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કામ�ુ ંનામ        ::  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

�ી � વોલીફ�ક�શન દ	 તાવેજો-પ$ો 

 

ભાવ૫$ આ૫વાની છે(લી તાર�ખ  ::  ૩૦.૦૯.૨૦૧૯  

ભાવ૫$ 0મા � રવાની છે(લી તાર�ખ      ::  ૦૫.૧૦.૨૦૧૯  

ભાવ૫$ મેળવનાર             ::  

 

 
 

 

   

   સહ�/- 

                                                               શાખા/કાય5પાલક ઇજનેર (	
�ટલાઇટ)  

                                                                      વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

                                                                            વડોદરા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ચકલી સક5લ ખાતેના હાઇ મા	ટ ને ખસેડવા�ુ ંકામ. (ર�-ઇ;વાઇટ) 
 

                                           <દા=઼ત ર?્  મ Aિપયા ૫૮,૦૦૦/-                

                                                    ૨% EMD Aિપયા. ૧૨૦૦/-  

                                ટ�;ડર ફ� Aિપયા. ૬૦૦/-  

 



  વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

ખા� ુ/ શાખા : 	
�ટલાઇટ િવભાગ  
 

(1)    ટ�; ડર Eમા?્ં   ::_________________________________  

(2)    ટ�; ડર ફ� ર�સીH ટ Eમા?્ં  ::_________________________________ 

(3)     કામ�ુ ંનામ                     :: ચકલી સક5લ ખાતેના હાઇ મા	ટ ને ખસેડવા�ુ ંકામ. (ર�-ઇ;વાઇટ) 
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�ટલાઇટ શાખા 

  વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

            વડોદરા. 

(ખાતાની �ત)    

 

 

 

વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

                              ખા� ુ/ શાખા : 	
�ટલાઇટ િવભાગ  
 

(1)    ટ�; ડર Eમા?્ં   ::_________________________________  

(2)    ટ�; ડર ફ� ર�સીH ટ Eમા?્ં  :: _________________________________ 

(3)    કામ�ુ ંનામ                     :: ચકલી સક5લ ખાતેના હાઇ મા	ટ ને ખસેડવા�ુ ંકામ. (ર�-ઇ;વાઇટ) 
  
                                     
 
 

                                                                  

               � લા?્5 , 

         	
�ટલાઇટ શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

          વડોદરા.                                    

              (ઇJરદાર/અર0દારની �ત)     

    �ી� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે સામેલ રાખી મો� લવી.   
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તમામ ભાવ૫$ો છે(લામા ંછે(લા મા; ય દ	 તાવેજો ૫$ો સાથે મો� લવા. 

વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંયોN ય Oેણી અને વગ5મા ંર=઼	 
�શન ધરાવતા ઇJરદારો માટ�. 

(૧)         (અ) કામ માટ� 0Rુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો નેશનલાઇઝડ બ;ેકનો ડ�મા; ડ Uાફટ Vારા   

                    મો� લવાની છે. 

(બ)    વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંયોN ય Oેણી અને વગ5મા ંર=	઼ 
�શનના સટWફ�ક�ટની 

�મા9ણત ન� લ. 

 (ર) વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંમા; ય ઇJરદાર તર�ક� ર=઼	 
�શન નXહY ધરાવતા ઇJરદારો તરફથી 

નીચેના ૫$ોની �મા9ણત ન� લો રZ઼ુ � રવાની રહ�શે. 

(અ) સરકાર�/અધ5સરકાર� સ	 થા�ુ ંમા; ય ઇJરદાર તર�ક� ર=઼	 
�શન સટWફ�ક�ટની �મા9ણત 

ન� લ. 

(બ) કામ માટ� જRુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો નેશનલાઇઝડ બ;ેકનો ડ�મા; ડ Uાફટ રZુ઼ � વો. 

(?્  ) છે(લામા ંછે([ ુઇ; � મ ટ�\ સટWફ�ક�ટની �મા9ણત ન� લ. 

(ડ) લેબર એ� ટ હ�ઠળ મેળવેલ સટWફ�ક�ટની �મા9ણત ન� લ. 

(ઇ) છે(લા $ણ વષ5મા ંઇJરદાર� � ર�લા કમોના � ં_ પલીશન સટWફ�ક�ટની �મા9ણત ન� લો અને 

હાથ ઉ૫રના કમોની િવગતોના 0Rુર� ૫$ો. 

            (એફ)   જRુર� ર� મની બે; ?્  સોલવ; સી સટWફ�ક�ટની �મા9ણત ન� લ. 

  ઉ૫રો� ત તમામ દ	 તાવેજો - ૫$ો - �ી િ�-� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે અa?્ૂ  સામેલ રાખવા. 

  ઇJરદાર� ભાવ૫$ો �ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને �ાઇસ બીડ cળૂ ભાવ૫$ સાથે અલગ સીલ 

� વરમા,ં � વર ઉ૫ર િ�-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને �ાઇસ બીડ લખી Z઼ુદા રાખી d યારબાદ એ?્  સeગલ 

� વરમા ંસીલ � ર� મો� લવાના રહશે. 

  િ�-� વોલીફ�ક�શન બીડ ભાવ૫$ ખોલવાની તાર�ખ/સમયે ખોલવાના છે. f િ�-� વોલીફ�ક�શન 

બીડની ચકસણી � ર�, મા; ય િ�-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇJરદારના જ �ાઇસ બીડ સ\મ અિધકર�ની gવૂ5 

મZ઼ુંર� મેળવી ખોલવાના છે. 

  Jહ�રાતમા ંદશા5વેલ ઇ.એમ.ડ�.ની રકમનો નેશનલાઇઝડ બે;કનો ડ�મા; ડ Uાફટ તેમજ ટ�;ડર f 

ઇ;ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર�ને ટ�;ડર ભરવામા ં આવશે. તો ટ�;ડર ફ�ની રકમનો નેશનલાઇઝડ 

બે;કનો ડ�મા; ડ Uાફટ અલગ cકુવાનો રહ�શે. ઇ.એમ.ડ� તથા ટ�;ડર ફ�ની રકમનો ડ�મા; ડ Uાફટ 

_hિુન.કિમiરOી વડોદરા મહાનગર પા9લકાના  નામનો બીડવાનો રહ�શે. 

 

નjધ-૧)  ::  અમા; ય િ�-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇJરદારોના �ાઇસ બીડ ખોલવાના ંનથી. 

          વડોદરા મહાનગર પા9લકાને તમામ ભાવ૫$ો અમા; ય � રવાના અબાિધત અિધકાર રહ�શે,  

             તેના માટ� કોઇ કારણ આ૫વામા ંઆવશે નહ�. અ.ન.ં૧ અને ૨ ઉપરાતં ઇલેક
�કલ કો;
ાકટર  

             લાયસ;સની ખર� નકલ રZુ કરવાની રહ�શે.      

નjધ-૨)  :: પી.એફ. ર=. ની નકલ/બાહ�ધર� પ$ સામેલ કરવાનો રહ�શે.  



નjધ-૩)  :: વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંમા;ય ઇJરદાર તર�ક� ર=	
�શન નહ� ધરાવતા ઇJરદાર�    

            લોએ	ટ ભાવપ$ક �સગંે વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંયોNય Oેણી અને વગ5મા ંર=઼	 
�શન   

            કરાવેથી kકુમ આપવામા આવશે.       

                                              

                                                                                     સહ�/- 

                                                             શાખા/કાય5પાલક ઇજનેર(	
�ટલાઇટ)  

                                                                 વડોદરા મહાનગર પા9લકા 
 

      ઇJરદારની સહ�  
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૧. lયાર� કોઇપણ મડંળ તરફથી ભાવપ$ (ટ�;ડર) ભરવામા ંઆવે dયાર� તે મડંળના દર�ક ભાગીદાર� 

તેના ઉપર સહ� કરવી જોઇએ ને આવી ર�તે કોઇ ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો તેના વતી તેના 

કાયદ�સર cખુdયાર� સહ� કરવી જોઇએ. 

૨. (કંપની) મડંળ� તરફથી થનાર કામોના નાણા ં લીધાની પાવતી ઉપર પણ મડંળના દર�ક 

ભાગીદારની સહ� થવી જોઇએ. મા$ lયાર� કોઇ કામના ભાવપ$કમા ં(મડંળ�) કંપનીના કામથી 

જ કામ રાખે[ુ ંહોય તેવા �સગંે મડંળ� વતી કોઇક એકાદ ભાગીદાર અથવા તો કાયદ�સર ર�તે 

પાવતી આપવા fને અિધકાર હોય એવો cખુdયાર સહ� કર� શકશે. 

૩. ભાવપ$ક ભરતી વખતે માગંણી કરનાર ઇJરદાર� આપેલા નcનુામા ં પોતે ક�ટલા ટકા વધાર� 

અથવા ઓછા (�માણnતૂ ભાવપ$ક  અથવા <દાજપ$કના ભાવો ઉપર) ભાવથી કામ રાખવા 

oશુી છે. તે દશા5વpુ ંજોઇએ અને તે ઓછા અથવા વq ુટકાવાર� દશા5વેલો ભાવ <દાજપ$કની 

તમામ રકમ માટ� જ હોવો જોઇએ. 

૪. Jહ�રનામામા ં જણાવેલી કામની િવગતોમા ં અથવા કામ gAૂ કરવાની cદુતમા ં અથવા બી= 

કોઇપણ િવગતોના ફ�રફાર દશા5વનાA ભાવપ$ક 	વીકારવામા ંઆવશે નહe. 

૫. અgણૂ5 અથવા છેકછાકવાs ભાવપ$ક 	વીકારવામા ંઆવશે નહe. 

૬. એકથી અધીક કામો એકમ કર� તેની ઉપર ભાવપ$ક માગંવામા ંઆtયા ન હોય તે િસવાય અ;ય 

�સગંે કોઇપણ ભાવપ$કમા ંએકથી વધાર� કામોનો સમાવેશ થઇ શકશે નહe. 

૭. માગંણી કરનાર� f કામની માગંણી કર� હોય તે કામ�ુ ંનામ તથા પોતા�ુ ંઅથવા મડંળ��ુ ંનામ 

તેમજ બાનાની રકમ ભયા5 બદલનો શેરો ભાવપ$કવાળા પાક�ટની બહારની બાZુએ કરવો 

જોઇએ. 

૮. ભાવપ$ો લેવા માટ� cકુરર કર�લ વખત પછ� રZુ થયેલા ભાવપ$ો િવલબં Zુજ કોઇ િવલબંના 

કારણો સતંોષકારક હોવા િસવાય 	વીકારવામા ંઆવશે નહe પણ આવી ર�તે રZુ થયેલ ભાવપ$ો 

કોઇપણ ખોલતા અગાઉ આવેલા હોવા જોઇએ. 

૯. સમીિત અથવા સભાના અિધકાર�ના ભાવપ$ો ૨૦૦ Xદવસની <દર અને બાક�ના વધાર�મા ં

વધાર� ૧૦૦ Xદવસની <દર ભાવપ$ો મZુંર અથવા નામZુંર કરવામા ં આવશે. સદરk ુ cદુત 

િવdયા બાદ ઇJરદારને પોતા�ુ ંભાવપ$ક પરત લેવા અને બાનાની રકમ પાછ� માગંવાની vટ 

છે. 



૧૦. કામોના કરારો ર�તસર wજુરાત સરકારના ઠર�લા ધોરણ અ�સુાર યોNય રકમની 	ટ�_પ 

ટ�ક�ટોવાળા કાગળ ઉપર થવા જોઇએ અને તેના ખચx ઇJરદાર� સjસવો જોઇએ. 

૧૧. વq ુ cદુત મZૂંર થવા બાબતની માગંણીઓ કામ gRુુ 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 સમy સભાની મZુંર� િસવાય 	વીકારવામા ં

આવશે નહe. 

૧૨. ઇJરદારો fમના સગા મહાનગર પા9લકાની કોઇ પણ શાખામા ં નોકર�મા ં હોય તેઓ તેમની 

નોકર�ની ભૌગોલીક 	થળ સીમાની <દર કામો રાખી શકશે નહe, કારણ સગપણને લીધે સગંીન 

દ�ખર�ખ રાખી શકશે નહe. 

૧૩. ભાવપ$ક મZુંર કરpુ ં અથવા નામZુંર કરpુ ં એ f તે અમલદારની cનુ{ફૂ� ઉપર રાખવામા ં

આવે છે. અને કોઇપણ ભાવપ$ક ભરનાર નામZુંરના કારણો માગંી શકશે નહe. 

૧૪. માગંણી કરનાર� કામની િવગતો fવી ક� મહાનગર પા9લકામાથંી માલસામાન આપવામા ં

આવવાનો હોય તો તે નકશા, કામ કરવાની િવગતો (	પેશીફ�ક�શન) િવગેર�ની માXહતી સાર� ર�તે 

લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી તે તેને બધંનકારક ગણાશે. 

૧૫. ઠરાવેલ વખતે અને 	થળે આવેલા ભાવપ$ો f ઇJરદારો અથવા તેમના �િતિનિધ િવગેર� સમયે 

હાજર તેમની સમ\ ખોલવામા ંઆવશે. 

૧૬. માગંણીદારોએ ખાતાના નીિત િનયમો વખતો વખતની |ુર	તીઓ તથા કામની પ}ધિત સબંધંી 

લાગતી તમામ બાબતોથી વાક�ફગાર રહ�p ુ ં જોઇએ અને સદરkુ ં િનયમો તેમને મા;યતા વગર 

આપવો બધંનકારક ગણાશે.   
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૧. f ઇJરદાર�ુ ંભાવપ$ મZૂંર કરવામા ંઆth ુહોય તેણે ભાવપ$ મZૂંર કયા5ની ખબર આHયાની 

તાર�ખથી એક અઠવાXડયાની cદુતમા ંજો કોપxર�શનને જAર લાગે તો આ શરતો પર યોNય 	ટ�_પ 

લગાડ� સહ� કર� આપવી જોઇએ અને તે કરાર તર�ક� ગણાશે તેમજ તેની કરારની શરતો gરૂ�gરૂ� 

પાળવાની Jમીનગીર� તર�ક� રોકડ રકમ કામની <દા=ત XકYમતના પાચં ટકા {ધુીની (બાના 

તર�ક� આવેલા બે ટકા સાથે) અનામત ભર� દ�વી જોઇએ અથવા કામના ચા[ ુ દ�વાયાદ�ઓ 

(બીલો) માથંી દશ ટકા રકમ કાપી અનામત આપવી પડશે. ઉપર દશા5વેલી cદુતમા ંઆ �માણ ે

કરવામા ંનહ� આવે તો ભાવપ$ સાથે રZૂ કર�લી બે ટકાની અનામત જHત થવાને પા$ થશે 

તેમજ ઇJરદારોના નામોની યાદ�માથંી સદરkુ ંઇJરદાર�ુ ંનામ કમી થવાને પા$ થશે. 

૨. ભાવપ$મા ં કામ gRંુૂ કરવાની દશા5વેલી cદુતમા ં ઇJરદાર� ચો~સપણ ે કામ gRંુૂ કરpુ ં જોઇએ 

અને ઠર�લી cદુતમા ંકામ gAુ કરવાની ઠર�લી તાર�ખ પછ� fટલા વq ુXદવસો થાય તે દર�ક વq ુ

Xદવસ Xદઠ દંડ િનયમ cજુબ ઇJરદાર આપવા બધંાયેલા છે. cદુત ગણવાની તે કામની સાઇડ 

કj
ા�ટરને આHયા તાર�ખથી ગણવામા ંઆવશે. 

૩. (અ) ભાવપ$મા ંજણાવે[ુ ં કામ શA કયા5� ુ ં f તે તાર�ખથી ઇJરદાર� Xદન-૪ મા ંલેખી Jહ�ર 

કરpુ ંપડશે. તે �માણ ેનહ� થયેલા�ુ ંજણાયે થી નીચે cજુબ દંડ લેવામા ંઆવશે. 

૧ થી ૭ Xદવસ – A. ૧૦૦૦/- 

૮ થી ૧૫ Xદવસ – A. ૧૫૦૦/- 

૧૬ થી ૩૦ Xદવસ – A. ૨૦૦૦/- 

૩૦ Xદવસથી વq ુમાટ� A. ૫૦૦૦/- 
 

૪. ચા[ ુ કામમા ં જો વડોદરા મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર�ને એમ લાગે ક� ઇJરદાર 

િનરથ5ક કામ લબંાtયા કર� છે અથવા તે ઠર�લી cદુતમા ંઅથવા f �માણે કામ થpુ ંજોઇએ તે 

�માણે કામ નહ� કર� શક� એવો સભંવ છે, તો ખાતાનો કરાર રદ કરવાનો અથવા કરારદારને 

{ચૂના આHયા િસવાય કરારદારને ખચ� અને જોખમે મહાનગર પા9લકા Xહત અને સગવડની 

���ટએ કામ gAૂ કરાવી લવેાનો અિધકાર રહ�શે. અને કરારદારને સદરk ુ કામ <ગે 	થળ પર 

માલસામાન એક$ કયx હોય અથવા બીJ કોઇJતની જવાબદાર� માથે લીધી હોય તેમાથંી 

ઉdપ� થતી ખોટ માટ� �કુશાની માગંવાનો હ~ રહ�શે નહ� અને આવા �સગંે એટલે કામ બી= 

ર�તે gAુ કરવા�ુ ંહોય dયાર� મહાનગર સેવા સદને કામ gAુ કરતા f િવશેષ ખચ5 થાય તેમાથંી 

કાપી લેવાની મહાનગર પા9લકાના બાધંકામને સ�ા રહ�શે અને દશા5tયા �માણે કરાર રદ 

કરવામા ંઆવે તે �સગં ેવડોદરા મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર�થી ક�ટ[ ુઅને ક�ટલી 

XકYમત�ુ ં કામ થhુ ં છે તે સબંધંી �માણપ$ ન આપે dયા ં {ધુી કરારદારને કોઇ રકમ વ{લુ 

કરવાનો હ~ રહ�શે નહ�. અથવા તે સબંધંી નાણા અદા કરવામા ંઆવશે નહ� અને lયાર� કર�લા 



કામની XકYમત આપવામા ં આવે dયાર� મહાનગર પા9લકાના બાધંકામ અિધકાર�એ આપેલા 

�માણપ$મા ંદશા5વેલી રકમ ન અદા થવાને પા$ થશે. 

૫. ઉપર કોલમમા ં દશા5વેલો અિધકાર આપવાના �સગં ે વડોદરા મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ 

અિધકાર�ને જAર લાગે તો કામ કરવાના 	થળે અથવા તેની આZુબાZુની જમીન પર પડ�લો 

માલસામાન હિથયાર િવગેર� gરૂોgરૂો અથવા <શતઃ પોતાને કબf લઇ કરારમા ંદશા5વેલ ભાવ 

cજુબ અથવા તેના અભાવે ચા[ ુ બJરભાવ �માણે તેના નાણા અદા કર� શકશે અથવા 

Xહસાબમા ંમજર� આપી શકશે. તે �માણે જAર ન લાગ ેતો ઇJરદાર� આવો માલસામાન હિથયાર 

િવગેર� 	થળ પરથી ખસેડવા જોઇએ અને તે �માણે ખસેડવામા ંન આવે તો બાધંકામ અિધકાર� 

ઇJરદારના ખચ� ખસેડ� શકાશે અથવા હરા=થી તે�ુ ંવેચાણ કર� તે�ુ ંઉdપ� ઇJરદારને મજર� 

આપશે અથવા બાધંકામ અિધકાર� આવો માલસામાનનો તેનો કંઇક ભાગનો અથવા 

Jમીનગીર�નો અથવા અનામત રાખેલા પૈસાનો અથવા ઇJરદારને અદા પા$ થયેલી અથવા 

થનાર� કોઇ રકમનો gરૂ�gરૂો અથવા જAર લાગે તેટલો ઉપયોગ ઇJરદારને કર�લા ખરાબ અથવા 

મન	વી ર�તે કર�લા કામને {ધુારવા પોતાને યોNય લાગે એવી ર�તે કર� શકશે. 

૬. ઇJરદારને ચા[ ુકામમા ંએવી હરકત નડ� ક� કામ gAૂ કરવામા ંિવશેષ સમયની અપે\ા રહ� તો 

હરકતની તાર�ખથી એક માસની cદુતમા ં તેણ ેબાધંકામ અિધકાર� તરફ અર= કરવી જોઇએ 

અને જો તેમણે સબબ કારણો લાગ ે તો યોNય વq ુ cદુત આપી શકશે પરં� ુ આ �માણેની 

બાધંકામ અિધકાર� તરફથી મળેલી લખેી kકુમ િસવાય ઇJરદાર કરારની શરતોની કલમ ૨ 

cજુબ જો ઠર�લી cદુતમા ં gAુ ન થાય તો વq ુ cદુત માટ� દંડને પા$ થતી રકમ ભરવાના 

જવાબદાર�માથંી c�ુત થઇ શકશે નહ�. 

૭. lયા ં ઇJરદાર� પાલખ, વધારાનો કચરો તેમજ છાA િવગેર� |ૂર કયા5 ન હોય તેમજ મકાનને 

|ુર	તી કરવા�ુ ં કામ અથવા એpુ ં જ બીZુ કામ {�ુત કhુ5 હોય તેમા ંલાકડા કામ બારણાઓ, 

બાર�ઓ, Xદવાલ, માલના ન9ળયાનંી ફરસબધંના અથવા મકાનના કોઇપણ ભાગ પર ડાઘ�ુઘ 

સાફ કર� નXહ dયા ં{ધુી કોઇપણ કામ gAુ થh ુ છે. એp ુમાની શકશે નહ� જો ઇJરદારને ખચ� 

�માણે  કામ gAુ કર� {�ુત કરતા gવૂ5 ચો�o ુ કરવામા ં ક{રુ કરશે તો બાધંકામ અિધકાર� 

ઇJરદારને ખચ� આ �માણ ેકરાવી શકશે. 

૮. કોઇપણ કામના નાણા તે કામ સgંણૂ5 ર�તે સાA અને વણ5ન �માણ ેહોયા વગર અદા કરવામા ં

આવશે નહ�. એ કદાચ શરતaકૂથી ખરાબ કામ પસદં કરવામા ંઆવી નાણા આપવામા ંઆવેલ 

હોય તો તેને ભિવ�યમા ં કોઇપણ Xહસાબમાથંી બાતલ કર� તેના અદા થયેલા નાણા છેવટનો 

દાખલો આપતી વખતે અથવા તે પહ�લા કોઇપણ વખતે વ{લૂ કરવા kકુમ કરવા બાધંકામ 

અિધકાર�ને સgંણૂ5 અિધકાર છે. 

૯. lયાર� કોઇપણ <દાજપ$મા ં અથવા શરત પ$કમા ં (	પેશીXફક�શનમા)ં મહાનગર પા9લકા ની 

વખારમાથંી અcકુ Jતનો માલસામાન આપવામા ંઆવશે. અથવા ઇJરદાર� {ધુરાઇ તરફથી 

આપવામા ંઆવનાર માલસામાન વાપરવો જોઇએ એpુ ં ઠર�[ુ ં હોય dયાર� તે <દાજપ$ક સાથે 

આપવામા ંઆવનાર માલસામાનના તપસીલનો ભાવ તથા આપવાની જગો િવગેર�ની િવગતસહ�ુ ં

પ$ક સામેલ રાખpુ ં જોઇએ અને ઇJરદારને વખતોવખત જAર �માણે માલ આપવો જોઇએ 

અને એકંદર� આપેલા માલની XકYમતના નાણા ં ઇJરદારને અદા થવાના નાણાની દ�વાદ�માથંી 



અથવા લહ�ણામાથંી <દાજપ$માથંી દશા5વેલા દર �માણે અથવા <દાજપ$કના અભાવે 

ઇJરદાર� સહ� કર�લા પ$કમાનંા દરને ધોરણે વ{લુ લેવામા ં આવશે. ઇJરદારને આપવામા ં

આવેલા તમામ માલસામાન મહાનગર પા9લકા ની િમલકત ગણવામા ંઆવશે અને તે કોઇપણ 

કારણે કામ ઉપરથી લઇ જઇ શકશે નહ�. તેમજ મહાનગર પા9લકાના બાધંકામ અિધકાર� ગમે તે 

વખતે તપાસી શકશે. આવી ર�તે આપેલા માલસામાન પૈક� કામ gAુ થયે અથવા ઇJરો રદ 

કરવાના �સગંે f કંઇ માલસામાન વધે તે બાધંકામ અિધકાર� જAર જણાય વખારમા ં પાછો 

લેવામા ંઇતર �સગંે વધેલો સામાન ઇJરદાર પરત કર� શકશે નહ�. અથવા તેના <ગે કોઇપણ 

Jતની �કુશાની માગંી શકશે નહ�. 

૧૦/૧. મહાનગર પા9લકા તરફથી ઇJરાથી આપવામા ં આવતા કામો કરવા જો કોઇપણ �કારનો 

માલસામાન કો;
ા�ટરને આપવામા ંઆવે તે તમામ માલસામાન બદલીની સહ� તેઓ અથવા 

તેઓ નીમે તે �િતિનિધએ ર=	ટરમા ં કર� આપવાની રહ�શે. (	ટ�. ક.ઠ. ન.ં ૮૦૭ તા. 

૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી મZૂંર) 

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

જવાબદાર� કો;
ા�ટરને શીર� રહ�શે. માલમા ં કોઇપણ �કારની ચોર� અથવા િન�કાળ= ના 

પXરણામે ઘટ આવશે અથવા માલ�ુ ં��ુશાન થશે તેની જવાબદાર� કો;
ા�ટરની છે. અને રકમ 

કો;
ા�ટર� પોતાના પદંરની આપવાની રહ�શે તેમજ બીલમાથંી તે કપાત કર� લેવામા ંઆવશે. 

(	ટ�. ક.ઠ. ન.ં ૮૦૭ તા. ૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી મZૂંર) 

 

 lયાર� શરત ન.ં ૧૦ gરુ� થાય છે. તેની આગળ નીચ ેcજુબનો ઉમેરો કરવો. 
 

 lયાર� ન�શા, <દાજ અને 	પેશીXફક�શન મા ંમાપો જ�થાની િવસગંિત હોય dયાર� ન�શા <દાજ 

અને 	પેશીXફક�શન ના અ�Eુમ �માણ ેકામ કરવા�ુ ં છે. પરં� ુમાપો અને જ�થામા ંnલૂ થયેલી 

ના હોય અને વણ5નની િવસગંિત હોય તો <દાજ, ન�શા અને 	પેશીXફક�શન ના અ�Eુમ �માણ ે

કામ કરવા�ુ ં છે. વણ5ન ખામીવાs અથવા અ	પ�ટ હોય dયાર� બાધંકામ અિધકાર�એ ક�વી ર�તે 

કામ કરpુ ં તે બાબતની સૌથી ઉ�મ �થા }યાનમા ં રાખીને {ચૂના આપી અને ઇJરદાર� તે 

�માણે કામ કરpુ ં જોઇએ. ન�શો અને 	પેશીXફક�શનમા ં દ�ખાતી nલૂો \િતઓ હોય તો કરાર 

}યેયને લ\મા ં રાખી બાધંકામ અિધકાર� આ nલૂો અને \િતઓ {ધુાર� શકશે. નકશા <દાજ 

અને 	પેશીXફક�શનમા ં માપો જ�થો અને વણ5નની િવસગંતી િસવાયની ખામીવાsં વણ5ન અને 

	પ�ટતાઓ માટ� સીટ� એ�;જનીયરનો િનણ5ય છેવટનો ગણાશે અને ઇJરદારને તેવા �માણ ેકરpુ ં

પડશે. 

૧૧. ઇJરદાર� તમામ કામ સગંીન સાર� કામગીર� થી કરpુ ંજોઇએ અને શરતપ$મા ંજણાવેલ વણ5ન 

�માણે માલસામાન વાપરવો જોઇએ તેમજ ઇJરદારને Jણવા માટ� વડોદરા મહાનગર પા9લકા 

બાધંકામ અિધકાર�ના સહ�થી રાખેલા કામને લગતા નકશાઓ, {ચૂનાઓનો a	ુત ર�તે અમલ 

કરવો જોઇએ. 

૧૨. <દાજપ$મા ંબતાવેલા માપો ફ�ત <દાજ હોય તેમા ંકામની જAર�યાત �માણે વધઘટ થવાને 

પા$ છે. 



૧૩. યોNય અિધકાર�ના kકુમથી વડોદરા મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર�ને કામના ન�શા cળૂ 

ખતપ$ 	પેશીફ�ક�શન િવગરે�મા ં જAર� તે ફ�રફાર તેમજ {ધુારો વધારો કરવાનો ચા[ ુ કામમા ં

અિધકાર છે. તેમજ કામની �	થિતને અ�સુર�ને {ચુના િવગેર� આપી શકશે. અને આવી ર�તે 

લે9ખત આપેલી {ચૂના �માણે કામ કરવા ઇJરદાર બધંાયેલા છે. આવા ફ�રફારથી cળૂ કરાર રદ 

થયેલ ગણવામા ંઆવશે નહ�. આવી ર�તે ભાવપ$કમા ંદશા5વેલા માપના કરતા ંવq ુકામગીર� 

અથવા નહ� દાખલ કર�લ રકમ�ુ ં કોઇ પણ કામ (Extra Item) કામના ભાગ તર�ક� ઇJરદારને 

{�ુત કરવામા ંઆવે તે કામ તેમણે cળૂ કામ માટ� cકુરર થયેલી તમામ શરતોને અ�સુર�ને 

તથા ભાવપ$મા ંનcદુ કર�લા ભાવથી કરવા પડશે અને કામ gAુ કરવાની cદુત વq ુઆપેલા 

કામના cળૂ કામ સાથેના �માણો�સુાર વધારવામા ં આવશે અને આ �માણ ે માટ� બાધંકામ 

અિધકાર� f દાખલો આપે તે બધંનકતા5 ગણાશે. કરારના બહારની રકમ�ુ ં વધારા�ુ ં કામ 

�માણnતૂ ભાવપ$ક (Schedule Rates) મા ંદાખલ કર�લા ભાવો �માણે કરpુ ંપડશે અને તેમાથંી 

કરાર �માણે cળૂ કામના ભાવ માટ� f ટકા બાદ કરવાના ઠર�લા હોય તેટલા ટકા બાદ કરવામા ં

આવશે. અને આવા �માણnતૂ ભાવપ$કમા ંf ટકા રકમ (Item) દાખલ ન થયેલી હોય તેના 

ભાવ યોNય અિધકાર� તરફથી મZૂંર થાય તે જો ઇJરદાર આથી વધારાની રકમ�ુ ંકામ કરવા 

ક�લૂ હોય તે ઇJરદાર� 	વીકારpુ ંજોઇએ. આવા ભાવ ટકાની કપાતોપા$ નહ� એવી ર�તે િનવળ 

મZૂંર કરવામા ંઆવશે અને જો ઇJરદાર �માણnતૂ ભાવપ$ોમા ંfનો સમાવેશ કર�લો ન હોય 

તે�ુ ંવધારા�ુ ંકામ કરવા oશુી ન હોય તો મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� આવા બાધંકામ 

માટ� િનયમ �માણે યોNય તજવીજ કર� શકશે. 

૧૪. શરતપ$ �માણ ેઠર�લા કામો પૈક� કોઇના માપ અથવા 	થળની �	થિતમા ંફ�રફાર કરવાનો તે પૈક� 

કોઇના કામ અથવા તેનો ભાગ કમી કરવાનો અથવા કરારદાર પાસેથી બદલામા ંબીZુ ંઆપીને 

આHયા વગર કાઢ�ને લેવાનો અથવા કોઇ gRંુુ અથવા <શત: કર�[ ુકામ કાઢ� નાખંવાનો અથવા 

તેમા ં ફ�રફાર કરવા મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર�ને અિધકાર છે. કામનો કોઇ ભાગ 

કરારદાર પાસેથી કાઢ� લેવામા ંઆવે તે �સગંે તેટ[ુ ં કામ ન કરવાના અથવા કાઢ� લેવાના 

સબકથી કોઇપણ Jતની �કુશાની માગંી શકશે નહ�. 

૧૫. જો મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� સાહ�બ અથવા તો એમના નાયબને કામ બદલ અqRંુુ 

અથવા બીનસફાઇવાળ� કાર�ગીર�થી કર�લા�ુ ં જણાય અથવા હલક� Jતનો માલસામાન 

વાપરવા�ુ ં જોવામા ંઅથવા તો તમામ કામ અથવા તેનો ભાગ ઇJરદારને કામની જAર�યાત 

�માણે |ુર	ત કરવા, કાઢ� નાખવા અથવા ફર�થી કરવા લખેી {ચૂના આપી તે ઉપરથી 

ઇJરદાર� તે �માણે પોતાના ખચ� કરpુ ં  જોઇએ અને આવી ર�તે બાધંકામ અિધકાર� અથવા 

તેમના નાયબ ેઆપેલી cદુત <દર જો ઇJરદાર ખચ5 કરવા ઇ;કાર કર� અથવા કામની 	થળ 

સીમા ઉપરથી કોઇપણ Jતનો માલસામાન તથા જણસો f હલક� ખરાબ (બીન મજ�તુ તથા 

ઇJરદારની શરતો િવRુ}ધ) હોય એવી આપેલી cદુત <દર |ૂર કરવા બાધંકામ અિધકાર� 

gતૂ5તા કર� લઇ તેના ખચ5ની રકમ ઇJરદારની કોઇપણ �કારની (હ�ણી રકમો વ{લુ કર� શકશે. 
 



૧૬. જો મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર�ને થયે[ુ ંકામ એકદમ શરતપ$ (Specification) �માણ ે

થયે[ુ ંનથી. પરં� ુતે કામ ચલાવા દ�p ુ ંએpુ ંલાગ ેતે માટ� તેમને યોNય લાગે તે ભાવ કાપી નાણા 

અદા કરવા તેમને અિધકાર છે. પણ આવી ર�તે કરpુ ંક� ન કરpુ ંતેમની મર= ઉપર છે. 

૧૭. ઇJરદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� તથા તેમના 

નાયબો દ�ખર�ખ રાખી તપાસી શકશે. ઇJરદાર� હમેંશા lયાર� કામ પર પોતે હાજર રહ� શક� તેમ 

ન હોય dયાર� પોતાના જવાબદાર �િતનીિધને કામની હમેંશની વખતે અને lયાર� બાધંકામ 

અિધકાર� તરફથી અથવા તેમના નાયબ અિધકાર� તરફથી {ચૂના મળે તેમની {ચૂનાઓ તથા 

kકુમ લેવા દર�ક વખતે હાજર રાખવા જોઇએ અને આવી ર�તે રખાયેલા �િતિનિધને f કાઇં kકુમો 

આપવામા ં આવે તે oદુ cળૂ કો;
ા�ટરને આપવામા ં આવેલા kકુમો �માણે જ બધંનકારક 

ગણવામા ંઆવશે. 

૧૮. મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� તરફથી જણાવવામા ંઆવે તે વખતે કામની તપાસણી <ગ ે

જોઇતા હિથયારો મZૂરો િવગેર� તમામ ઇJરદાર તરફથી પોતાના ખચ� આપવામા ંઆવશે અને 

જો આવી ર�તે ઇJરદાર આપવામા ંaકૂ� તો ઇJરદારના ખચ� કર� લેવા અને થયેલો ખચ5 તેના 

અદા થવાની નાણાનંી દ�વાયાદ�માથંી વ{લૂ થઇ શકશે. 

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

બહાર જતા હોય dયાર� કામ ઢંકાઇ જતા ંપહ�લા તેના ખરા માપો લઇ શકાય તે અથ� આવા કામો 

ઢંકાતા પહ�લા ઇJરદાર� મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� અથવા તેમના નાયબને િનદાન 

સાત Xદવસની લે9ખત {ચુના આપવી જોઇએ અને થયે[ુ ંકામ ઢાકં� તેમની લે9ખત પરવાનગી 

મેળવવી જોઇએ. જો ઉપર �માણે વત5ન કરવામા ંaકૂ� તો બાધંકામ અિધકાર�ને યોNય લાગ ેતો 

ઢાકં�લા ભાગ ઇJરદાર ખચ� ઉઘડાવી શકશે અથવા તેના ખચ� એવા કામ તથા માલસામાન 

બદલ નાણા ંઅદા કરવામા ંઆવશે નહ�. 

૨૦. જો કોઇ ઇJરદાર અથવા તેના કામ ઉપરના માણસો f કામ ઉપર તે કામ કરતા હોય તે 

મકાનના કોઇ ભાગને અથવા મકાનને, ર	તાને બધંન અથવા ઘાસ �ગલેી જમીનની અથવા 

વાવેતર કર�લી જમીનને તોડ�, બગાડ� અથવા �કુશાન પહjચાડ� અથવા કામ ચા[ ુહોય તે વખતે 

કોઇપણ કારણથી તે કામને કંઇ �કુશાન પહjચે અથવા તેમા કામ gAુ ંથવાની તાર�ખથી એક 

વષ5ની <દર ખામી જણાઇ આવે તો તેણે પોતાના ખચ� |ુર	ત કર� આપવી પડશે. નહ� તો 

મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર� બીJ કાર�ગરો પાસેથી |ુર	ત કરાવી લેશે અને થયેલો 

ખચ5 ઇJરદારની લહ�ણી નીકળતી હોય અથવા મહાનગર પા9લકા dયાર પછ�થી થાય તે 

રકમમાથંી વ{લૂ કર� શકશે. 

૨૧. ઇJરદાર� પોતાના ખચ� રાખે[ુ ંકામ gAુ કરવા માટ� જોઇતા સવ5 હિથયારો, સાધનો, િનશાનીઓ, 

દોરડ�ઓ, પાલખ િવગેર� gરુા પાડવા અને લાવવા લઇ જવા માટ�નો ખચ5 પણ પોતે વેઠવો 

જોઇએ, તેમજ તેણે કામ�ુ ંમાપ અથવા માલસામાન�ુ ંમાપ લવેા વજન કરવા અથવા કામના 

આલેખને (Line cut) કરવામા ં f સાધનની જAર પડ� તે કંઇ પણ ખચ5 લીધા વગર આપવી 

જોઇએ. કોઇના Jનમાલને �કુશાન ન પહjચે તે સાRુ જોઇતી વાડ અને બ�ીઓની ગોઠવણ 

કરવી પડશે.“સગવડો નહ� રાખવા બદલ દર�ક ખામી દ�ઠ રોજના A. ૨ થી ૫ {ધુીનો દંડ 

કરવામા ં આવશે, ખામી બદલની {ચૂના આHયા િસવાય પણ મહાનગર પા9લકા  તરફથી તે 



બદલની tયવ	થા કર� તેનો ખચ5 કો;
ા�ટરના બીલમાથંી વ{લૂ કરવામા ંઆવશે. (	ટ�.ક.ઠરાવ 

ન.ં તા. ૨૯-૧૧૬૩ થી મZૂંર) તેમજ કામ ઉપર દ�ખર�ખ રાખનાર મહાનગર પા9લકા મહ�કમ 

અથવા કામ કરનાર મZૂરો પૈક� કોઇને પણ મશીનથી અથવા ઇતર કોઇપણ �કાર� અક	માત થઇ 

�કુશાન થશે તો તેની તમામ જવાબદાર� ઇJરદારને શીર� રહ�શે. આવા �સગંે દાવો અથવા 

ફXરયાદ થશે તો તેનો બચાવ કરવામા ંઅથવા ;યાયની અદાલતમા ંલડવા માટ� ખચ5 તે તેણ ે

સjસવો પડશે અને તે માટ� �કુશાની અથવા ખચ5 આપવા kકુમ થાય તે આપવો પડશે. 

૨૨. મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર�ની લે9ખત સમંતી વગર બીJ નામોમા ંબદલો કર� શકાય 

નહe અથવા બીJ ઇJરદાને પેટા ઇJરો આપી શકાય નહ�. આ �માણે સમંતી કર� લીધા વગર 

ઇJરદાર મj બદલી કર� અથવા પેટા ઇJરો આપે તો તેણ ે ઇJરદારની શરતનો ભગં કર�લો 

ગણવામા ંઆવશે અને મહાનગર પા9લકા બાધંકામ અિધકાર� તે ઉપરથી ઇJરો રદ કર� શકશે 

અને ઇJરદાર� ભર�લી તારણ પેટ� રZુ કર�લા અનામત વડોદરા મહાનગર પા9લકા જમે થવા પા$ 

થશે અને તે મહાનગર પા9લકા ને 	વાધીન રહ�શે અને ઇJરદાર� એકઠા કર�લ માલસામાનથી 

અથવા તે માટ� માથે લીધેલી જવાબદાર� ઇJરદારને �કુશાન થાય તે માટ� વળતર માગંવાનો 

હ~ તેને રહ�શે નહ�. 

૨૩. ભાવપ$ો ઉપર f ઇસમો સહ� કર� તેમની જવાબદાર�થી મડંળના ભાગીદારોમા ંફ�રફાર થવાથી 

ન�ટ થતી નથી આવા ફ�રફાર બાબત ઇJરદાર� બાધંકામ અિધકાર�ને લેખીત ખબર આપવી 

જોઇએ. 

૨૪.  કામ gRંુૂ કરવા માટ� તારણ કરવા cકુ�લી અનામતની રકમ gAૂ થયા પછ� છેવટનો Xહસાબ થઇ 

કામ gRંુુ થવાનો દાખલો મ�યા પછ� પરત કરવામા ંઆવશે. નવીન કામો માટ� કામ gRંુૂ થયા 

પછ� એકવષ5 {ધુી કામની બે ટકાની અનામત મહાનગર પા9લકા તરફ રાખી cકૂવામા ંઆવશે. 

આ શરતો ખાસ સgંણૂ5 |ુર	તીના કામોને લાw ુકરવી નહe. તે બદલ મહાનગર પા9લકા બાધંકામ 

અિધકાર� cખુdયાર છે. 

૨૫. જો કામ gRંુૂ થયાની તાર�ખથી એક વષ5ની cદુત દર_યાન થયેલ કામમા ં ઇJરદાર સ�ા 

બહારના કારણોને લઇને નહe પરં� ુ ક�વળ તેની ક{રૂ ખરાબ કામગીર� અથવા ખરાબ 

માલસામાનનો ઉપયોગ કયા5નો સબબથી કંઇ ખામી જણાઇ આવે તો ઇJરદારને ખચ� અને 

જોખમે |ુર	ત કરવામા ંઆવશે અને થયેલો ખચ5 ઇJરદારને f રકમ અદા થવાને પા$ થઇ હોય 

તેમાથંી વ{લુ કરવામા ંઆવશે. 

૨૬. ઇJરાથી થતા કામોને તે cદુત દર_યાન મહાનગર પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર�ની હ?ુમત 

નીચે ગણાશે અને �કુશાની શરતો અને કામગીર� અને માલસામાનના wણુદોષની બાબતમા ં

તેમનો િનણ5ય છેવટનો અને બધંનકારક ગણાશે. 

૨૭. f કામની બાબતમા ં શરતો cકુરર કરવામા ં આવેલી ન હોય તે કામો સgંણૂ5 ર�તે મહાનગર 

પા9લકા ના બાધંકામ અિધકાર�ના જAXરયાત અને {ચૂના �માણે કરpુ ંપડશે. 

૨૮. ખાણોની સવ5 લાગત, રોય(ટ� જકાત અને એવો બીજો ખચ5 તે બાબત ખાસ ઉ(લેખ કર�લો ન હોય 

તો તે ઇJરદાર� વેઠવો પડશે. 



૨૯. આ કામગીર� સબંધંી કોઇપણ �કારની માગંણી તકરાર હશે તો ફાયનલ બીલ મ�યા તાર�ખથી ૩ 

મXહના <દર અમે યોNય ઇલાજ લઇ�ુ.ં આ cદુત િવdયા બાદ આ સબંધંી કોઇપણ �કારનો દાવો 

ચાલશે નહ�. 

૩૦. ઇJરદાર કરાર કયા5ની તાર�ખથી ૬ માસની <દર કામ કરવાની સાઇટ આપવામા ંન આવે તો 

ઇJરદાર કરારમાથંી c�ુત થવા માગંણી કર� અને તે �માણે ઇJરદાર� માગંણી કય�થી તેને 

ભર�લ અનામત રકમ પરત કરવામા ંઆવશે. 
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ભાવ૫$?્   ભરનાર�ુ ંનામ __________________________________________ 

kુ/ંઅમે લખ[ેુ ંકમ �� ડામા_ં__________શ�દોમા_ં_______________________                   

<દાજ૫$� મા ંદાખલ કર�લા ભાવ � રતા ંઓછા/વq ુભાવ ?્  રવા oશુી �/ંછ�એ. 

 

                                              કામ� ુવણ5ન  

કામનો 

અ�Eુમ 

નબંર 

            કામ�ુ ંનામ <દા0૫$� ની 

ર� મ દ�ખર�ખ 

આકર તથા 

અણધાયા5 ખચ5ની 

ર� મ િસવાય 

કામ gAુ 

� રવાની 

cદુત 

નોટો, રો� ડ 

ઇd યાદ� ર� મ 

બાનાનીભર�લી 

અનામત તર�ક� 

તેની ત૫સીલ 

1 2 3 4 5 

1) ચકલી સક5લ ખાતેના હાઇ મા	ટ 

ને ખસેડવા�ુ ંકામ.(ર�-ઇ;વાઇટ)  

 A.૫૮,૦૦૦/-               Xદવસ-૧૫ ર % અનામતની 

ર� મ A.૧૨૦૦/-   

નો ડ�મા; ડ Uાફટ 

સામેલ રાખવો. 

 

 0ો સદરkુ ંભાવ૫$?્   	 વીકરવામા ંઆવે તો kુ/ંઅમો ઉ૫રો� ત તથા સામેલ રાખલેી ?્ રારની તમામ શરતો 

�માણે વત5વા બધંાઉ �/ંછ�એ અને તે �માણે વત5વામા ંaકૂ�એ તો િશ\ા તર�ક� � રારમા ં0ણાવેલી ર� મ 

અગર દંડ વડોદરા મહાનગર પા9લકામા ંભર��ુ,ં આ સાથે અનામત A.૧૨૦૦/- ર� મ મો� લી છે તે ર?્ મ 

kુ/ંઅમો <દા0ની ર?્  મ ઉ૫ર ૫ % અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી ૧૦ % ?્  પાત ?્  રવા ન દઇએ તો 

માર� માગંણી મZ઼ુંર થયે સોબતના � રારની � લમ ૧ �માણે મહાનગર પા9લકા 0Hત � ર� પાક� ખાતે 0મા 

� ર� તે મને/અમોને � �લુ મZ઼ુંર છે. 
 

    તા.    -    -૨૦૧૯. 

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

                                              સરનાc ુ........................................................ 

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

 

    સદરkુ ંભાવ૫$ક વડોદરા મહાનગર પા9લકા વતી મZ઼ુંર 

    તા.    -    -૨૦૧૯.      

                                                                 મZ઼ુંર � રનાર અિધકાર�ની સહ� 
 

 

 



 

PRICE BID 

VADODARA MUNICIPAL CORPORATION                                                     
( Streetlight Department)                                                                                  

                      Name of work : Removing of High mast at Chakli Circle. (Re-Invite) 

Sr no Quantity Item description 
Rate  

(in Rs.) 
Per 

Amount    

1 1 Removal of High mast and 

dismantling work. 

 Each  

2 1 Transportation of High mast 

from site to Store.  

 Each  

      Total Rs  

 

 

 

 

 

                                                                     Seal & Signature of the Tenderer 
 


