
                       વડોદરા મહાનગર પાલકા 

ખા� ુ/  ઇલે. િમક�. શાખા 
 

�ી � વોલીફ�ક�શન બીડ  

 
 

 

 

કામ�ુ ંનામ :   :: 
 

  

 

 

 

 

 

 


ી � વોલીફ�ક�શન દ� તાવે�ો - પ�ો 
 

ભાવ૫� આ૫વાની તાર�ખ   ::  ૧૫/૦૭/૨૦૧૯  
  

ભાવ૫� જમા � રવાની તાર�ખ   :: ૨૪/૦૭/૨૦૧૯  

 

ભાવ૫� મેળવનાર      :: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર �ુ ંફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ કરવા�ુ ંકામ 

 

 

 

                                                            :. ૩૫,૯૮૦/- 



 

       વડોદરા મહાનગર પા@લકા 

ખાA ુ/ ઇલે. િમક�. શાખા 
 

 

(1)    ટ�3 ડર Gમાકં  ::  
 

(2)    ટ�3 ડર ફ� ર�સીI ટ Gમાકં :: 
 

(3)    કામ�ુ ંનામ            શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર �ુ ંફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ કરવા�ુ ંકામ 

 

 

 

 (ખાતાની 
ત)    

સહ�/- 

              � લાK્ M , 

       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા@લકા, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       વડોદરા મહાનગર પા@લકા 

ખાA ુ/ ઇલે. િમક�. શાખા 
 

 

(1)    ટ�3 ડર GમાK્ં    ::  
 

(2)    ટ�3 ડર ફ� ર�સીI ટ GમાK્ં   :: 
 

(3)    કામ�ુ ંનામ         ::    શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર �ુ ંફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ કરવા�ુ ંકામ 

 

 

 
 

 

 (ઇNરદાર/અર�દારની 
ત)        


ી-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ સાથે સામેલ રાખી મો� લવી.               સહ�/- 

          � લાK્ M , 

       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા@લકા, 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

     વડોદરા મહાનગર પાલકા   

 

   �ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે સામેલ દ# તાવેજ - ૫'ો 

 
 

તમામ ભાવ૫�ો છે0લામા ંછે0લા મા3 ય દ� તાવેજ ૫�ો સાથે મો� લવા. 
 

(૧) વડોદરા મહાનગર પા@લકામા ંયોS ય Tેણી અને વગMમા ંરV઼� X�શન ધરાવતા ઇNદારો માટ�. 
 

(અ) કામો માટ� જZુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા3 ડ \ાફટ ] દારા મો� લવાની છે. 

(બ ) વડોદરા મહાનગર પા@લકામા ંયોS ય Tેણી અને વગMમા ંરV� X�શનના સટ^ફ�ક�ટની 
મા@ણત ન� લ. 

 (ર) વડોદરા મહાનગર પા@લકામા ંમા3 ય ઇ_રદાર તર�ક� રV઼� X�શન ન8હ̀ ધરાવતા ઇNરદારો તરફથી નીચેના ૫�ોની 


મા@ણત ન� લો રa઼ુ � રવાની રહ�શે. 
 

(અ) સરકર�/અધMસરકર� સ� થા�ુ ંમા3 ય ઇNરદાર તર�ક� રV઼� X�શન સટ^ફ�ક�ટની 
મા@ણત ન� લ. 

(બ ) કામો માટ� �Zુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા3 ડ \ાફટ રa઼ુ � વો. 

(K્  ) છે0લામા ંછે0b ુઇ3 � મ ટ�c સટ^ફ�ક�ટની 
મા@ણત ન� લ. 

(ડ) લેબ ર એ� ટ હ�ઠળ મેળવેલ સટ^ફ�ક�ટની 
મા@ણત ન� લ. 

(ઇ) છે0લા �ણ વષMમા ં ઇNરદાર� � ર�લા કામોના � ંf પલીશન સટ^ફ�ક�ટની 
મા@ણત ન� લો અને હાથ ઉ૫રના 

કામોની િવગતોના �Zુર� ૫�ો. 

  

 ઉ૫રો� ત તમામ દ� તાવે�ો - ૫�ો - 
ી િ
-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ સાથે અhK્ૂ   સામેલ રાખવા. 

 ઇNરદાર� ભાવ૫�ો 
ી-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ અને 
ાઇસ બ ીડ jળૂ ભાવ૫� સાથે અલગ સીલ � વરમા,ં � વર ઉ૫ર િ
-

� વોલીફ�ક�શન બ ીડ અને 
ાઇસ બ ીડ લખી a઼ુદા રાખી k યારબ ાદ એK્   સlગલ � વરમા ંસીલ � ર� મો� લવાના રહશે. 

 િ
-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ ભાવ૫� ખોલવાની તાર�ખ/સમયે ખોલવાના છે.  m િ
-� વોલીફ�ક�શન બ ીડની ચકસણી � ર�, 

મા3 ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ ઇNરદારના � 
ાઇસ બ ીડ સcમ અિધકાર�ની nવૂM મa઼ુંર� મેળવી ખોલવાના છે. 

નoધ  ::  અમા3 ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બ ીડ ઇNરદારોના 
ાઇસ બ ીડ ખોલવાના ંનથી. 

 વડોદરા મહાનગર પા@લકાને તમામ ભાવ૫�ો અમા3 ય � રવાના અબ ાિધત અિધકાર રહ�શે, તેના માટ� કોઇ કારણ 

આ૫વામા ંઆવશે નહl. 

 

             સહ�/- 

      કાયMપાલK્   ઇ�નેર(ઇલે.િમક�.) 

વડોદરા મહાનગર પા@લકા, 

વડોદરા 
 

ઇ_રદારની સહ�  

 

 

 

 



 

 

 

 વડોદરા મહાનગર પાલકા 

શાખા  ::  ઇલે. િમક�. શાખા  

આઈટમ ર�ટ,ુ ં ભાવ૫'ક 

ટ�3 ડર ફ� :. ૪૦૦/- 

� ટ�f પ ડpટુ� િનયમ j�ુબ  

          ૨ ટકા અનામત :. ૭૨૦/-  

ઓછા / વr ુ                                          ટ�3 ડર Gમાકં::   

સામા3 ય sચૂનાઓ 

ભાવ૫�ક તથા તેની શરત 

ઇNરદારની Nણ માટ� સામા3 ય િનયમો તથા sચૂના 
 

1. �યાર� કોઇ૫ણ મડંળ તરફથી ભાવ૫�ક (Tender) ભરવામા ંઆવે k યાર� તે મડંળના દર�ક ભાગીદાર� તેના ઉ૫ર સહ� 

� રવી �ોઇએ ને આવી ર�તે કોઇ ભાગીદાર ગેરહા�ર હોય તો તેના વતી તેના કાયદ�સર jખુk યાર� સહ� � રવી �ોઇએ. 

2. (� ં૫ની) મડંળ� તરફથી થનાર કામોના નાણા ંલીધાની પાવતી ઉ૫ર ૫ણ મડંળના દર�K્   ભાગીદારની સહ� થવી �ોઇએ, 

મા� �યાર� કોઇ કામોના ભાવ૫�� મા ં(મડંળ�) � ં૫નીના નામથી � કામો રાખેbુ ંહોય તેવા 
સગેં તે મડંળ� વતી કોઇ 

એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદ�સર ર�તે પાવતી આ૫વા mને અિધકાર હોય એવો jખુk યાર સહ� � ર� શ� શે. 

3. ભાવ૫�K્   ભરતી વખતે માગંણી � રનાર ઇNરદાર� આપેલા નjનૂામા ંપોતે ક�ટલા ટકા વધાર� અગર ઓછા (
માણyતૂ 

ભાવ૫�K્   અગર zદા� ૫�� ના ભાવો ઉ૫ર) ભાવથી કામો રાખવા {શુી છે તે દશાMવ|ુ ં�ોઇએ અને તે ઓછા અગર 

વr ુટકાવાર� દશાMવેલા ભાવ zદા� ૫�� ની તમામ ર� મ માટ� � હોવા �ોઇએ. 

4. Nહ�રનામામા ં�ણાવેલી કામોની િવગતોમા ંઅગર કામો nZુુ � રવાની jદુતમા ંઅગર બ ીV઼ કોઇ૫ણ િવગતોના ફ�રફાર 

દશાMવનાZંુ ભાવ૫� � વીકરવામા ંઆવશે નહl. 

5. અnણૂM અગર છે� છા� વા�ં ભાવ૫�K્   � વીકરવામા ંઆવશે નહl. 

6. એ� થી અિધK્   કામો એ� મ � ર� તેની ઉ૫ર ભાવ૫�K્   માગંવામા ં આ] યા ન હોય તે િસવાય અ3 ય 
સગેં કોઇ૫ણ 

ભાવ૫�� મા ંએ� થી વધાર� કામોનો સમાવેશ થઇ શ� શે નહl. 

7. માગંણી � રનાર m કામોની માગંણી � ર� હોય તે કામો�ુ ંનામ તથા પોતા�ુ ંઅગર મડંળ��ુ ંનામ તેમ� બ ાનાની ર� મ 

ભયાM બ દલનો શેરો ભાવ૫�� વાળા પા8કટની બ હારની બ ાa઼ુએ � રવો �ોઇએ. 

8. ભાવ૫�ો લેવા માટ� j�ુ રર � ર�લ વખત ૫છ� રa઼ુ થયેલા ભાવ૫�ો િવલબં  a઼ુ� કોઇ િવલબં ના કરણો સતંોષકરK્   હોવા 

િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહl ૫ણ આવી ર�તે રa઼ુ થયેલ ભાવ૫�ો કોઇ૫ણ ખોલતા ંઅગાઉ આવેલા હોવા �ોઇએ. 

9. સcમ અિધકાર�ના ભાવ૫�ો ૧૨૦ 8દવસની zદર ભાવ૫�ો મa઼ુંર અથવા નામa઼ુંર � રવામા ંઆવશે.  jદુત િવk યા 

બ ાદ ઇNરદારને પોતા�ુ ંભાવ૫�K્   ૫રત લેવા અને બ ાનાની ર� મ પાછ� માગંવાની �ટ રહ�શે. 

10. કામોના � રારો ર�તસર ��ુરાત સરકરના ઠર�લા ધોરણ અ�સુાર યોS ય ર� મની � ટ�f પ ટ�8કટો વાળા કગળ ઉ૫ર થવા 

�ોઇએ અને તેનો ખચ� ઇNદાર� સoસવો �ોઇએ. 

11. વr ુjદુત મa઼ુંર થવા બ ાબ તની માગણીઓ કામો nZુુ થવાની તાર�ખથી એK્   માસની zદર � વીકારવામા ંઆવશે અને 

એK્   માસ ૫છ� અને �ણ માસની zદર સબ ળ કરણો હશે તો � વીકરવામા ંઆવશે, �ણ માસ ૫છ� માગંણીઓ સમ� 

સભાની મa઼ુંર� િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહl. 

12. ઇNરદાર� mમના સગા sધુરાઇના બ ાધંકામો અગર ર� તા શાખામા ંનો� ર�મા ં હોય તેઓ તેમની નો� ર�ની ભૌગો@લK્   

� થળ સીમાની zદર કામો રાખી શ� શે નહl, કરણ સગ૫ણને લીધે સગીન દ�ખર�ખ રાખી શ� શે નહl. 

13. ભાવ૫�K્   મa઼ુંર � ર|ુ ંઅગર નામa઼ુંર � ર|ુ ંએ સcમ અિધકાર�ની jનુsફુ� ઉ૫ર રાખવામા ંઆવે છે અને કોઇ૫ણ 

ભાવ૫�K્   ભરનાર ઇ_રદાર નામa઼ુંરના કરણો માગંી શ� શે નહl. 



14. માગંણી � રનાર� કામોની િવગતો mવી ક� sધુરાઇમાથંી માલસામાન આ૫વામા ંઆવવાનો હોય તો તે ન� શા, કામો 

� રવાની િવગતો િવગેર�ની મા8હતી સાર� ર�તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી તે તેને બ ધંનકરK્   ગણાશે. 

15. ઠરાવેલ વખતે અને � થળે આવેલા ભાવ૫�ો m ઇNરદારો અગર તેમના 
િતિનિધ િવગેર� સમયે હા�ર તેમની સમc 

ખોલવામા ંઆવશે. 

માગંણીદારોએ ખાતાના િનતી િનયમો વખતો વખતની �ુર� તીઓ તથા કામોની ૫� ધિત સબં ધંી લાગતી તમામ 

બ ાબ તોથી વાક�ફગાર રહ�| ુ ં�ોઇએ અને સદર� ુિનયમો તેમને મા3 યતા વગર અ૫વાદ� બ ધંનકરK્   ગણાશે. 

 

વડોદરા મહાનગર પા@લકા 

ઇલે. િમક�. શાખા  

� રારની શરતો 

1) m ઇNરદાર�ુ ં ભાવ૫� મa઼ુંર � રવામા ં આ] pુ ં હોય તણે ે ભાવ૫� મa઼ુંર � યાMની ખબર આI યાની તાર�ખથી એક 

અઠવાડ�યાના jદુતમા ં�ો વડોદરા મહાનગર પા@લકાન ે�Zુર લાગ ેતો આ શરતો ૫ર યોS ય � ટ�f પ લગાડ� સહ� � ર� 

આ૫વી �ોઇએ અન ેત ે� રાર તર�ક� ગણાશ ેતમે� તનેી � રારની શરતો nરુ�nરુ� પાળવાની Nમીનગીર� તર�ક� રો� ડ 

ર� મ કામોની zદાV઼ િ� મતંના પાચં ટકા sધુીની (બાના તર�ક� આવલેા બ ે ટકા સાથ)ે અનામત ભર� દ�વી �ોઇએ 

અગર કામોના ચાb ુદ�વાયાદ�ઓ (બીલો) માથંી દસ ટકા ર� મ કપી અનામત આ૫વી ૫ડશ.ેઉ૫ર દશાMવલેી jદુતમા ં

આ 
માણ ે � રવામા ં નહl આવ ે તો ભાવ૫� સાથ ે રa઼ુ � ર�લી બ ે ટકાની અનામત �Iત થવાન ે પા� થશ ે તમે� 

ઇNરદારોના નામોની યાદ�માથંી સદર�ુ ંઇNરદાર�ુ ંનામ � મી થવાન ેપા� થશ.ે 

ભાવ૫�મા ંકામો nZુુ � રવાની દશાMવલેી jદુતમા ંઇNરદાર� ચો� � સ૫ણ ેકામો nZુુ � ર| ુ�ોઇએ અન ેઠર�લી jદુતમા ં

કામો nZુુ � રવાની ઠર�લી તાર�ખ ૫છ� mટલા વr ુ 8દવસો થાય ત ે દર�K્   વr ુ 8દવસ દ�ઠ દંડ તર�ક� :.                     

દ�ખર�ખ મહ�� મ ખચM માટ� :.                  ઇNરદાર આ૫વા બધંાયલેા છ,ે jદુત ગણવાની ત ેકામોની સાઇડ 

ક�3 Xા� ટરન ેઆI યા તાર�ખથી ગણવામા ંઆવશ.ે 

3) (1) ભાવ૫�મા ં�ણાવbે ુ ંકામો શZુ � યાM� ુ ંm ત ેતાર�ખથી ઇNરદાર� 8દન - 4 મા ંલખેી Nહ�ર � ર|ુ ં૫ડશ.ે  ત ે


માણ ેનહl થયલેા દર �ણ 8દવસની � sરુ માટ� :.1/- લખે ેદંડ લવેામા ંઆવશ.ે 

 � રારની શરત ન.ં3 ની 
થમ લીટ�મા ંવડોદરા મહાનગર સવેા સદનના બાધંકામો અિધકાર�ન ેશ� દોના બદલ ે

સબંધં� તાM બાધંકામો શાખાના ઉ૫ર� અિધકાર�ન ેmમન ેહવ ે૫છ� બાધંકામો      અિધકાર� � હ�વાશ.ે 

4) ચાb ુકામોમા ં�ો વડોદરા મહાનગર પા@લકાના બાધંકામો અિધકાર�ન ેએમ લાગ ેક� ઇNરદાર િનરથMK્   કામો લબંા] યા � ર� છ ે

અગર ત ે ઠર�લી jદુતમા ંઅથવા m 
માણ ે કામો નહ� � ર� શક� એવો સભંવ છ,ે તો ખાતાનો � રાર ર� � રવાનો અગર 

� રારદારન ેsચૂના આI યા િસવાય � રારદારન ેખચ� અન ે�ોખમ ેમહાનગર પા@લકા  8હત અન ેસગવડની ���ટએ કામો nZુુ 

� રાવી લવેાનો અિધકાર રહ�શ ેઅન ે� રારદારન ેસદર�ુ ંકામો zગ ે� થળ ૫ર માલસામાન એ� � � ય� હોય અગર બીN કોઇ 

Nતની �વાબદાર� માથ ેલીધી હોય તમેાથંી ઉk પ� ્◌ા થતી ખોટ માટ� ��ુ શાની માગવાનો હ� K્   રહ�શ ેનહl અન ેઆવા 


સગં ેએટલ ેકામો બીV઼ ર�ત ેnZુુ � રવા�ુ ંહોય k યાર� મહાનગર પા@લકા ન ેકામો nZુુ � રતા ંm િવશષે ખચM થાય તમેાથંી 

કપી લવેાની મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામોન ે સ�ા રહ�શ ે અન ે દશાM] યા 
માણ ે � રાર રદ � રવામા ં આવ ે ત ે 
સગં ે

વડોદરા મહાનગર સવેા સદનના બાધંકામો અિધકાર�થી ક�ટb ુઅન ેક�ટલી િ� મતં�ુ ંકામો થpુ ંછ ેત ેસબંધંી  
માણ૫� ન 

આપ ેk યા ંsધુી � રારદારન ેકોઇ ર� મ વsલુ � રવાનો હ� K્   રહ�શ ેનહl.  અગર ત ેસબંધંી નાણા ંઅદા � રવામા ંઆવશ ેનહl 

અન ે�યાર� � ર�લા કામોની િ� મતં આ૫વામા ંઆવ ેk યાર� મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામો અિધકાર�એ આપલેા 
માણ૫�મા ં

દશાMવલેી ર� મ ન અદા થવાન ેપા� થશ.ે 

5)  ઉ૫ર ક�લમમા ંદશાMવલેો અિધકાર આ૫વાના 
સગં ેવડોદરા મહાનગર સવેા સદનના બાધંકામો અિધકાર�ન ે�Zુર લાગ ેતો 

કામો � રવાના � થળ ેઅગર તનેી આa઼ુબાa઼ુની �મીન ૫ર ૫ડ�લો માલસામાન હિથયાર િવગરે� nરુ�nરુો અગર zશતઃ પોતાન ે

� બm લઇ � રારમા ંદશાMવલે ભાવ j�ુબ અગર તનેા અભાવ ેચાb ુબNર ભાવ 
માણ ેતનેા નાણા ંઅદા � ર� શ� શ.ે  અગર 

8હસાબમા ં મ�ર� આપી શ� શ ે ત ે 
માણ ે �Zુર ન લાગ ે તો ઇNરદાર� આવો માલસામાન હિથયાર િવગરે� � થળ ૫રથી 

ખસડેવા �ોઇએ અન ે ત ે 
માણ ે ખસડેવામા ં ન આવ ે તો બાધંકામો અિધકાર� ઇNરદારના ખચ� ખસડે� શકશ.ે  અગર 

હરાV઼થી ત�ે ુ ંવચેાણ � ર� ત�ે ુ ંઉk પ� ્◌ા ઇNરદારન ેમ�ર� આ૫શ ેઅથવા બાધંકામો અિધકાર� આવો માલસામાનનો તનેો 



� ંઇK્   ભાગનો અગર Nમીનગીર�નો અગર અનામત રાખલેા પૈસાનો અગર ઇNરદારન ેઅદાપા� થયલેી અગર થનાર� 

કોઇ ર� મનો nરુ�nરુો અગર �Zુર લાગ ે તટેલો ઉ૫યોગ ઇNરદારન ે � ર�લા ખરાબ અથવા મન� વી ર�ત ે � ર�લા કામોન ે

sધુારવા પોતાન ેયોS ય લાગ ેએવી ર�ત ે� ર� શ� શ.ે 

6)  ઇNરદારન ેચાb ુકામોમા ંએવી હર� ત નડ� ક� કામો nZુુ � રવામા ંિવશષે સમયની અપcેા રહ� તો હર� તની તાર�ખથી એK્   

માસની jદુતમા ંતણે ેબાધંકામો અિધકાર� તરફ અરV઼ � રવી �ોઇએ અન ે�ો તમેણ ેસબળ કરણો લાગ ેતો યોS ય વr ુ

jદુત આપી શ� શ ે ૫રંA ુઆ 
માણનેી બાધંકામો અિધકાર� તરફથી મળલેી લ@ેખ ��ુ મ િસવાય ઇNરદારના � રારની 

શરતોની � લમ - ર j�ુબ �ો ઠર�લી jદુતમા ં nZંુુ ન થાય તો વr ુ jદુત માટ� દંડન ે પા� થતી ર� મ ભરવાના 

�વાબદાર�માથંી j�ુ ત થઇ શ� શ ેનહl. 

7) �યા ંઇNરદાર� પાલખ, વધારાનો � ચરો તમે� છાZુ િવગરે� �ુર � યાM ન હોય તમે� મકનન ે�ુર� તી � રવા�ુ ંકામો અગર એ| ુ

બીa઼ુ કામો s
ુત � pુM હોય તમેા ંલા� ડા કામો બારણાઓ, બાર�ઓ, 8દવાલ, માલના ન@ળયાનંી ફરસબધંના અગર મકનના 

કોઇ૫ણ ભાગ ૫ર ડાઘ�ુઘ સાફ � ર� નહl k યા ંsધુી કોઇ૫ણ કામો nZંુુ થpુ ંછ ેએ|ુ ંમાની શ� શ ેનહl .  �ો ઇNરદારન ેખચ� 


માણ ેકામો nZંુુ � ર� s
ુત � રતા ંnવૂM ચો� { ુ� રવામા ં� sરુ � રશ ેતો બાધંકામો અિધકાર� ઇNરદારન ેખચ� આ 
માણ ે

� રાવી શ� શ.ે 

8) :.૫00/- :િપયા પાચંસો sધુીના કામોની ખચMની ર� મ કામો nરુા થઇ ૫સદં થયા િસવાય અદા થઇ શ� શ ેનહl અન ે:.૫00/- 

:િપયા પાચંસોથી અિધK્   zદા�વાળા કામોમા ંથયલેા કામો nરુતા તમે� ઇNરદારન ેખાતાન ેm અમલદારની s
ુતમા ં

કામો હશ ેતવેા અમલદાર� આપલેા મા૫ j�ુબ માસીK્ દ�વાયાદ� બનાવી ર� મ અદા થઇ શ� શ ે૫રંA ુઆવી ચાb ુકામોમા ં

અદા થયલે ર� મો કામો ખર�ખર� ર�ત ેnZંુુ થpુ ંએ 8હસાબ ેઆ૫વામા ંઆવી છ ેત ે
માણ ેન ગણતા ંમા� છવેટ 8હસાબની 

શરત ેઅદા થઇ છ.ે  (  ) એ 
માણ ેગણવામા આવશ ેઅન ેછવેટની દ�વાયાદ� આકરમા ંતનેો સમાવશે � રવામા ંઆવશ.ે 

કોઇ૫ણ કામોના નાણા ં ત ે કામો સnંણૂM ર�ત ે સાZંુ અન ે વણMન 
માણ ે હોયા વગર અદા � રવામા ંઆવશ ે નહl.  એ � દાચ 

શરતh�ુ થી ખરાબ કામો ૫સદં � રવામા ંઆવી નાણા ંઆ૫વામા ંઆવલે હોય તો તને ેભિવ� યમા ંકોઇ૫ણ 8હસાબમાથંી બાતલ 

� ર� તનેા અદા થયલેા નાણા ંછવેટનો દાખલો આ૫તી વખત ેઅગર ત ે૫હ�લા કોઇ૫ણ વખત ેવsલુ � રવા ��ુ મ � રવા બાધંકામો 

અિધકાર�ન ેસnંણૂ અિધકાર છ.ે 
 

�યાર� કોઇ૫ણ zદા�૫�મા ં અગર શરત ૫�� મા ં (� પસેીફ�ક�શનમા)ં મહાનગર સવેા સદનની વખારમાથંી અjK્ુ   Nતનો 

માલસામાન આ૫વામા ંઆવશ,ે અગર ઇNરદાર� sધુરાઇ તરફથી આ૫વામા ંઆવનાર માલસામાન વા૫રવો �ોઇએ 

એ|ુ ંઠર�bુ ંહોય k યાર� ત ેzદા�૫�K્   સાથ ેઆ૫વામા ંઆવનાર માલસામાનના ત૫સીલનો ભાવ તથા આ૫વાનો �ગો 

િવગરે�ની િવગતસહ�ુ ં૫�K્   સામલે રાખ|ુ ં�ોઇએ અન ેઇNરદારન ેવખતો વખત �Zુર 
માણ ેમાલ આ૫વો �ોઇએ 

અન ે એ� ંદર� આપલેા માલની િ� મતંના નાણા ં ઇNરદાર� અદા થવાના નાણાનંી દ�વાયાદ�માથંી અગર લહ�ણામંાથંી 

zદા�૫�માથંી દશાMવલેા દર 
માણ ે અગર zદા�૫�� ના અભાવ ે ઇNરદાર� સહ� � ર�લા ૫�� માનંા દરન ે ધોરણ ે

વsલુ લવેામા ં આવશ.ે  ઇNરદારન ે આ૫વામા ં આવલે તમામ માલસામાન મહાનગર સવેા સદનની િમલ� ત 

ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેત ેકોઇ૫ણ કરણ ેકામો ઉ૫રથી લઇ �ઇ શ� શ ેનહl.  તમે� મહાનગર પા@લકાના બાધંકામ 

અિધકાર� ગમ ેત ેવખત ેતપાસી શ� શ.ે  આવી ર�ત ેઆપલેા માલસામાન પૈ� ◌ી કામો nZંુુ થય ેઅગર ઇNરો રદ 

� રવાના 
સગં ેm � ંઇ માલસામાન વધ ેત ેબાધંકામો અિધકાર� �Zુર �ણાય વખારમા ં પાછો લવેામા ં ઇતર 
સગં ે

વધલેો સામાન ઇNરદાર ૫રત � ર� શ� શ ેનહl અગર તનેા zગ ેકોઇ૫ણ Nતની ��ુ શાની માગંી શ� શ ેનહl. 

 9/1) મહાનગર પા@લકા તરફથી ઇNરાથી આ૫વામા ંઆવતા ં કામો � રવા �ો કોઇ૫ણ 
કરનો માલસામાન ક�3 Xા� ટરન ે

આ૫વામા ં આવ ે ત ે તમામ માલસામાન બદલીની સહ� તઓે અગર તઓે નીમ ે ત ે 
િતિનિધએ રV઼� ટરમા ં � ર� 

આ૫વાની રહશ.ે (� ટ�.� .ઠ.ન.ં807/તા.29.11.1973) 

9/2) સદર�ુ ંમાલસામાનની સાચવવવાની તમે� ગરેઉ૫યોગ ન થાય ત ેબાબતની તમામ 
કારની �વાબદાર� ક�3 Xા� ટના 

શીર� રહ�શ.ે  માલમા ંકોઇ૫ણ 
કરની ચોર� અગર િન� કળV઼ના ૫8રણામ ેઘટ આવશ ેઅથવા માલ�ુ ં��ુ શાન થશ ેતનેી 

�વાબદાર� ક�� ્ Xા� ટરની છ ે ન ે ર� મ ક�3 Xા� ટર� પોતાના ૫દરની આ૫વાની રહ�શ ે તમે� બીલમાથંી ત ે � પાત � ર� 

લવેામા ંઆવશ.ે (� ટ�.� .ઠ.z.807/તા.29.11.1973 થી મa઼ુંર) 

  �યાર� શરત ન.ં10 nરુ� થાય છ ેતનેી આગળ નીચ ેj�ુબનો ઉમરેો � રવો. 



10) �યાર� ન� શા, zદા� અન ેs ્ પસેીફ�ક�શનમા ંમાપો �� થાની િવસગંિત હોય k યાર� ન� શા, zદા� અન ે� પસેીફ�ક�શનના 

અ�Gુમ 
માણ ેકામો � રવા�ુ ંછ.ે  ૫રંA ુમાપો અન ે�� થામા ંyલૂ થયલેી ના હોય અન ેવણMનની િવસગંિત હોય તો zદા�, 

ન� શા અન ે � પસેીફ�ક�શનના અ�Gુમ 
માણ ે કામો � રવા�ુ ં છ.ે  વણMન ખામીવા�ં અથવા અ� પ�ટ હોય k યાર� બાધંકામો 

અિધકાર�એ ક�વી ર�ત ેકામો � ર|ુ ંત ેબાબતની સૌથી ઉ�મ 
થા � યાનમા ંરાખીન ેsચૂના આપી અન ેઇNરદાર� ત ે
માણ ેકામો 

� ર|ુ ં�ોઇએ, ન� શો અન ે� પસેીફ�ક�શનમા ંદ�ખાતી yલૂો cિતઓ હોય તો � રાર � યયેન ેલcમા ંરાખી બાધંકામો અિધકાર� આ 

yલૂો અન ે cિતઓ sધુાર� શ� શ.ે  ન� શા zદા� અન ે � પસેીફ�ક�શનમા ં માપો, �� થો અન ે વણMનની િવસગંિત િસવાયની 

ખામીવા�ં વણMન અન ે� પ�ટતાઓ માટ� સીટ� એ3 V઼નીયરનો િનણMય છવેટનો ગણાશ ેઅન ેઇNરદારન ેતવેા 
માણ ે� ર|ુ ં૫ડશ.ે 

11)  ઇNરદાર� તમામ કામો સગંીન સાર� કામોગીર�થી � ર|ુ ં�ોઇએ અન ેશરત૫�મા ં�ણાવલે વણMન 
માણ ેમાલસામાન 

વા૫રવો �ોઇએ તમે� ઇNરદારન ેNણવા માટ� મહાનગર પા@લકા  બાધંકામો અિધકાર�ના સહ�થી રાખલેા કામોન ે

લગતા ન� શાઓ, sચૂનાઓનો h�ુ ત ર�ત ેઅમલ � રવો �ોઇએ. 

12) zદાજ ૫�મા ંબતાવલેા માપો ફ� ત zદા� હોય તમેા ંકામોની �Zુર�યાત 
માણ ેવધઘટ થવાન ેપા� છ.ે 

13) યોS ય અિધકાર�ના ��ુ મથી મહાનગરસવેાસદનના બાધંકામ અિધકાર�ન ે કામોના ન� શા jળૂ ખત૫� � પસેીફ�ક�શન 

િવગરે�મા ં�Zુર� ત ેફ�રફાર તમે� sધુારો વધારો � રવાનો ચાb ુકામોમા ંઅિધકાર છ ેતમે� કામોની િ� થિતન ેઅ�સુર�ન ે

sચૂના િવગરે� આપી શ� શ.ે અન ેઆવી ર�ત ેલ@ેખત આપલેી sચૂના 
માણ ેકામો � રવા ઇNરદાર બધંાયલેા છ,ે આવા 

ફ�રફારથી jળૂ � રાર રદ� ્ થયલે ગણવામા ં આવશ ે નહl આવી ર�ત ે ભાવ૫ત� મા ં દશાMવલેા મા૫ના � રતા ં વr ુ

કામોગીર� અગર નહl દાખલ � રલ ર� મ�ુ ંકોઇ૫ણ કામ ( ) કામના ભાગ તર�ક� ઇNરદારન ેs
ુત � રવામા આવ ેત ે

કામો તમેણ ેjળૂ કામો માટ� j�ુ રર થયલેી તમામ શરતોન ેઅ�સુર�ન ેતથા ભાવ૫�મા ંનjદુ � ર�લા ભાવથી � રવા 

૫ડશ ેઅન ેકામો nZુુ � રવાની jદુત વr ુઆપલેા કામોના jળૂ કામો સાથનેા 
માણો�સુાર વધારવામા ંઆવશ ેઅન ે

આ 
માણ ેમાટ� બાધંકામો અિધકાર� m દાખલો આપ ેત ેબધંન� તાM ગણાશ.ે  p� રારના બહારની ર� મ�ુ ંવધારા�ુ ંકામો 


માણyતૂ ભાવ૫�K્   ( ) મા ંદાખલ � ર�લા ભાવો 
માણ ે� ર|ુ ં૫ડશ ેઅન ેતમેાથંી � રાર 
માણ ેjળૂ કામોના ભાવ માટ� 

m ટકા બાદ � રવાના ઠર�લા હોય તટેલા ટકા બાદ � રવામા ંઆવશ ેઅન ેઆવા 
માણyતૂ ભાવ૫�� મા ં� ટકા ર� મ () 

દાખલ ન થયલેી હોય તનેા ભાવ યોS ય અિધકાર� તરફથી મa઼ુંર થાય ત ે�ો ઇNરદાર આથી વધારાની ર� મ�ુ ંકામો 

� રવા � �લૂ હોય ત ેઇNરદાર� � વીકર|ુ ં�ોઇએ.  આવા ભાવ ટકાની � પાતોપા� નહl એવી ર�ત ેિનવળ મa઼ુંર � રવામા ં

આવશ ેઅન ે�ો ઇNરદાર 
માણyતૂ ભાવ૫�ોમા ંmનો સમાવશે � ર�લો ન હોય ત�ે ુ ંવધારા�ુ ંકામો � રવા {શુી ન 

હોય તો મહાનગર પા@લકા  બાધંકામો અિધકાર� આવા બાધંકામો માટ� િનયમ 
માણ ેયોS ય ત�વી� � ર� શ� શ.ે 

14)  શરત 
માણ ેઠર�લા કામો પૈ� ◌ી કોઇના મા૫ અગર � થળની િ� થિતમા ંફ�રફાર � રવાનો ત ેપૈ� ◌ી કોઇના કામો અગર 

તનેો ભાગ � મી � રવાનો અગર � રારદાર પાસથેી બદલામા ંબીaુ આપીન ેઆI યા વગર કઢ�ન ેલવેાનો અથવા કોઇ nZંુુ 

અગર zશતઃ � ર�bુ ં કામો કઢ� નાખંવાનો અગર તમેા ં ફ�રફાર � રવા મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામો અિધકાર�ન ે

અિધકાર છ.ે  કામોનો કોઇ ભાગ � રારદાર પાસથેી કઢ� લવેામા ંઆવ ેત ે
સગં ેતટેbુ ંકામો ન � રવાના અગર કઢ� 

લવેાના સબ� થી કોઇ૫ણ Nતની ��ુ શાની માગંી શ� શ ેનહl. 

15) �ો મહાનગર પા@લકા બાધંકામો અિધકાર� સાહ�બ ે અગર તો તમેના નાયબન ે કામો બદલ અrZંુુ અગર બીન 

સફાઇવાળ� કામોગીર�થી � ર�લા�ુ ં �ણાય અગર હલ� ◌ી Nતનો માલસામાન વા૫રવા�ુ ં �ોવામા ંઅગર તો તમામ 

કામો અગર તનેો ભાગ ઇNરદારન ેકામોની �Zુર�યાત 
માણ ે�ુર� ત � રવા, કઢ� નાખંવા અગર ફર�થી � રવા લખેી 

sચૂના આપી ત ેઉ૫રથી ઇNરદાર� ત ે
માણ ેપોતાના ખચ� � ર|ુ ં�ોઇએ અન ેઆવી ર�ત ેબાધંકામો આિધકર� અગર 

તમેના નાયબ ેઆપલેી jદુત zદર �ો ઇNરદાર ખચM � રવા ઇ3 કર � ર� અગર કામોની � થળ સીમા ઉ૫રથી કોઇ૫ણ 

Nતનો માલસામાન તથા �ણસો m હલ� ◌ી ખરાબ (બીન મ��તુ તથા ઇNરાની શરતો િવZુ� ધ) હોય એવી આપલેી 

jદુત zદર �ૂર � રવા બાધંકામો અિધકાર� nતુMતા � ર� લઇ તનેા ખચMની ર� મ ઇNરદારની કોઇ૫ણ 
કરની 0 હ�ણી 

ર� મો વsલૂ � ર� શ� શ.ે 

16) �ો મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામ અિધકાર�ન ેથયbેુ ંકામો એ� દમ શરત૫� () 
માણ ેથયbેુ ંનથી ૫રંA ુત ેકામો 
ચલાવા દ�| ુ ંએ|ુ ંલાગ ત ેમાટ� તમેન ેયોS ય લાગ ેત ેભાવ કપી નાણા ંઅદા � રવા તમેન ેઅિધકાર છ.ે  ૫ણ આવી ર�ત ે

� ર|ુ ંક� ન � ર|ુ ંતમેની મરV઼ ઉ૫ર છ.ે 



17) ઇNરદારથી આપલેા તમામ ચાલતા કામો મહાનગર પા@લકા  ના બાધંકામો અિધકાર� તથા તમેના નાયબો દ�ખર�ખ 

રાખી તપાસી શ� શ.ે  ઇNરદાર� હમંશેા �યાર� કામો ૫ર પોત ેહા�ર રહ� શક� તમે ન હોય k યાર� પોતાના �વાબદાર 


િતિનિધન ેકામોની હમંશેની વખત ેઅન ે�યાર� બાધંકામો અિધકાર� તરફથી અગર તમેના નાયબ અિધકાર� તરફથી 

sચૂના મળ ે તમેની sચૂનાઓ તથા ��ુ મ લવેા દર�K્   વખત ે હા�ર રાખવા �ોઇએ અન ે આવી ર�ત ે રખાયલેા 


િતિનિધન ે m કંઇ ��ુ મો આ૫વામા ંઆવ ેત ે{દૂ jળૂ ક�3 Xા� ટરન ેઆ૫વામા ંઆવલેા ��ુ મો 
માણ ે � બધંનકરK્   

ગણવામા ંઆવશ.ે 

18) મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામો અિધકાર� તરફથી �ણાવવામા ં આવ ે ત ે વખત ે કામોની તપાસણી zગ ે �ોઇતા 

હિથયારો મa઼ુરો િવગરે� તમામ ઇNરદાર તરફથી પોતાના ખચ� આ૫વામા ંઆવશ ેઅન ે �ો આવી ર�ત ે ઇNરદાર 

આ૫વામા ંhકૂ� તો ઇNરદારના ખચ� � ર� લવેા અન ેથયલેો ખચM તનેા અદા થવાની નાણાનંી દ�વાયાદ�માથંી વsલૂ 

થઇ શ� શ.ે 

�યાર� કામોનો કોઇ૫ણ ભાગ ઢંકઇ �વાનો હોય અન ે�ો તનેા મા૫ લઇ શકય એવી િ� થિત બહાર �તા ંહોય k યાર� કામો ઢંકઇ 

�તા ં૫હ�લા તનેા ખરા માપો લઇ શકય ત ેઅથM આવા કામો ઢંકતા ૫હલા ઇNરદાર� મહાનગર પા@લકા ના બાધંકામો અિધકાર� 
અગર તમેના નાયબન ેિનદાન સાત 8દવસની લ@ેખત sચૂના આ૫વી �ોઇએ અન ેથયbેુ ંકામો ઢા�ં ◌ી તમેની લ@ેખત ૫રવાનગી 

મળેવવી �ોઇએ.  �ો ઉ૫ર 
માણ ેવતMન � રવામા ંhકૂ� તો બાધંકામો અિધકાર�ન ેયોS ય લાગ ેતો ઢાકં�લા ભાગ ઇNરદાર ખચ� 

ઉઘડાવી શ� શ ેઅગર તનેા ખચ� એવા કામો તથા માલસામાન બદલ નાણા ંઅદા � રવામા ંઆવશ ેનહl. 

19) �ો કોઇ ઇNરદાર અગર તનેા કામો ઉ૫રના માણસો m કામો ઉ૫ર ત ેકામો � રતા ંહોય ત ેમકનના કોઇ૫ણ ભાગમા ં

અથવા મકનન,ે ર� તાન ેબધંન અગર ઘાસ ઉગલેી �મીનન ેઅગર વાવતેર � ર�લી �મીનન ેતોડ�, બગાડ� અગર ��ુ શાન 

૫હoચાડ� અગર કામો ચાb ુહોય ત ેવખત ેકોઇ૫ણ કરણથી ત ેકામોન ે� ંઇ ��ુ શાન ૫હoચ ેઅગર તો કામો nZુુ થવાની 

તાર�ખથી એK્   વષMની zદર ખામી �ણાઇ આવ ેતો તણે ેપોતાના ખચ� �ુર� ત � ર� આ૫વી ૫ડશ ેનહl તો મહાનગર 

પા@લકા ના, બાધંકામો અિધકાર� બીN કર�ગરો પાસથેી �ુર� ત � રાવી લશે ે અન ે થયલેો ખચM ઇNરદારની 0 હ�ણી 
ની� ળતી હોય અગર મહાનગર પા@લકા k યાર ૫છ�થી થાય ત ેર� મમાથંી વsલુ � ર� શ� શ.ે 

20) ઇNરદાર� પોતાના ખચ� રાખbે ુ ં કામો nZુુ � રવા માટ� �ોઇતા સવM હિથયારો, સાધનો, િનશાનીઓ, દોરડ�ઓ, પાલખ 

િવગરે� nરુા પાડવા અન ેલાવવા લઇ �વા માટ�નો ખચM ૫ણ પોત ે વઠેવો �ોઇએ, તમે� તણે ે કામો�ુ ં મા૫ અગર 

માલસામાન�ુ ંમા૫ લવેા વ�ન � રવા અગર કામોના આલખેન ે() � રવામા ંm સાધનની �Zુર ૫ડ� ત ે� ંઇ ૫ણ ખચM 

લીધા વગર આ૫વી �ોઇએ.  કોઇના Nનમાલન ે��ુ શાન ન ૫હoચ ેત ેસાZુ �ોઇતી વાડ અન ેબ�ીઓની ગોઠવણ 

� રવી ૫ડશ.ે  સગવડો નહl રાખવા બદલ દર�K્   ખામી દ�ઠ રો�ના :ા.2/- થી :ા.૫/- sધુીનો દંડ � રવામા ંઆવશ,ે ખામી 

બદલની sચૂના આI યા િસવાય ૫ણ મહાનગર પા@લકા તરફથી ત ેબદલની ] યવ� થા � ર� તનેો ખચM ક�3 Xા� ટરના 

બીલમાથંી વsલૂ � રવામા ંઆવશ.ે  

(� ટ�.� .ઠ.ન.ંતા.29-11-63 થી મa઼ુંર) તમે� કામો ઉ૫ર દ�ખર�ખ રાખનાર મહાનગર પા@લકા ના મહ�� મ અગર કામો 
� રનાર મa઼ુરો પૈક� કોઇન ે૫ણ મશીનથી અગર ઇતર કોઇ૫ણ 
કર� અ� � માત થઇ  ��ુ શાન થશ ેતો તનેી તમામ 

�વાબદાર� ઇNરદારન ેશીર� રહ�શ.ે આવા 
સગં ેદાવો અગર ફ8રયાદ થશ ેતો તનેો બચાવ � રવામા અગર 3 યાયની 

અદાલતમા ંલડવા માટ� ખચM ત ેતણે ેસoસવો ૫ડશ ેઅન ેત ેમાટ� ��ુ શાની અગર ખચM આ૫વા ��ુ મ થાય ત ેઆ૫વો 

૫ડશ.ે 

21)  મહાનગર પા@લકા  બાધંકામો અિધકાર�ની લ@ેખત સમંિ� વગર બીN નામોમા ંબદલો � ર� શકય નહl અગર બીN 

ઇNરદારન ેપટેા ઇNરો આપી શકય નહl.  આ 
માણ ેસમંિ� � ર� લીધા વગર ઇNરદાર મo બદલી � ર� અગર પટેા 

ઇNરો આપ ેતો તણે ેઇNરદારની શરતનો ભગં � ર�લો ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેમહાનગર પા@લકા  બાધંકામો અિધકાર� 

ત ેઉ૫રથી ઇNરો ર� � ર� શ� શ ેઅન ેઇNરદાર� ભર�લી તારણ પટે� રa઼ુ � ર�લા અનામત મહાનગર પા@લકા મા ં�મ ે

થવા પા� થશ ેઅન ેત ેમહાનગર પા@લકા ન ે� વાધીન રહ�શ ેઅન ેઇNરદાર� એ� ઠા � ર�લ માલસામાનથી અગર ત ેમાટ� 

માથ ેલીધલેી �વાબદાર� ઇNદારન ે��ુ શાન થાય ત ેમાટ� વળતર માગંવાની હ� K્   તને ેરહ�શ ેનહl. 

22) ભાવ૫�ો ઉ૫ર m ઇસમો સહ� � ર� તમેની �વાબદાર�થી મડંળના ભાગીદારોમા ંફ�રફાર થવાથી ન�ટ થતી નથી આવા 

ફ�રફાર બાબત ઇNરદાર� બાધંકામો અિધકાર�ન ેલ@ેખત ખબર આ૫વી �ોઇએ. 



23) કામો nZંુુ � રવા માટ� તારણ � રવા jકુ�લી અનામતની ર� મ nZંુુ થયા ૫છ� છવેટનો 8હસાબ થઇ કામો nZંુુ થવાનો 

દાખલો મ� યા ૫છ� ૫રત � રવામા ંઆવશ.ે  નિવન કામો માટ� કામો nZુુ થયા ૫છ� એK્   વષM sધુી કામોની બ ેટકાની 

અનામત મહાનગર પા@લકા  તરફ રાખી j�ુ વામા ંઆવશ.ે  આ શરતો ખાસ સnંણૂM �ુર� તીના કામોન ેલા� ુ� રવી નહl 

ત ેબદલ મહાનગર પા@લકા  બાધંકામો અિધકાર� jખુk યાર છ.ે 

24) �ો કામો nZુુ થયાની તાર�ખથી એK્   વષM jદુત દરf યાન થયલે કામોમા ંઇNરદાર સ�ા બહશારના કરણોન ેલઇન ે

નહl ૫રA ુક�વળ તનેી � sરૂ ખદરાબ કામોગીર� અથવા ખરાબ � માલસામાનનો ઉ૫યોગ � યાMનો સબબથી � ંઇ ખામી 

�ણાઇ આવ ેતો ઇNરદારન ેખચ� અન ે�ોખમ ે �ુર� ત � રવામા ંઆવશ ેઅન ેથયલેો ખચM ઇNરદારન ેm ર� મ અદા 

થવાન ેપા� થઇ હોય તમેાથંી વsલૂ � રવામા ંઆવશ.ે 

25) ઇNરાથી થતા ં કામોન ેત ેjદુત દરf યાન મહાનગર પા@લકાના બાધંકામો અિધકાર�ની હ� ◌ુમત નીચ ેગણાશ ેઅન ે

��ુ શાની શરતો અન ે કામોગીર� અન ેમાલસામાનના �ણુદોષની બાબતમા ંતમેનો િનણMય છવેટનો અન ેબધંનકરK્   

ગણાશ.ે 

26) m કામોની બાબતમા ંશરતો j�ુ રર � રવામા ંઆવલેી ન હોય ત ેકામો સnંણૂM ર�ત ેમહાનગર પા@લકા ના બાધંકામો 
અિધકાર�ના �Zુર�યાત અન ેsચૂના 
માણ ે� ર|ુ ં૫ડશ.ે 

27) ખાણોની સવM લાગત, રોય0 ટ� �કત અન ેએવો બી�ો ખચM ત ેબાબત ખાસ ઉ0લખે � ર�લો ન હોય તો ત ેઇNરદાર� 

વઠેવો ૫ડશ ે

28) આ કામોગીર� સબંધંી કોઇ૫ણ 
કરની માગંણી ત� રાર હશ ેતો ફાયનલ બીલ મ� યા તાર�ખથી 3 મ8હના zદર અમ ે

યોS ય ઇલા� લઇ ુ.ં  આ jદુત િવk યા બાદ આ સબંધંી કોઇ૫ણ 
કરનો દાવો ચાલશ ેનહl. 

ઇNરદાર � રાર � યાMની તાર�ખથી 6 માસની zદર કામો � રવાની સાઇટ આ૫વામા ંન આવ ેતો ઇNરદા � રારમાથંી j�ુ ત થવા 

માગંણી � ર� અન ેત ે
માણ ેઇNરદNર� માગંણી � ય�થી તને ેભર�લ અનામત ર� મ ૫રત � રવામા ંઆવશ.ે 
 

ભાવ૫�K્   � રનાર ઇNરદાર અગર ભાગીદારોની સહ� 

મA ુ� રનાર ઇNરદાર ભાગીદારોના સાથીદારોની સહ� 
 

       ZુબZુ 

 

       f pિુનિસ૫લ કિમ¡ નર 

 

 

               
           વડોદરા મહાનગરપા@લકા સ¢ ય ન.ં૧ 

            વડોદરા મહાનગરપા@લકા સ¢ ય ન.ં૨ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

વડોદરા મહાનગર પાલકા 

(ઇલે. િમક�. શાખા) 

::   શરતો   :: 

 

1)    ઇNરદાર� ભર�લા ટ�3 ડરની દર�K્   આઇટમનો aુદો  સરવાળો તમે� બધી� આઇટમોનો સરવાળો £� ડા અન ેશ� દોમા ં

અhK્ૂ   �ણાવવા. 

2) દર�ક આઇટમોના ભાવ, શ� દ અન ે£� ડામા ંબ3 નમેા ં�ણાવવા. 

3) ટ�3 ડર ભરતી વખત ેસીલબધં � વર ઉપર કામ�ુ ંનામ nરુ�nZંુુ �ણાવ|ુ.ં 

4) ડ�મા3 ડ \ાફટ સામલે છ,ે તમે દશાMવી ડ�મા3 ડ \ાફટની િવગત આપવી. 

5) ટ�3 ડર ભરવામા ં ઇ3 � પનેનો ઉપયોગ � રવાની મનાઇ છ.ે  આ sચૂના�ુ ં ઉ0લઘંન � રવામા ંઆવ ેતો ટ�3 ડર નામa઼ુંર 

� રવાનો અિધકાર વડોદરા મહાનગર પા@લકા નો છ.ે 

6) અિનવાયM સ�ંોગોમા ંરV઼� ટર પો�ટથી રa઼ુ � ર�લ ટ�3 ડર � વીકરવાનો ઉપર દશાMવલે તાર�ખ અન ેસમય ૧૬.૦૦ � લા� નો 

છ ેત ેપહ�લા ટ�3 ડરપ� મળ� શ� શ ેતો� ટ�3 ડર �વીકારવામા ં આવશ ેપો�ટથી િનયત સમય પછ� ટ�3 ડર �વીકારવામા ં 

આવશ ેનહl અન ેતનેી �વાબદાર� વડોરા મહાનગર પા@લકા ની રહ�તી નથી. 

7) બાનાની ર� મ (ઇ.એમ.ડ�.) નો f pિુન. કિમ¡ નર, V.M.C. ના નામના ડ�મા3 ડ \ાફટથી �વીકારવામા ં  આવશ.ે રો� ડા, 

ફ�� સ ડ�પોઝીટ ક� બીN � વZુપમા ં�વીકારવામા ં આવશ ેનહl. 

8) રV઼� ટર પો�ટથી ટ�3 ડર નીચનેા સરનામ ેમો� લ|ુ.ં 

 ડ�Ipટુ� f pિુનિસપલ કિમ¡ નર Tી, (ર�ક�ડM શાખા) 

વડોદરા મહાનગર પા@લકા, ખડં�રાવ માક©ટ @બ0 ડlગ, રા�મહ�લ રોડ, વડોદરા - 390 001. 

9) ભાવો તમામ ટ�c સાથનેા આપવાના ંરહ�શ.ે 

10) ઇNરદાર� ૩ % અનામત ઓડMર મ� યથેી 8દન - ૦૭ મા ંડ�.ડ�.થી/ રો� ડ�થી ભરવાની રહ�શ.ે 

11) પને0 ટ� :- ઇNરદાર� સમય મયાMદામા ંકામ nણુM ન � ર� તો ટ�3 ડરમા ંદશાMવલે કામગીર�ની jદુત  nરુ� થયા બાદ મa઼ુંર 

થયલે ર� મના અડધો ટકો 
િત અઠવાડ�યાના અન ેવrમુા ંવr ુઓડMર વ0ે pનુા 10 % j�ુબ લટે ડ�લીવર�ની પને0 ટ� 

� પાત � રવામા ંઆવશ.ે 

12) ઇNરદાર� ��ુ મ મળ ે8દન-૭ મા ંવડોદરા મહાનગર પા@લકા � રાર � રવાનો રહ�શ.ે 

13) વડોદરા મહાનગર પા@લકાની વબેસાઈટ પરથી ટ�3 ડર ડાઉન લોડ � ર� ટ�3 ડર ભરવાના સ�ંોગોમા ંટ�3 ડર ફ�  f pિુન. 

કિમ¡ નર, V.M.C. ના નામના ડ�.ડ�. 
ી-� વોલીફ�ક�શન બીડમા ંરa઼ુ � રવા�ુ ંરહ�શ.ે 

14) સદર ટ�3 ડર બાબત ેઇNરદારની �ો કોઇ શરત હોય તો ત ેિ
-� વોલીફ�� શન બીડ સાથ ેરa઼ુ � રવાની રહ�શ ે 

15)  ભાવપ�ની વલેીડ�ટ� ૧૨૦ 8દવસની આપવાની રહ�શ.ે 

16) પમે3ેટ કામ nZંુૂ થયા બાદ વડોદરા મહાનગર પા@લકા ના  િનયમ jજુ બ કરવામા ંઆવશ.ે   

17)  સરકાર�/ અધM સરકાર� સ�ંથામા ંકામ કરવા ગરેલાયક ઠ�રવલેા (કાળ� યાદ�મા ંjકૂાયલેા) ઇ_રદાર ભાવપ�ક ભર� 

શકશ ેનહl. આવા ઇ_રદાર ¬ારા જ ો ટ�ડર ભરવામા ંઆવશ ેતો તને ેરદ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેઇ.એમ.ડ�. ની રકમ 

જ Iત કરવામા ંઆવશ.ે   

18) ઇ_રદાર� સામાન ના Xા3સપોટ©શન દરfયાનં �ુકંશાન ન થાય ત�ે ુ ંયાન રાખવા�ુ ંરહ�શ.ે 

19) ઉપરો�ત સદર કામગીર� દરfયાન કોઇપણ _તનો અક�માત ક� _નહાની થયતો તનેી સnંણુM જ વાબદાર� 

ઇ_રદારની રહ�શ.ે 

20) ઈ_રદાર� સામાન ગાજ રાવાડ� �ટોર ખાત ેજ મા કરાવવાનો રહ�શ.ે 

 

 

 

 



 

 

 

21) તમામ � G�પ ખાતામા ંપરત � રવાનો  રહ�શ ે

22) ઇNરદાર� સફેટ� સાધનો સહ � ક�0 ડ � ટાફ દવારા કામ કરાવવા�ુ ં રહ�શ.ે 

23) ઇ_રદાર ઇલકેX�કલ કો3Xાકટર�ુ ંલાયસ3સ ધરાવતો હોવો જ ોઇએ.     

24) સદર કામગીર� બાબત ેકોઇપણ તકરાર� jદુદો ઉપ®�થત થશ ેતો ત ેzગ ેવડોદરા મહાનગર સવેા સદનના સcમ 

અિધકાર�નો િનણMય આખર� ગણાશ.ે 

25) શરતીય 
ાઈઝ-બીડ �વીકારવામા ંઆવશ ેન8હ.      

26) સદર કામગીર��ુ ંભાવપ� ઇNરદાર� � થળિ� થતી �ોઇન ેભરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 

 

                          સહ�/- 

                 કાયMપાલક ઇજ નરે(ઇલ.ેિમક�.) 

                 વડોદરા મહાનગર સવેા સદન, 

ઇNરદારની સહ� અન ેિસ� કો 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     PRICE BID – PERCENTAGE RATE 

 

VADODARA MUNICIPAL CORPORATION 

 

 કામ,ુ ંનામ  :  શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર �ુ ંફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ કરવા�ુ ંકામ 

 

Nos. Particulars Rate Per Unit Amount 

કામગીર� 

શા*ી+ીજ APS ખાતેના નાવાયાડM હ�0થ સે3ટરના ફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 

ના પતરા ં ને �કૂ કટlગ કર� અ3ય જગો વપરાશ મા ંલઈ શકાય તે 

jજુબ નીચે ઉતાર� આપવાની કામગીર�. 

૭,૮૫૦/- કામગીર� ૭,૮૫૦/- 

કામગીર� 
પતરાના શેડ�ુ ં પાઇપlગ �5ૃ�ચર ગેસ કટlગ ¬ારા �ૂર કરવાની 

કામગીર�. 
૮,૫૯૦/- કામગીર� ૮,૫૯૦/- 

કામગીર� 
પતરાના શેડ ની નીચે ફરતે લગાવેલ સે¯ટ� _ળ� ને 8ડસમે3ટલ કર� 

સરખા ભાગમા ંગેસ કટlગ કરવાની કામગીર�.  
૧૨,૬૯૦/- કામગીર� ૧૨,૬૯૦/- 

કામગીર� 

શા*ી+ીજ APS ખાતેના નાવાયાડM હ�0થ સે3ટરના સદર 8ડસમે3ટલ 

કર�લ ફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર ને ગાજરાવાડ� �ટોર ખાતે પહોચડવાની 

કામગીર�. 

૬,૮૫૦/- કામગીર� ૬,૮૫૦/- 

 Total Rs .  ૩૫,૯૮૦/- 

 

                                                                                               સહ� 

                 કાયMપાલક ઇજનેર(ઇલે.િમક�.) 

                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, 

 

ઇNરદારની સહ� અને િસ� કો 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

     ટકા�ુ ં� ુ ંભાવ૫�ક 

ભાવ૫�K્   ભરનાર�ુ ંનામ 

�ુ/ંઅમે લખbેુ ંકામો £� ડામા ં                 ટકા શ� દોમા ં

zદાજ ૫�� મા ંદાખલ � રલા ભાવ � રતા ંઓછા વr ુભાવ � રવા {શુી � ં/ છ�એ. 

કામ,ુ ંવણ=ન : શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર �ુ ંફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ કરવા�ુ ંકામ 

 

કામનો 

અ�Gુમ 

નબં ર 

કામ�ુ ંનામ zદા�૫�� ની 

ર� મ દ�ખર�ખ 

આકર તથા 

અણધાયાM 

ખચMની ર� મ 

િસવાય 

કામ nZુુ 

� રવાની 

jદુત 

નોટો, રો� ડ ઇk યાદ� ર� મ 

બ ાનાની ભર�લી અનામત 

તર�ક� તેની ત૫સીલ 

૧ ૨ ૩  ૪  ૫ 

૧  શા*ી+ીજ APS ખાતેના હ�0થ સે3ટર 

�ુ ં ફ�+ીક�શન �5ૃ�ચર 8ડસમે3ટલ 

કરવા�ુ ંકામ 
 

૩૫,૯૮૦/- 8દન – ૦૫  ર % અનામતની ર� મ       

:. ૭૨૦/- નો 

નેશનલાઇઝડ બ ે3 � નો 

ડ�મા3 ડ \ાફટ સામેલ 

રાખવો. 

  �ો સદર�ુ ંભાવ૫�K્   � વીકરવામા ંઆવે તો �ુ/ંઅમો ઉ૫રો� ત તથા સામેલ રાખેલી � રારની તમામ 

શરતો 
માણ ેવતMવા બ ધંાઉ �/ંછ�એ અને તે 
માણ ેવતMવામા ંhકૂ�એ તો િશcા તર�ક� � રારમા ં�ણાવેલી ર� મ 

અગર દંડ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ંભર� ુ,ં આ સાથે અનામત :.     

 ર� મ મો� લી છે તે ર� મ �ુ/ંઅમો zદા�ની ર� મ ઉ૫ર ૫ % અનામત ન ભર�એ અગર બ ીલમાથંી ૧૦ % 

� પાત � રવા ન દઇએ તો માર� માગંણી મa઼ુંર થયે સોબ તના � રારની � લમ  
માણે મહાનગર સેવા સદનમા ંજIત 

� ર� પાક� ખાતે �મા � ર� તે મને/અમોને � �લુ મa઼ુંર છે. 

તા.    -    -૨૦૧૯ . 

ભાવ૫�ક ભરનારની સહ�........................................................ 

સરનાj ુ........................................................ 

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

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

 સદર�ુ ંભાવ૫�ક વડોદરા મહાનગર સેવા સદન વતી મa઼ુંર 
 

            તા.    -    -૨૦૧૯ 

                                                                           મa઼ુંર � રનાર અિધકાર�ની સહ� 

 


