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પ્રિ-ક્લોરીફપકેળન ફીડ  

 

વડોદયા ભહાનગયાલરકા  
પે્રસ વવબાગ,  

દ્માલ ી ળોગ ગ વ્ટ ય, વ્ભીફ્ઝભ્ટ , ટમામ ભફંિય વાભ્,  
લડોિયા – ૩૯૦૦૦૧ પોન: (૦૨૬૫) ૨૪૧૨૨૨૦ Email: pressmanager@vmc.gov.in  

 
 
 
 
 
 
 

વપ્ર-ક્વોલરફપકેશન ફીડ 
 

ટેન્ડય પી : ૬૦૦/-                                                          જાહયેાત નફંય :    ૨૫૨/ ૨૦૧૯-૨૦  
 

બાલત્રક બયીન્ આલાની છ્લ્રી  ાયીખ : ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ ફોયના ૪-૦૦ કરાક સધુીભા ંખડંયેાલ ભાકે  બફલ્ડગ ગ, 

યેકોડડ ળાખાભા ંયજીસ્ ય ોસ્ / સ્ીડોસ્  દ્વાયા ભોકરી આલાનુ ં યશળ્ે.   
 

-: કાભન  ંવર્ણન :- 

કાભન  ંવર્ણન 

અંદજત્રકની 
યકભ દેખયેખ 
આકાય તથા 

અર્ધામાણ ખર્ણની 
વવગત 

કાભ  ર ં  
કયવાની 
મ દત 

૨% અનાભતની 
યકભ અંગેની 
ભાફહવત 

Repairing of following Machineries: 
 

1) Numbering Machine (Model: Mercedez Machine)  
- Setting of Compressor Motor with Pump and Speed 

Regulator 
- Time Setting and Feeder Setting  
- Service of Liner, Belt and other spare parts 

 

2) Paper Cutting Machine (Model: Suraj) 
- Manual to semi-automatic 
- Belt, Double pully, Control Switch Panel (need to be 

installed)  
- Plate grinding, Gauge level setting, Motor Setting 

and service of other spare parts 
 
 

3) Offset Machine (Model: HMT) 
- Motor and Compressor Setting and services of 

other parts 

રૂ. ૫૯,૫૯૦/- 
૨૦ 

ફદવસ 

રૂ. ૧,૧૯૨/- નો ડીભાન્ડ- 
ડ્રાફ્ટ પ્રી-ક્વોલરફપકેશન ફીડ 

સાથે સાભેર યાખવાનો યહશેે,  
તે વસવામ બાવત્રક ગ્રાહ્ય 

યખાશે નફહ. 

નોંધ :-  

(૧) વપ્ર-ક્વોલરફપકેશન ફીડ સાથે સાભેર કયવાના ભાન્મ દસ્તાવેજો-ત્રો નીરે્ મ જફ છે.  
  ેટડય ભા ેની  ેટડય પી  ભ્જ ૨% અનાભ નો અરગ અરગ ડીભાટડ ડ્રાફ્  પયજીમા  વાભર્ કયલાનો યશળે.્  
 ગભુાસ્ ા ધાયાનુ ંિભાણત્ર  ભ્જ જી.એવ. ી નુ ંિભાણત્ર યજૂ કયલાન ૂ ંયશળે.્  
 ચાલ ુલડનો િોપેળનર  ેક્ષ બમાડની ાલ ીની નકર ફીડલાની યશળે.્  
 િાઇઝ ફીડનુ ંઅરગ કલય ફનાલી  ન્ ્મખુ્મ વીરફધં કલય ભા ંમકુલાનુ ંયશળે.્  
 ચાલ ુલડના ઈટકભ  ેક્ષ યી નડ પાઈર કમાડની નકર  ભ્જ છ્લ્રા ફ્ લડના  નડ ઓલય નુ ંCA વફ િફપકે  વાભર્ કયલાનુ ંયશળે.્ 

 
 



પ્રિ-ક્લોરીફપકેળન ફીડ  

 

(૨) પ્રાઇઝ-ફીડભા ંક ર યકભ દશાણવવાની યહશેે. તેભજ G.S.T અરગથી દશાણવવાનો યહશેે. 
 

(૩) અંદાજ કયતા વધ  બાવ ગ્રાહ્ય યખાશે નફહ.   
 
 

-: ભશીન યીેયીંગ અંગેની સાભાન્મ શયતો :- 
 

 વિય કાભગીયી કંનીના કુળ પ્રભકેપ્રનક/એન્ટજપ્રનમય દ્વાયા કયાલલાની યશળ્ે.  
 

 વિય કાભગીયી ભળીનના જરૂયી સ્્યા ડવ વશ  ્ભજ અટમ  ભાભ િકાયના ખચડ વફશ  િ્વ પ્રલબાગભા ં
યોકાઈન્ ઓફપવ વભમ િયમ્માન કયલાની યશળ્ે.    
 

 વિય ભળીનોની ફય્યગ ગ/ભ્ઈટ ેનટવની કાભગીયી ભા ે આલ્ર ભીકેનીકન્ અટમ કોઈ ણ િકાયનુ ં બથ્થ ુ
ચકૂલલાભા ંઆલળ્ નફશ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

તાયીખ :    /    /૨૦૧૯                        બાવત્રક બયનાયન  નાભ અને સહી ....................................  

.........................................................................................  

                                                   સયનામ  ં.............................................................................  

..........................................................................................  

 



વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
પે્રસ વવભાગ 

 

 

   
                                                  

પ્રાઇઝ બીડ 
  વડોદયા ભહાનગયાલરકાના પે્રસ વવબાગ ખાતે કામયયત વવવવધ ભશીનયીના યીેયીંગ/ભેઈન્ટેનન્સ કાભગીયી 
ભટીયીમલ્સ સહ કયવા ફાફત  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Make a separate cover of the Price bid and put it in the main sealed cover. 

 

ઇજાયદાયન ું એકયાયનામ ું 
જો સદયહ ું બાવત્રક સ્વીકાયવાભાું આવે તો હ ું સદય કાભ ભાટેની નક્કી કયવાભાું આવેર ટેન્ડયની તભાભ શયતો પ્રભાણે 

વતયવા ફુંધાવ ું છું. ભહાનગયાલરકાભાું સદય બાવત્રક સાથે ટેન્ડય પી ..................... તેભજ ૨% અનાભતની યકભ 

...........................નો અરગ અરગ ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ આ સાથે ભોકરી આેર છે. તે યકભ ભાયી  ભાુંગણી ભુંજ ય થમે જો હ ું કબ ર 

અંદાજની  યકભના ાુંચ ટકા અનાભત ન બર  તો ભહાનગયાલરકાને જપ્ત કયી ાકે ખાતે જભા કયે તે ભને કબ ર ભુંજ ય છે.  

 

તારીખ :    /   /૨૦૧૯  ભાવપત્રક ભરનારની સહી: ……………………………………… 

સ્થળ : .....................                            નામ : ……………………………………………………………………. 

                                                  સરનામ ું : ……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………….                          

 
Details of work Amount 

Repairing of following Machineries: 
 

1) Numbering Machine  
(Model: Mercedez Machine)  
 

2) Paper Cutting Machine  
(Model: Suraj) 

 
3) Offset Machine (Model: HMT) 
 

 

Net Amount:         Rs.     __________________ 
 
G.S.T. 
SGST @......%         Rs.     __________________ 

CGST @......%         Rs.     __________________ 

 
TOTAL AMOUNT:  Rs.    __________________ 
 
 
(In Words)_____________________________ 
 
______________________________________ 

 



 
 

 
 

1) જાશયેાતભાાં દળાાલરે અનકુ્રભ નાંફય પ્રભાણ ેઇજાયદાયે પ્રી–ક્લોલરપીકેળન ફીડભાાં ટેન્ડયન ેરગત તભાભ ડોક્યભુને્ટવ અન ેપ્રાઇઝ ફીડ  અરગ-અરગ 
વીર કલયભાાં યાખી કલય ઉય પ્રી – ક્લોલરપીકેળન ફીડ અન ેપ્રાઇઝ ફીડ રખી જુદા યાખી ત્માયફાદ એક વીંગર મખુ્મ કલયભાાં વીર કયી ટેન્ડય 
સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ વાાંજના  ૪-૦૦ લાગતા સધુી મ્યનુનનવર કનભળનયશ્રીની કચયેી, યેકોડા ળાખા,ખાંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ,યાજભશરે 
યોડ, લડોદયા-૩૯૦ ૨૦૯ એ વયનાભે યજીસ્ટય ોસ્ટ / સ્ીડ ોસ્ટ થી ભોકરી આલાના યશળે.ે યજીસ્ટય ોસ્ટ કે સ્ીડ ોસ્ટ થી ભોડા ભેરા 
ટેન્ડય ખોરલાભાાં આલળ ેનશી. (નોંધ : વીરફાંધ ટેન્ડયના મખુ્મ કલય ઉય જાશયેાત નાં., ખયીદીના કાભનુાં નાભ તભેજ પ્રવે નલબાગનો પયજજમાત 
ઉલ્રખે કયલાનો યશળે.ે)  

 

2) પ્રી-ક્લોલરપીકેળન ફીડ ટેન્ડય સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ/વભમ ેખોરલાના શોઇ પ્રી-ક્લોલરપીકેળન ફીડની ટેકનીકર તરુનાત્ભક ત્રકથી ચકાવણી 

કયી, ભાન્મ (ક્લોરીપામ થમરે) ઇજાયદાયોના જ પ્રાઇઝ ફીડ વક્ષભ અનધકાયીની લૂા ભાંજૂયી ભેલી ખોરલાભા આલળ.ે જેની જાણ ભાન્મ 

(ક્લોરીપામ થમરે) ઇજાયદાયોન ેકયલાભાાં આલળ.ે (નોંધ : ડડવક્લોરીપામ થમેર ઇજાયદાયોના પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાભાાં આલળ ેનશી.) ઇજાયદાયે 

ટેન્ડય કોી તભેજ તભાભ ડોક્યભુને્ટવ ય વશી-નવક્કા કયી તભાભ ડોક્યભુને્ટવન ેઅનકુ્રભ આી અનકુ્રભલણકા વડશત યજૂ કયલાના યશળે.ે  
 

3) ટેન્ડય વાથ ેટેન્ડય પી અન ે૨ % અનાભતની યકભ ટેેનો (મ્યનુનનવર કનભળનયશ્રી, પ્રવે-લડોદયા ના નાભ)ે ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ પ્રી-ક્લોલરડપકેળન ફીડભાાં 
વાભરે કયલાનો યશળે,ે તનેા નવલામ તભેજ અધયૂી નલગતલાળાં ટેન્ડય યદ્દ ફાતર ગણલાભાાં આલળ.ે 

 

4) જે ત ે ઇજાયદાયે ોતાના બાલત્રક્ભાાં અત્રેથી જણાલલાભાાં આલેર જે ત ે કાંની, ભીર અન ે સ્ેવીપીકેળન મજુફના તેભજ અન્મ તભાભ ખચા 
વશીતના પ્રવે ફઠેા ડીરીલયીના બાલો આલાના યશળે.ે શરકા પ્રકાયની કે ઓછી ગણુલત્તાલાા બાલ ધ્માન ય રલેાળ ેનશી તભેજ ત ેભાાંગણી 
નલરુધ્ધ ગણી યદ્દ કયલાભાાં આલળ ેનવલામ કે નનદેળ કયલાભાાં આલરે ફનાલટની વભકક્ષ  તઓે જે બાલ યજૂ કયલા ભાાંગે છે તે સ્લીકાયલા ભાટે તેની 
વક્ષભતાના પ્રભાણભતૂ આધાયવશ ચોક્કવ યુાલા કે ભાંજુય યાખલા ભાટે વાંતોકાયક પ્રભણભતૂ યુાલા યજૂ કમાા શળે અને તે મોગ્મ જણાળે તો જ 
ગ્રાહ્ય યાખલાભા આલળ.ે 

 

5) કોઇણ બાલત્રક ભાંજુય અગય નાભાંજુય કયલાનો અનધકાય મ્યનુનનવર કનભળનયશ્રી ન ેઅફાધીત યશળે.ે બાલત્રક ખોલ્મા ફાદ ઓછા બાલનુાં 
બાલત્રક ભાંજુય કયવુાં કે નશી કે પયીથી બાલો ભાંગાલલા અથલા તો એકથી લધ ુલચ્ચે બાગ કયલા ત ેઅંગે કનભળનયશ્રીનો નનણામ આખયી ગણાળ.ે 
અન ેત ેઅંગેના કોઇ કાયણો ઇજાયદાય ભાાંગી ળકળ ેનશી તભેજ ત ેઅંગે કોઇણ તકયાય કે લાદ નલલાદ ચરાલી રલેાભાાં આલળે નશીં. 

 

6) ઇજાયદાય તયપથી જે બાલો બયલાભાાં આલ ેત ેદયેકના નમનુા યૂતી ભાડશનત વશ યજૂ કયલાના યશેળ ેતભેજ સ્ટેળનયીનાાં તથા અન્મ આઇટભોનાાં 
નમનુા યજૂ કયલાન ૂજણાલલાભાાં આલ ેત ેતભાભ યજૂ કયલાના યશળેે.  
 

7) ઇજાયદાયે  ડદન-૯૦ સધુીની ફાંધનકતાાની ભમાાદાભાાં બાલો આલાના યશળે.ે ળયતીમ ટેન્ડય ગ્રાહ્ય યાખલાભાાંઆલળે નશીં.  
 

8) ઇન્ડેન્ટ ઓડાય ભળ્મથેી ડદન-૨૦ ભાાં કાભગીયી ણૂા કયલાની યશળે.ે નલરાંફ થમેથી અઠલડીમા દીઠ ૧% પ્રભાણ ેનેલ્ટી લસરૂ કયલાભાાં આલળ.ે  
 

9) ઈન્ડેન્ટ ઓડાય ભળ્મથેી ડદન-૮ ભાાં કુર ઓડાયના ૫% ની અનાભતની યકભ ટેેનો (મ્યનુનનવર કનભળનયશ્રી, પ્રવે-લડોદયા ના નાભનો) ડીભાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ અન ેરૂ. ૫૦૦૦/- ની ઉયાાંત ઓડાયભાાં ૧૦૦/- નો સ્ટેમ્ ઇજાયદાયે રાલી ભશાનગયાલરકા વાથનેો કયાય પ્રેવભાાં જભા કયાલલાનો  યશળે.ે 

 

10) ઇજાયદાયના જે સ્ળેીપીકેળન મજુફ બાલો ભાંજુય થમા શળ ેત ેમજુફ જ ભારની ડીરીલયી આલાની યશળે ે. જો તભેાાં કોઇ હ્યગત થમાનુાં જણાળ ેતો 
ત ેલેાયીના ખચ ેઅન ેજોખભ ેયત કયલાભાાં આલળ ેઅન ેઆ અંગે ભશાનગયાલરકાન ેજો કોઇ પ્રકાયે આનથિક કે ફીજી યીત ેનકુળાન થળ ેતે 
ઇજાયદાય ાવથેી  લસરુ કયલાભાાં આલળ ેતથા ઇજાયદાયે બયેર અનાભત જપ્ત કયી તઓેન ેબ્રકે લરસ્ટ કયલાભાાં આલળ.ે  

 

11) ઇજાયદાય ોત ેભાર વાભાન યુો ાડલાની ક્ષભતા ધયાલે છે ત ેઅંગે આધાયભતુ ભાડશનત ભેલલાની જરૂય જણામથેી ત ેયૂી ાડલી ડળે અને 
તભેાાં ળાંકા રગતી અથલા તો વાંતોજનક રાગળ ેનશી  તો તેલા ઇજાયદાયના બાલો કોઇણ કાયણ આપ્મા નવલમ યદ્દ કયલાભાાં આલળે. 

 

12) ઉત્ાદક કાંની અથલા ભીરભાાં બાલલધાયો અગય ગલભને્ટ ટેક્ષભાાં લધાયો થળ ેતો ભળ ેનડશ. 
 

13) ભાર યુો ાડયા ફાદ અથલા કાભ રુૂ થમા ફાદ ઇજાયદાયે લફર યજૂ કમથેી ભશાનગયાલરકાના નનમભ મજુફ ફીરનુાં ચકુલણુાં કયલાભાાં આલળ.ે    
 

 
     ક્ાર્ક                                                                                                             પે્રસ મેનેજર     

                          
ઉરોક્ત શરતો વાાંચી સમજી ીધી છે જે મને ર્બુ માંજુર છે. 

 
ઇજારદારની  સહી 

(સ્ટેમ્ સાથે) 

 

વડોદરા મહાનગરાલર્ા 
પે્રસ વવભાગ 

ટેન્ડરની સામાન્ય શરતો 
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