂનાઓ તથા ુકમ લેવા દરક વખત ે હાજર રાખવા જોઇએ અને આવી ર ત ે

રખાયેલા િતિનિધને  કાઇં ુકમો આપવામા ંઆવે તે દુ ળૂ કો ા ટરને આપવામા ં

આવેલા ુકમો માણે જ બધંનકારક ગણવામા ંઆવશે. 

૧૮. મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  તરફથી જણાવવામા ં આવ ે ત ે વખતે કામની 

તપાસણી ગે જોઇતા હિથયારો મ ૂરો િવગેર તમામ ઇ રદાર તરફથી પોતાના ખચ 

આપવામા ંઆવશે અને જો આવી ર તે ઇ રદાર આપવામા ં કૂ તો ઇ રદારના ખચ કર  

લેવા અને થયલેો ખચ તેના અદા થવાની નાણાનંી દવાયાદ માથંી વ લૂ થઇ શકશે. 

૧૯. યાર કામનો કોઇપણ ભાગ ઢંકાઇ જવાનો હોય અને જો તેના માપ લઇ શકાય એવી થતી 

બહાર જતા હોય યાર કામ ઢંકાઇ જતા ંપહલા તેના ખરા માપો લઇ શકાય તે અથ આવા 

કામો ઢંકાતા પહલા ઇ રદાર મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  અગર તેમના નાયબન ે

િનદાન સાત દવસની લે ખત ચુના આપવી જોઇએ અને થયે ુ ંકામ ઢાકં  તેમની લે ખત 

પરવાનગી મેળવવી જોઇએ. જો ઉપર માણે વતન કરવામા ં કૂ તો બાધંકામ અિધકાર ન ે

યો ય લાગે તો ઢાકંલા ભાગ ઇ રદાર ખચ ઉઘડાવી શકશ ેઅગર તેના ખચ એવા કામ 

તથા માલસામાન બદલ નાણા ંઅદા કરવામા ંઆવશે નહ . 

૨૦. જો કોઇ ઇ રદાર અગર તેના કામ ઉપરના માણસો  કામ ઉપર તે કામ કરતા હોય તે 

મકાનના કોઇ ભાગને અથવા મકાનને, ર તાને બધંન અગર ઘાસ ગેલી જમીનની અગર 

વાવેતર કરલી જમીનને તોડ, બગાડ અગર કુશાન પહ ચાડ અગર કામ ચા  ુ હોય તે 

વખતે કોઇપણ કારણથી તે કામને કંઇ કુશાન પહ ચે અગર તેમા કામ ુ  ં થવાની 

તાર ખથી એક વષની દર ખામી જણાઇ આવે તો તેણે પોતાના ખચ ુર ત કર  આપવી 
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પડશે. નહ  તો મહાનગર પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર  બી  કાર ગરો પાસેથી ુ ર ત 

કરાવી લેશ ેઅને થયેલો ખચ ઇ રદારની લહણી નીકળતી હોય અગર મહાનગર પા લકા 

યાર પછ થી થાય તે રકમમાથંી વ લૂ કર  શકશે. 

૨૧. ઇ રદાર પોતાના ખચ રાખે ુ ં કામ ુ  કરવા માટ જોઇતા સવ હિથયારો, સાધનો, 

િનશાનીઓ, દોરડ ઓ, પાલખ િવગેર રુા પાડવા અને લાવવા લઇ જવા માટનો ખચ પણ 

પોતે વેઠવો જોઇએ, તેમજ તણેે કામ ુ ંમાપ અગર માલસામાન ુ ંમાપ લેવા વજન કરવા 

અગર કામના આલખેને (Line cut) કરવામા ં  સાધનની જ ર પડ તે કંઇ પણ ખચ લીધા 

વગર આપવી જોઇએ. કોઇના નમાલને કુશાન ન પહ ચે તે સા ુ જોઇતી વાડ અન ે

બ ીઓની ગોઠવણ કરવી પડશે.“સગવડો નહ  રાખવા બદલ દરક ખામી દ ઠ રોજના     

. ૨ થી ૫ ધુીનો દંડ કરવામા ં આવશ,ે ખામી બદલની ચૂના આ યા િસવાય પણ 

મહાનગર પા લકા  તરફથી તે બદલની યવ થા કર  તેનો ખચ કો ા ટરના બીલમાથંી 

વ લૂ કરવામા ં આવશે. ( ટ.ક.ઠરાવ ન.ં તા. ૨૯-૧૧૬૩ થી મં ૂર) તેમજ કામ ઉપર 

દખરખ રાખનાર મહાનગર પા લકા મહકમ અગર કામ કરનાર મ ૂરો પૈક  કોઇને પણ 

મશીનથી અગર ઇતર કોઇપણ કાર અક માત થઇ કુશાન થશે તો તેની તમામ 

જવાબદાર  ઇ રદારને શીર રહશે. આવા સગેં દાવો અગર ફ રયાદ થશે તો તેનો બચાવ 

કરવામા ંઅગર યાયની અદાલતમા ંલડવા માટ ખચ તે તેણે સ સવો પડશે અને તે માટ 

કુશાની અગર ખચ આપવા ુકમ થાય તે આપવો પડશે. 

૨૨. મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર ની લે ખત સમંતી વગર બી  નામોમા ંબદલો કર  

શકાય નહ  અગર બી  ઇ રદાને પેટા ઇ રો આપી શકાય નહ . આ માણે સમંતી કર  

લીધા વગર ઇ રદાર મ  બદલી કર અગર પેટા ઇ રો આપ ે તો તેણે ઇ રદારની 

શરતનો ભગં કરલો ગણવામા ં આવશે અને મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  ત ે

ઉપરથી ઇ રો રદ કર  શકશે અને ઇ રદાર ભરલી તારણ પેટ ર ુ  કરલા અનામત 

વડોદરા મહાનગર પા લકા જમે થવા પા  થશે અને તે મહાનગર પા લકા ને વાધીન રહશે 

અને ઇ રદાર એકઠા કરલ માલસામાનથી અગર તે માટ માથ ે લીધેલી જવાબદાર  

ઇ રદારને કુશાન થાય તે માટ વળતર માગંવાનો હ  તેને રહશે નહ . 

૨૩. ભાવપ ો ઉપર  ઇસમો સહ  કર તેમની જવાબદાર થી મડંળના ભાગીદારોમા ં ફરફાર 

થવાથી ન ટ થતી નથી આવા ફરફાર બાબત ઇ રદાર બાધંકામ અિધકાર ને લેખીત ખબર 

આપવી જોઇએ. 

૨૪.  કામ ૂ ું કરવા માટ તારણ કરવા કુલી અનામતની રકમ ૂ  થયા પછ  છેવટનો હસાબ 

થઇ કામ ુ ું થવાનો દાખલો મ યા પછ  પરત કરવામા ંઆવશે. નવીન કામો માટ કામ 

ૂ ું થયા પછ  એકવષ ધુી કામની બે ટકાની અનામત મહાનગર પા લકા તરફ રાખી 

કૂવામા ં આવશે. આ શરતો ખાસ સં ણૂ ુ ર તીના કામોન ે લા  ુ કરવી નહ . તે બદલ 

મહાનગર પા લકા બાધંકામ અિધકાર  ખુ યાર છે. 
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ી- વોલીફ કશનબીડ સાથે સામેલ દ તાવેજ પ ો 
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૨૫. જો કામ ૂ ું થયાની તાર ખથી એક વષની દુત દર યાન થયેલ કામમા ંઇ રદાર સ ા 

બહારના કારણોને લઇન ે નહ  પરં  ુ કવળ તેની ક રૂ ખરાબ કામગીર  અથવા ખરાબ 

માલસામાનનો ઉપયોગ કયાનો સબબથી કંઇ ખામી જણાઇ આવે તો ઇ રદારને ખચ અન ે

જોખમે ુ ર ત કરવામા ંઆવશે અને થયેલો ખચ ઇ રદારને  રકમ અદા થવાને પા  

થઇ હોય તેમાથંી વ લુ કરવામા ંઆવશે. 

૨૬. ઇ રાથી થતા કામોને ત ે દુત દર યાન મહાનગર પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર ની 

હ ુમત નીચે ગણાશે અને કુશાની શરતો અન ેકામગીર  અને માલસામાનના ણુદોષની 

બાબતમા ંતેમનો િનણય છેવટનો અને બધંનકારક ગણાશે. 

૨૭.  કામની બાબતમા ંશરતો કુરર કરવામા ંઆવલેી ન હોય તે કામો સં ણૂ ર તે મહાનગર 

પા લકા ના બાધંકામ અિધકાર ના જ રયાત અને ચૂના માણે કર ુ ંપડશે. 

૨૮. ખાણોની સવ લાગત, રોય ટ  જકાત અને એવો બીજો ખચ તે બાબત ખાસ ઉ લેખ કરલો 

ન હોય તો તે ઇ રદાર વેઠવો પડશે. 

૨૯. આ કામગીર  સબંધંી કોઇપણ કારની માગંણી તકરાર હશે તો ફાયનલ બીલ મ યા 

તાર ખથી ૩ મ હના દર અમે યો ય ઇલાજ લઇ ુ.ં આ દુત િવ યા બાદ આ સબંધંી 

કોઇપણ કારનો દાવો ચાલશે નહ . 

૩૦. ઇ રદાર કરાર કયાની તાર ખથી ૬ માસની દર કામ કરવાની સાઇટ આપવામા ંન આવ ે

તો ઇ રદાર કરારમાથંી ુ ત થવા માગંણી કર  અને તે માણે ઇ રદાર માગંણી કયથી 

તેને ભરલ અનામત રકમ પરત કરવામા ંઆવશે. 

૩૧. ઈ રદાર વપરાશમા ંલેવામા ંઆવતા તમામ મટ ર યલની ભાવપ  જુબ ટ ટ ગ કરાવી 

લેવાની જવાબદાર  તેઓની રહશે જો ટ ટ ગ કરાવવામા ંન આ ુ ંહોય તો સ મ અિધકાર  

ન  કર તે જુબ કામગીર  થયા પછ ના ટ ટ ગ અને એવી કામગીર ને યથાવત થિતમા ં

લાવવાની જવાબદાર  ઈ રદારની રહશે અને તનેો ખચ પણ તેઓએ ભોગવવાનો રહશ ે

અથવા સ મ અિધકાર  ટ ટ ગ વગર કરલ કામગીર ુ ંકોઈપણ કુવ ુ ંન કરવા િનણય 

કર  શકશે. 

૩૨. ઈ રદાર કો ાકટ ઓલ ર ક પોલીસી (CAR Policy) ઉતારવાની રહશે. મા ં

નીચેના ુ ાનો સમાવેશ કરવાનો રહશે. 

- કામ ુ ંનામ. ( હરાતમા ં િસ ધ થયા જુબ ુ)ં 

- ઈ રદાર ુ ં નામ (જો સં થા હોય તો તેના ોપરાઈટર ક પાટનરોના નામો) 

અને મહાનગર પા લકાના િુનિસપલ કિમ રનો ઉ લેખ હોવો જોઈએ. 

- િવમાની રકમ ઓછામા ંઓછ  ભાવપ કની રકમ ટલી હોવી જોઈએ. 

 

૩૩. કરલ કામગીર ુ ં કુવ ુ ં કરવા માટ સામેલ પ ક/ બીલ જુબ ઈ રદારની બીલ ુ ં

કુવ ુ ંકરવાની માગંણી આ યા બાદ જ બીલની કુવણીની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 

૩૪. આ ઉપરાતં ઈ રદાર સામેલ ન નુો જુબનો કરાર કરવાનો રહશે. 
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૩૫. ઈ રદાર કામગીર ની ટલી સાઈડ ુ લી હોય એટલે ક દબાણ/ સપંાદન ક અ ય કોઈ 

સિવસ લાઈનની નડતર પ કામગીર  િસવાય કોઈ અડચણ ન હોય તે ુ ંતમામ કામ િનિ ત 

સમય મયાદામા ંજ ણુ કરવા ુ ંરહશે. 

૩૬. ખોદાણ કામ ુ ં માપ િનયમ જુબ આપવામા ં આવશે. એમા કોઈપણ કારનો બ કજ 

આપવામા ંઆવશે નહ .  

૩૭. ઈ રદાર વારા કામગીર નો વક ઓડર આ યા બાદ ક કરાર કયા બાદ ક થળે કામગીર  

શ  કયા બાદ (આ ણે પૈક   થમ થાય) ભરલ ભાવપ  ની શરતો ક કરારની શરતો ક 

પ ો વારા આપેલ સમંિતઓ નો ભગં થાય તો સ મ અિધકાર  ક તેના િતનીધી ારા 

ાથિમક એક અને વધારમા વધાર ણ ચુના આપયા બાદ, ચુના નો અમલ ન થાય ત ે

સજંોગોમા ંઈ રદારને કરલા કામ ુ ંયો ય જણાય તેટ  ુઓ  કુવ  ુક કોઈપણ કુવ  ુ

ન કરવા  ુ ક ઈ રદાર ભરલ તમામ અનામતો જ ત કરવા  ુ ક મહાનગર પા લકાના 

કોઈપણ કામોમાથંી આવી વ લુાત ઈ રદાર પાસેથી કર  શકશે અને આ ઉપરાતં 

ઈ રદારને કાળ  યાદ  મા ં કુ  શકશે. કાળ  યાદ મા ં કુ ને સરકાર ી, અધ સરકાર  

સં થામા ં તેમજ ક  સરકારની કચરે મા ં ણ કરવામા ં આવશે. કાયદાક ય પગલાઓમા ં

ફોજદાર  કાયવાહ નો પણ સમાવેશ થાય છે.   
 
૩૮. વડોદરા મહાનગર પા લકામા ં ર શન ન ધરાવતા ઈ રદાર વક ઓડર મ યે દન – 

૩૦ મા ંવડોદરા મહાનગર પા લકા ુ ંર શન મેળવી લેવા ુ/ં ર  ુકરાવી લેવા ુ ંરહશે. 
 
૩૯. ઈ રદાર સદર કામે બાધંકામની િવગતો તથા પેશીફ કશન દશાવતા બોડ કામના થળે 

વખચ કુવાના રહશે. 
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ભાવપ ક કરનાર ઇ રદાર અગર ભાગીદારોની સહ  
 

 
 

મ  ુકરનાર ઇ રદાર ભાગીદારોના સાથીદારોની સહ  
 

 
 

બ  
 

 
 

િુનિસપલ કિમ ર 
 

 
વડોદરા મહાનગર સેવાસદનનો િસ ો 

 
 

વડોદરા મહાનગર સેવાસદન સ ય ન.ં ૧ 
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તમામ ભાવપ ો છે લામા ંછે લા મા ય દ તાવેજ પ ો સાથે મોકલવા. 

૧. વડોદરા મહાનગર પા લકામા ંયો ય ેણી અને વગમા ંર શન ધરાવતા ઇ રદારો માટ. 

(અ) કામ માટ જ ર  રકમની ઇ.એમ.ડ .નો ડ મા ડ ા ટ ારા મોકલવાની છે. 

( )્ વડોદરા મહાનગર પા લકામા ંયો ય ીણી અને વગમા ંર શન ના સટ ફ કટની 

મા ણત નકલ. 

૨. વડોદરા મહાનગર પા લકામા ં મા ય ઇ રદાર તર ક ર શન તર ક ર શન નહ  

ધરાવતા ઇ રદારો તરફથી નીચેના પ ોની મા ણત નકલો ર ુ કરવાની રહશે. 

(અ) સરકાર /અધસરકાર  સં થા ુ ં મા ય ઇ રદાર તર ક ર શન સટ ફ કટની 

મા ણત નકલ 

(બ) કામ માટ જ ર  રકમની ઇ.એમ.ડ . નો ડ મા ડ ા ટ ર ુ કરવો. 

(ક) છે લામા ંછે  ુઇ કમટ  સટ ફ કટની મા ણત નકલ. 

(ડ) લેબર એ ટ હઠળ મેળવેલ સટ ફ કટની મા ણત નકલ. 

(ઇ) છે લા ણ વષમા ંઇ રદાર કરલા કામોના કંપલીશન સટ ફ કટની મા ણત નકલો 

અને હાથ ઉપરના કામોની િવગતોના જ ર  પ ો. 

(ઇ) જ ર  રકમની બક સોલવ સી સટ ફ કટની મા ણત નકલ. 
 

ઉપરો ત તમામ દ તાવેજો-પ ો- ી વોલીફ કશન બીડ સાથે અ કુ સામેલ રાખવા. 

ઇ રદાર ભાવપ ો ી- વોલીફ કશન બીડ અન ે ાઇઝ બીડ ળૂ ભાવપ  સાથે અલગ 

સીલ કવરમા ંકવર ઉપર “ ી- વોલીફ કશન બીડ” અને “ ાઇઝબીડ” લખી ુદા રાખી યારબાદ 

એક સ ગલ કવરમા ંસીલ કર  મોકલવાના રહશે. 

ી- વોલીફ કશન બીડ ભાવપ  ખોલવાની તાર ખ/સમયે ખોલવાના છે,  ી-

વોલીફ કશન બીડની ચકાસણી કર , મા ય ી- વોલીફ કશન બીડવાળા ઇ રદારના જ 

ાઇઝબીડ સ મ અિધકાર ની વૂ મં ૂર  મેળવી ખોલવાના છે. 
 
ન ધ: (૧)અમા ય ી- વોલીફ કશન બીડના ઇ રદારોના ાઇઝબીડ ખોલવાના નથી. 

       (૨)ઇ રદારને કોઇપણ સરકાર /અધસરકાર  સં થા ારા કાળ યાદ મા કુવામા આવેલ 

નથી. તે ગે  ુબાહંધર  પ  ી- વોલીફ કશન બીડ સાથે સામેલ રાખવાનો રહશે. 

વડોદરા મહાનગર પા લકા ને તમામ ભાવપ ો અમા ય કરવાના અબાિધત અિધકાર રહશ ે

તેના માટ કોઇ કારણ આપવામા ંઆવશે નહ . 
     

ઇ રદારની સહ : 
         નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (પા. .ુ) 

વડોદરા મહાનગર પા લકા. 



 
 
 
 
 

 
ABSTRACT OF ESTIMATE 

VADODARA MAHANAGAR PALIKA  

 

G:\tandalaj 450 SV nut\Repairing of 450 mm dia sluice valve spindle and making new nut at Tandalja Water Tank..DOC 

* શરતો * 
 

૧. ટ ડર માટ ૨% અનામત તમેજ ટ ડર ફ ની રકમનો ડ .ડ . ર ટર પો ટથી મોકલવાની 

છે લી તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૯  સમય ૧૬.૦૦ કલાકનો છે. 

૨. ઇ રદાર ભરલા ટ ડરની દરક આઇટમનો ુદો સરવાળો તેમજ બધી જ આઇટમોનો 

સરવાળો કડા અન ેશ દોમા ંઅ કૂ જણાવવા. 

૩. દરક આઇટમોના ભાવ, શ દ અને કડામા ંબ ેમા ંજણાવવા. 

૪. ટ ડર ભરતી વખતે સીલબધં કવર ઉપર કામ ુ ંનામ રુ ુ  ંજણાવ ુ.ં 

૫. ડ મા ડ ા ટ સામેલ છે. તેમ દશાવી ડ મા ડ ા ટની િવગત આપવી. 

૬. ટ ડર ભરવામા ંબોલપેનનો ઉપયોગ કરવાની મનાઇ છે. આ ચૂના ુ ં ઉ લઘંન કરવામા ં

આવે તો ટ ડર નામં ૂર કરવાનો અિધકાર મહાનગર પા લકાનો છે. 

૭. અિનવાય સજંોગોમા ંર ટર પો ટથી ર ૂ કરલ ટ ડર વીકારવાનો ઉપર દશાવેલ તાર ખ 

અને સમય ૧૬.૦૦ કલાકનો છે. તે પહલા ટ ડરપ  મળ  શકશે તોજ ટ ડર વીકારવામા ં

આવશે. પો ટથી િનયત સમય પછ નો ટ ડર વીકારવામા ં આવશે નહ . અને તેની 

જવાબદાર  મહાનગર પા લકા ની રહતી નથી. 

૮. બાનાની રકમ ડ મા ડ ા ટથી વીકારવામા ં આવશે. રોકડા, ફ સ ડ પોઝીટ ક બા ુના 

વ પમા ં વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

૯. ર ટર પો ટથી ટ ડર નીચેના સરનામે મોકલ ુ.ં 
 
 
 
ડ. િુનિસપલ કિમ ર ી, 

રકોડ ા ચ ખડંરાવ માકટ, રાજમહલ રોડ, 

વડોદરા મહાનગર પા લકા, 

વડોદરા-૩૯૦ ૨૦૯. 
 
 

ઇ રદારની સહ : 

ના.કાયપાલક ઇજનેર  

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

વડોદરા. 
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પેશીફ કશન, ટ સ અને કંડ શ સ. 
૧. ઇ રદાર તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વ માટ નવીન ઘનમેટલ નટ  

નિવન બનાવી, મશીન ગ કર , અ ેથી આપવામા આવે તે પી ડલ જુબના ટા પાડ  

પી ડલ ઉપર બધંબેસતી કર  આપવાની રહશે. નટનો ન નુો ખાતા ારા આપવામા 

આવશે. 

૨. ઇ રદાર તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વનો ખાતા ારા આપવામા 

આવે તે બે ડ થયેલ પી ડલને   ુકરવાનો રહશે તથા તે પી ડલના ટા ર પેર કરવાના  

રહશે. 

૩. સદર કામે ા સપોટશન ઇ રદાર કરવાની રહશે. 

૪. સદર કામે ઇ રદાર છ માસની ગેરંટ  આપવાની રહશે. 

૫. સદર કામે પ પરત કરવાનો રહશે નહ . 

૬. ઇ રદાર વક ઓડર મ યેથી તમામ કામગીર  ૦૭ દવસમા ં ણૂ કરવાની રહશે. 

કામગીર મા ંિવલબં થશે તો વડોદરા મહાનગર પા લકાના િનયમ અ સુાર િત દન ૧/૨% 

માણે અને વ મુા ંવ  ુબીલના ૧૦% માણે દંડ વ લુ કરવામા ંઆવશે. 

૭. ઇ રદાર કામગીર  દર યાન જ ર  સે ટ - ઇ વીપમે ટ ની યવ થા કર , તેનો ઉપયોગ 

કામગીર  દર યાન કરવાનો રહશે. 

૮. કામગીર  દર યાન કોઇપણ તનો અક માત થશે ક કોઇપણ માલસામાન ક િમ કતને 

ુ સાન થશે તો તેની સં ણૂ જવાબદાર  ઇ રદારની રહશે. 

૯. ઇ રદાર હરાતમા ંજણા યા જુબ ટ ડર ફ  તથા ૨% અનામતની રકમ ડ .ડ .થી 

ભરવાની રહશે/ ડ .ડ . ી- વોલીફ કશન બીડ સાથ ેબીડવાના રહશે. ડમા ડ ા ટ 

િુનિસપલ કિમ ર ી, વડોદરા મહાનગર પા લકાના નામનો કાઢવાનો રહશે. 

૧૦. ઇ રદાર વક ઓડર મ યેથી ૩% ની િસ ોર ટ  ડપોઝીટ દન ૭ મા ંભરવાની રહશે. 

૧૧. ઇ રદાર ઓડર મ યેથી દન ૭ મા ંવડોદરા મહાનગર પા લકા સાથે િનયમ જુબ ઠરલ 

ટ પ પેપર ઉપર કરાર કરવાનો રહશે. 

૧૨. કામગીર  દર યાન કોઇપણ તકરાર  ુ ો ઉપ થત થશે તો વડોદરા મહાનગર પા લકા  

િનણય લેશ,ે તે િનણય િતમ રહશે. અને તે િનણય ઇ રદારને તથા તેના વાલી વારસોને 

બધંનકતા રહશે.   
 

ઇ રદારની સહ :                                         ના.કાયપાલક ઇજનેર  

                                                           વડોદરા મહાનગર પા લકા 
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કામ  ુનામ : તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી યાસ સુ વા વ માટ નવીન ઘનમેટલ નટ  

                બનાવવા  ુકામ તેમજ પી ડલ ર પેર ગ કરવા  ુકામ. 
 
Dimension  of  

Quantity 
Item Rate Per Amount 

૦૨ નગં તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી 

યાસ સુ વા વ માટ નવીન 

ઘનમેટલ નટ બનાવવા  ુકામ. 

વજન : આશર ૪.૮૫૦ ક . ા.  

૩૭૯૫.૦૦ નગં ૭૫૯૦.૦૦ 

૦૨ જોબવક તાદંલ  ટાકં  ખાતેના ૪૫૦ મીમી 

યાસ સુ વા વ માટ બનાવેલ 

નવીન ઘનમેટલ નટ ને મશીન ગ 

કરવા ુ ંતથા ટા પાડવા ુ ંકામ.  

૨૪૯૫.૦૦ જોબ ૪૯૯૦.૦૦ 

૦૧ જોબવક તાદંલ  ટાકં  ખાતેનો ૪૫૦ મીમી 

યાસ સુ વા વના તેમજ પી ડલ 

ર પેર ગ કરવા  ુકામ. 
 

૨૪૬૦.૦૦ જોબ ૨૪૬૦.૦૦ 

ુલ િપયા ૧૫૦૪૦.૦૦ 

૧૮% GST ૨૭૦૭.૨૦ 

ુલ િપયા ૧૭૭૪૭.૨૦ 

SAY ુલ િપયા ૧૭૭૪૭.૦૦ 
 
 

                                                          ના.કાયપાલક ઇજનેર  

                                                           વડોદરા મહાનગર પા લકા 
 
 
 


