
                       વડોદરા મહાનગર પાલકા  

ખા� ુ/  ઇલે. િમક�. શાખા 
 

�ી � વોલીફ�ક�શન બીડ  

 
 

 

 

કામ�ુ ંનામ  :: 
 

  

 

 

 

 

 

 


ી � વોલીફ�ક�શન દ� તાવે�ો - પ�ો 
 
 

ભાવ૫� આ૫વાની તાર�ખ   :: ૨૭/૦૯/૧૯   

ભાવ૫� �મા � રવાની તાર�ખ  :  ૦૩/૧૦/૧૯ 

ભાવ૫� મેળવનાર     :: 
 

 

 

     

સહ�/- 

           � લા+્-  , 
       ઇલે. િમક�. શાખા 

                                                           વડોદરા મહાનગર પા4લકા  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇલે. િમક�.  એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા િનભાવણી માટ� (. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મયા#દામા ં

માનવ/દન 0રુા પાડવા1ુ ંકામ . 

 

(િપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મયા#દામા ં 
 



 

     વડોદરા મહાનગર પા4લકા  

   ખા5 ુ/   ઇલ.ે િમક�. શાખા 

                                      એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા 
 

(1)    ટ�: ડર ;મા+્ં   ::  

 

(2)    ટ�: ડર ફ� ર�સી= ટ ;મા+્ં  :: 

 

(3)    કામ�ુ ંનામ            :: ઇલે. િમક�.  એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા િનભાવણી માટ� (. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મયા#દામા ં

માનવ/દન 0રુા પાડવા1ુ ંકામ. 

 (ખાતાની 
ત)    

સહ�/- 

          � લા+્-  , 
       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા4લકા 

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

         વડોદરા મહાનગર પા4લકા  

        ખા5 ુ/  ઇલે. િમક�. શાખા 

 એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા 
 

 

(1)    ટ�: ડર ;મા+્ં   ::  

 

(2)    ટ�: ડર ફ� ર�સી= ટ ;મા+્ં  :: 

 

(3)    કામ�ુ ંનામ            :: ઇલે. િમક�.  એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા િનભાવણી માટ� (. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મયા#દામા ં

માનવ/દન 0રુા પાડવા1ુ ંકામ. 

 

 

 (ઇ?રદાર/અર�દારની 
ત)        


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

          � લા+્-  , 
       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પા4લકા, 

 

 

 

 

 

 

 



વડોદરા મહાનગર પાલકા 

�ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે સામેલ દ3 તાવે5 - ૫7ો 
 

તમામ ભાવ૫�ો છેDલામા ંછેDલા મા: ય દ� તાવે� ૫�ો સાથે મો� લવા. 

 
 

(૧) વડોદરા મહાનગર પા4લકા મા ંયોF ય Gેણી અને વગ-મા ંરI઼� K�શન ધરાવતા ઇ?રદારો માટ�. 
 

(અ) કામો માટ� �Mુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા: ડ Oાફટ P દારા મો� લવાની છે. 

(બ) વડોદરા મહાનગર પા4લકા મા ંયોF ય Gેણી અને વગ-મા ંરI઼� K�શનના સટQફ�ક�ટની 
મા4ણત ન� લ. 

 

 (ર) વડોદરા મહાનગર પા4લકા મા ં મા: ય ઇ?રદાર તર�ક� રI઼� K�શન નRહS ધરાવતા ઇ?રદારો તરફથી નીચેના 

૫�ોની 
મા4ણત ન� લો રUુ઼ � રવાની રહ�શે. 
 

(અ) સરકર�/અધ-સરકર� સ� થા�ુ ંમા: ય ઇ?રદાર તર�ક� રI઼� K�શન સટQફ�ક�ટની 
મા4ણત ન� લ. 

(બ) કામો માટ� �Mુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા: ડ Oાફટ રUુ઼ � વો. 

(+્  ) છેDલામા ંછેDV ુઇ: � મ ટ�W સટQફ�ક�ટની 
મા4ણત ન� લ. 

(ડ) લેબર એ� ટ હ�ઠળ મેળવેલ સટQફ�ક�ટની 
મા4ણત ન� લ. 

(ઇ) છેDલા �ણ વષ-મા ંઇ?રદાર� � ર�લા કામોના � ંZ પલીશન સટQફ�ક�ટની 
મા4ણત ન� લો અને હાથ ઉ૫રના 

કામોની િવગતોના �Mુર� ૫�ો. 

  

 ઉ૫રો� ત તમામ દ� તાવે�ો - ૫�ો - 
ી િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે અ\+્ૂ  સામેલ રાખવા. 

 ઇ?રદાર� ભાવ૫�ો 
ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને 
ાઇસ બીડ ^ળૂ ભાવ૫� સાથે અલગ સીલ � વરમા,ં � વર 

ઉ૫ર િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને 
ાઇસ બીડ લખી Uુ઼દા રાખી _ યારબાદ એ+્  સ`ગલ � વરમા ંસીલ � ર� મો� લવાના રહશે. 

 િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ ભાવ૫� ખોલવાની તાર�ખ/સમયે ખોલવાના છે.  a િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડની ચકસણી 

� ર�, મા: ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇ?રદારના � 
ાઇસ બીડ સWમ અિધકર�ની bવૂ- મUુંર઼� મેળવી ખોલવાના છે. 

 

નcધ  ::  અમા: ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇ?રદારોના 
ાઇસ બીડ ખોલવાના ંનથી. 

 

 વડોદરા મહાનગર પા4લકાને તમામ ભાવ૫�ો અમા: ય � રવાના અબાિધત અિધકાર રહ�શે, તેના માટ� કોઇ કારણ 

આ૫વામા ંઆવશે નહ`. 

 

           સહ�/- 

કાય-પાલક ઇજનેર(ઇલે.િમક�.) 

વડોદરા મહાનગર પા4લકા , 

 
 

ઇ?રદારની સહ� 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

વડોદરા મહાનગર પાલકા  

શાખા  ::  ઇલે. િમક�. શાખા  
 

                                                ટકા1ુ ં ભાવ૫79્   

ટ�: ડર ફ� (. ૮૦૦/- 

� ટ�Z પ ડeટુ� િનયમ ^�ુબ 

           ૨ ટકા અનામત (.૨,૦૦૦/- 

ઓછા / વg ુ                        ટ�: ડર ;મા+્ં   ::   

સામા: ય hચૂનાઓ 

ભાવ૫�+્   તથા તેની શરત 

ઇ?રદારની ?ણ માટ� સામા: ય િનયમો તથા hચૂના 

 

1. �યાર� ક�ઇ૫ણ મડંળ તરફથી ભાવ૫�+્   () ભરવામા ંઆવે _ યાર� તે મડંળના દર�+્  ભાગીદાર� તેના ઉ૫ર સહ� 

� રવી �ોઇએ ને આવી ર�તે ક�ઇ ભાગીદાર ગેરહા�ર હોય તો તેના વતી તેના કયદ�સર ^ખુ_ યાર� સહ� � રવી 

�ોઇએ. 

2. (� ં૫ની) મડંળ� તરફથી થનાર કમોના નાણા ંલીધાની પાવતી ઉ૫ર ૫ણ મડંળના દર�+્   ભાગીદારની સહ� થવી 

�ોઇએ, મા� �યાર� ક�ઇ કમના ભાવ૫�� મા ં(મડંળ�) � ં૫નીના નામથી � કમ રાખેVુ ંહોય તેવા 
સગેં તે મડંળ� 

વતી ક�ઇ એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદ�સર ર�તે પાવતી આ૫વા aને અિધકાર હોય એવો ^ખુ_ યાર સહ� � ર� 

શ� શે. 

3. ભાવ૫�+્   ભરતી વખતે માગંણી � રનાર ઇ?રદાર� આપેલા ન^નૂામા ં પોતે � ◌ેટલા ટક વધાર� અગર ઓછા 

(
માણjતૂ ભાવ૫�+્   અગર kદા� ૫�� ના ભાવો ઉ૫ર) ભાવથી કમ રાખવા lશુી છે તે દશા-વmુ ં�ોઇએ અને 

તે ઓછા અગર વg ુટકવાર� દશા-વેલા ભાવ kદા� ૫�� ની તમામ ર� મ માટ� � હોવા �ોઇએ. 

4. ?હ�રનામામા ં �ણાવેલી કમની િવગતોમા ં અગર કમ bMુુ � રવાની ^દુતમા ં અગર બીI઼ ક�ઇ૫ણ િવગતોના 

ફ�રફાર દશા-વનાMંુ ભાવ૫� � વીકરવામા ંઆવશે નહ`. 

5. અbણૂ- અગર છે� છા� વાpં ભાવ૫�+્   � વીકરવામા ંઆવશે નહ`. 

6. એ� થી અિધ+્  કમો એ� મ � ર� તેની ઉ૫ર ભાવ૫�+્   માગંવામા ંઆP યા ન હોય તે િસવાય અ: ય 
સગેં ક�ઇ૫ણ 

ભાવ૫�+્  મા ંએ� થી વધાર� કમોનો સમાવેશ થઇ શ� શે નહ`. 

7. માગંણી � રનાર a કમની માગંણી � ર� હોય તે કમ�ુ ંનામ તથા પોતા�ુ ંઅગર મડંળ��ુ ંનામ તેમ� બાનાની 

ર� મ ભયા- બદલનો શેરો ભાવ૫�� વાળા પાિ� ટની બહારની બાUુ઼એ � રવો �ોઇએ. 

8. ભાવ૫�ો લેવા માટ� ^�ુ રર � ર�લ વખત ૫છ� રUુ઼ થયેલા ભાવ૫�ો િવલબં Uુ઼� ક�ઇ િવલબંના કરણો સતંોષકર+્   

હોવા િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહ` ૫ણ આવી ર�તે રUુ઼ થયેલ ભાવ૫�ો ક�ઇ૫ણ ખોલતા ંઅગાઉ આવેલા 

હોવા �ોઇએ. 

9. સિમિત અગર સભાના અિધકર�ના ભાવ૫�ો 200 Rદવસની kદર અને બા� ◌ીના વધાર�મા ંવધાર� 100 Rદવસની 

kદર ભાવ૫�ો મU઼ુંર અથવા નામUું઼ર � રવામા ં આવશે.  સદરvુ ં ^દુત િવ_ યા બાદ ઇ?રદારને પોતા�ુ ં

ભાવ૫�+્   ૫રત લેવા અને બાનાની ર� મ પાછ� માગંવાની wટ છે. 

10. કમોના � રારો ર�તસર x�ુરાત સરકરના ઠર�લા ધોરણ અ�સુાર યોF ય ર� મની � ટ�Z પ ટ�Rકટો વાળા કગળ ઉ૫ર 

થવા �ોઇએ અને તેનો ખચy ઇ?દાર� સcસવો �ોઇએ. 

11. વg ુ^દુત મUું઼ર થવા બાબતની માગણીઓ કમ bMુુ થવાની તાર�ખથી એ+્   માસની kદર � વીકરવામા ંઆવશે 

અને એ+્   માસ ૫છ� અને �ણ માસની kદર સબળ કરણો હશે તો � વીકરવામા ં આવશ,ે �ણ માસ ૫છ� 

માગંણીઓ સમz સભાની મUું઼ર� િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહ`. 



12. ઇ?રદાર� aમના સગા hધુરાઇના બાધંકમ અગર ર� તા શાખામા ંનો� ર�મા ંહોય તેઓ તેમની નો� ર�ની ભૌગો4લ+્  

� થળ સીમાની kદર કમો રાખી શ� શ ેનહ`, કરણ સગ૫ણને લીધે સગીન દ�ખર�ખ રાખી શ� શે નહ`. 

13. ભાવ૫�+્   મUું઼ર � રmુ ંઅગર નામUું઼ર � રmુ ંએ a તે અમલદારની ^નુhફુ� ઉ૫ર રાખવામા ંઆવે છે અને ક�ઇ૫ણ 

ભાવ૫�+્   ભરનાર નામUું઼રના કરણો માગંી શ� શે નહ`. 

14. માગંણી � રનાર� કમની િવગતો aવી � ◌ે hધુરાઇમાથંી માલસામાન આ૫વામા ંઆવવાનો હોય તો તે ન� શા, કમ 

� રવાની િવગતો () િવગેર�ની માRહતી સાર� ર�તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી તે તેને બધંનકર+્  ગણાશે. 

15. ઠરાવેલ વખતે અને � થળે આવેલા ભાવ૫�ો a ઇ?રદારો અગર તેમના 
િતિનિધ િવગેર� સમયે હા�ર તેમની 

સમW ખોલવામા ંઆવશે. 

16. માગંણીદારોએ ખાતાના િનતી િનયમો વખતો વખતની |ુર� તીઓ તથા કમની ૫} ધિત સબંધંી લાગતી તમામ 

બાબતોથી વા� ◌ેફગાર રહ�mુ ં�ોઇએ અને સદરv ુિનયમો તેમને મા: યતા વગર અ૫વાદ� બધંનકર+્   ગણાશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વડોદરા મહાનગર પાલકા 

શાખા  ::  ઇલે. િમક�. શાખા  

ટકા1ુ ં ભાવ૫79્   
 

કામ�ુ ંવણ-ન : ઇલે. િમક�.  એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા િનભાવણી માટ� (. ૧,૦૦,૦૦૦/- ની મયા#દામા ંમાનવ/દન 0રુા પાડવા1ુ ં

કામ 

કામનો 

અ�;ુમ 

નબંર 

કામ�ુ ંનામ kદા�૫�� ની 

ર� મ દ�ખર�ખ 

આકર તથા 

અણધાયા- ખચ-ની 

ર� મ િસવાય 

કામ bMુુ 

� રવાની 

^દુત 

નોટો, રો� ડ ઇ_ યાદ� ર� મ 

બાનાની ભર�લી અનામત 

તર�ક� તેની ત૫સીલ 

1 2 3 4 ૫ 

1 ઇલે. િમક�.  એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા  

િનભાવણી માટ� (.૧,૦૦,૦૦૦/- ની  

મયા#દામા ંમાનવ/દન 0રુા પાડવા1ુ ં 

કામ 
 

(. ૧,૦૦,૦૦૦ /- 

ની મયા#દામા ં

૬૦ Rદવસ  ર % અનામતની ર� મ (. 

૨,૦૦૦/- નો નેશનલાઇઝડ 

બે: � નો ડ�મા: ડ Oાફટ સામેલ 

રાખવો. 

 

 �ો સદરvુ ંભાવ૫�+્   � વીકરવામા ંઆવે તો vુ/ંઅમો ઉ૫રો� ત તથા સામેલ રાખેલી � રારની તમામ શરતો 
માણે 

વત-વા બધંાઉ w/ંછ�એ અને તે 
માણે વત-વામા ં\કૂ�એ તો િશWા તર�� ◌ે � રારમા ં�ણાવેલી ર� મ અગર દંડ વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનમા ંભર��ુ,ં આ સાથે અનામત (. ૨,૦૦૦/- ર� મ મો� લી છે તે ર� મ vુ/ંઅમો kદા�ની ર+્  મ ઉ૫ર ૫ 

% અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી ૧૦ % � પાત � રવા ન દઇએ તો માર� માગંણી મUું઼ર થયે સોબતના � રારની 

� લમ  
માણે મહાનગર સેવા સદનમા ં�=ત � ર� પા� ◌ે ખાતે �મા � ર� તે મને/અમોને � �લુ મUું઼ર છે. 

 
 

તા.    -    -૨૦૧૯ . 

 

 

ભાવ૫�+્   ભરનારની સહ�........................................................ 

 

સરના^ ુ........................................................ 

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

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

 સદરvુ ંભાવ૫�+્   વડોદરા મહાનગર પા4લકા વતી મUું઼ર 

 

તા.    -    -૨૦૧૯  . 

મUું઼ર � રનાર અિધકાર�ની સહ� 

 

 

 

 

 



      વડોદરા મહાનગર પા4લકા 

 એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા 

  પ/રિશ=ટ-૧ 

માનંવદ�ન bરૂા પાડવા માટ��ુ ંભાવપ�+્  

ટ�: ડર સાથે રUુ ઼� રવાની િવગતો : 

 

૧. સ�ં થા / પેઢ��ુ ંનામ તથા સરના^ ુ: 
 

૨.  મા4લ+્  / ભાગીદારોના નામ / સરના^ુ ં:  : 
 

૩.  ટ�લીફોન નબંર પેઢ� / મા4લ+્   / ભાગીદાર 

    ફ�W નબંર અને ઇ-મઇેલ નબંર : 

 

૪.  GST રI઼� K�શન નબંર : 

 

૫. P યવસાયમા ં�ોડાયા�ુ ંવષ- : 
 

૬. E..S.I. રI઼� K�શન નબંર : 
 

૭. P.F. રI઼h ્ K�શન નબંર : 
 

૮. લેબર લાયસ:સ રI઼� K�શન નબંર : 

 

૯.  
ોફ�શનલ ટ�W રI઼� K�શન નબંર:  

 

૧૦. આવ+્   વેરા હ�ઠળ નcધાયેલ  PAN નબંર : 
 

૧૧. અન�� ટ મની ડ�પોઝીટની ર� મ ભયા-ની રસીદની િવગત : 

    Oાફટ  / પ ેઓડ-ર નબંર : ...................................... 

     તાર�ખ : ............................... 

     બ�� ની િવગત : ......................... 
 

૧૨. સી� યોર�ટ� ડ�પોઝીટની ર� મ : 
 

 

 

 

 

 

 

 



૧૩.   હાલ a � ંપની/સ�ં થાની છેDલા પાચં વષ-ની કામગીર� ની િવગતો : 
      

;મ સ�ં થા / � ંપની�ુ ંનામ ક�ા: Kા� ટનો સમય � યાથંી 

� યા ંhધુી? 

વાિષ�+્   ક�ા: Kા� ટની 

ર� મ 

ર�મા� સ- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     વડોદરા મહાનગર પા4લકા 

ખા5 ુ/ ઇલે. િમક�. શાખા 

 એુઝ ડ�.વક#સ  શાખા 

પ/રિશ=ટ-૨ 

ટ�> ડર ?ગેની અગA યની  ચુનાઓ 

1. ઇ�રદાર� િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને 
ાઇઝ બીડ ઓન ઓનલાઇન  જ   ભરવા�ુ ં રહ�શે. અને ઇ�રદાર� િ
-

� વોલીફ�ક�શન બીડ ની એક નકલ (હાડ- કોપી) તથા ટ�: ડર ફ� અને ર % અનામતની ર� મ �. ૨,૦૦૦/- નો 

નેશનલાઇઝડ બે: � નો ડ�મા: ડ Oાફટ રI઼� ટર પો� ટ અથવા � પીડ પો� ટથી થી ડ�. ^ ્eિુનિસપલ કિમ� નર Gી, 

(ર�ક�ડ-  શાખા) વડોદરા  મહાનગર સેવા સદન, ખડં�રાવ મા� �ટ 4બD ડ`ગ, રા�મહ�લ રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૧ 

ખાતે  મો� લવાના ંરહ�શે. 

2. ઇ�રદાર� 3 % સી� eરુ�ટ� ડ�પોઝીટ ઓડ-ર  મ� યેથી Rદન - ૦૭ મા ંડ�.ડ�. / રોકડ�થી ભરવાના રહ�શે. ડ�.ડ�. 

Z eિુનિસપલ કિમ� નર Gી વડોદરા મહાનગર સેવાસદન ના નામનો � ઢાવવાનો રહ�શે. સી� eરુ�ટ� ડ�પોઝીટની 

રકમ ૫ર કોઇ૫ણ 
કાર�ુ ંP યાજ  મળવાપા� થશે નહ`. 

3. ટ�: ડર ભરનાર એ�: સીના છેDલા �ણ વષ-મા ંિનયત વાિષ�+્  સર�રાશ લgતુમ ટન-ઓવર ��ર� રહ�શે. 

4. ભાવપ�� મા ં દશા-વેલ પRરિશ�ટ- ૧ ના ^|ૃુા ને આધારjતૂ bરુાવા ટ�: ટર સાથે રUુ઼ � રવાના રહ�શે તેમ� 

આવ� વેરા ધારા હ�ઠળ�ુ ંમા: ય ચાટ- ડ- એકઉ: ટ: ટ�ુ ં
માણપ� રUુ઼ � રવા�ુ ંરહ�શે. 

5. ઇ�રદાર� િ
-+્  વોલીફ�ક�શન બીડ ની એક નકલ (હાડ- કોપી) તથા ર % અનામતની ર+્  મ સાથે છેDલી તાર�ખ hધુીમા ં 

ડ�. Zeિુનિસપલ કિમ�્  નર Gી, (ર�ક�ડ-  શાખા) વડોદરા  મહાનગર સેવા સદન, ખડં�રાવ મા+્ - ેટ 4બV ્ ડ`ગ, રા�મહ�લ રોડ, 

વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૧  ને મળ� �વાનો સમય બપોરના ૪-00 � લા+્  hધુીમા ંસીલબધં કવરમા ંમળ� �ય તે ર�તે 

રI઼� ટર પો� ટ અથવા � પીડ પો� ટથી થી મો+્ લવાના ંરહ�શે. િનયત તાર�ખ સમય બાદ મળેલા ટ�� ્ ડરો રદબાતલ 

ગણાશે. 

6. િનયમ સમય મયા-દામા ંમળેલા ટ�: ડરોના ંિ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ છેDલી તાર�ખના રો� ૪.૦૦ � લાક�  � ચેર� ખાતે 

ખોલવામા ંઆવશે. aમા ંટ�: ડર ભરનાર હા�ર રહ� શ+્ શે. 

7. િ
-+્  વોલીફ�ક�શન બીડ ની એક  નકલ (હાડ- કોપી)મા ંરI઼� ટર પો� ટ અથવા � પીડ પો� ટથી મો� લવાના ટ�: ડરના 

સીલ � વર ઉપર “ માનંવદ�ન bરુા પાડવા માટ��ુ ંટ�: ડર’’ એમ સબંિંધત ટ�: ડરના બધં � વર ઉપર મોટા અWર� 

� પ�ટ ર�તે લખવા�ુ ંરહ�શે. 

8. ભર�લા ટ�: ડરો � વીકરવા / ન � વીકરવાનો  વાની અબાિધત સ�ા Z eિુનિસપલ કિમ� નરGીને રહ�શે. 

 

સહ�/- 

      કાય-પાલ+્  ઇ�નેર(ઇલે.િમક�.) 

   વડોદરા મહાનગર પા4લકા , 

        વડોદરા 

 

ઇ?રદારની સહ� 

 

 

 



 

 

વડોદરા મહાનગર પા4લકા  

(ઇલે. િમક�. શાખા) 

  Specification , Terms and Condistion  

 
1. ટ�: ડર ફોમ- સાથે ૨ % અનામત �. ૨,૦૦૦/- નો ડ�.ડ�.Z eિુનિસપલ કિમ� નરGી, વડોદરા મહાનગર પા4લકા ના 

નામનો રUુ઼ � રવાનો રહ�શે. 

2. hએુઝ શાખા િનભાવણી માટ� માનવRદન સ= લાય  રો�-બ-રો� ખાતાની hચુના 
માણેની સ�ં યામા ંઓપર�ટર  

અને Rફટર  bરુા પાડવાના રહ�શે. 

3. ઇ?રદાર� માનવRદન મUુર  bરુા પાડવા માટ� સરકારGીના િનયમો�ુ ં પાલન � રવા�ુ ં રહ�શે. આ માટ� ��ર� 

લાયસ: સ, અ� � માત િવમો, 
ો.ફંડ િવગેર� a તે લેબર લો  kગે�ુ ં
માણપ� મેળવવા�ુ ંરહ�શે. 

4. અઠવાડ�+્   ર?ના Rદવસે ર? રહ�શે પણ ખાતાને ��ર હશે તો ઇ?રદાર� માનવRદન  મUુર  ખાતાના �ણાP યા 


માણે bરુા પાડવાના રહ�શે. આ માટ� ઇ?રદારને અગાઉથી આગલા Rદવસે ?ણ � રવામા ંઆવશે. 

5. ઇ?રદાર� તેમનો ઓફ�સ અને રહ�ઠાણના ફોન નબંર તથા મોબાઇલ નબંર �ણાવવાના રહ�શે. ઇ?રદારને 

��ર�યાતના સમયે ફોન / મોબાઇલ } વારા પણ ?ણ � રવામા ંઆવશે. 

6. ખાતા } વારા સcપવામા ંઆવેલ કામગીર� દરZ યાન ઓપર�ટર અને  ફ�ટર ને કોઇપણ 
કારનો અ� � માત, ઇ? 

થાય તેની જ �ાબદાર� સbંણૂ-પણે ઇ?રદારની રહ�શે. અને રહ�વાની / �મવાની / વાહન P યવ� થાની સગવડ 

કરવાની જ વાબદાર� ઈ�રદારની રહ�શે. વડોદરા મહાનગર પા4લકા કોઈ ��ુ શાન ભોગવશે નહ`. તેમ� 

ઇ?રદાર� દર�+્   માનવRદનને અ� � માત વીમો ઉતારવાનો રહ�શે. aની ઝેરોW ન� લ અ�ેની શાખાએ ર�ુ � રવાની 

રહ�શે. 

7. ખાતાની જ �ર�યાત ^જુ બ ઇ?રદાર માનવRદન bરુા પાડશે નહ` તો ઓપર�ટર અને ફ�ટર – �. ૫૦૦ 
િત 

માનવRદન 
માણે દંડ � રવામા ંઆવશે. 

8. આ કામ દરZ યાન માનવRદન ને \કુવણા , P.F. , ESI જ મા કરાવવા �વા કોઈપણ 
� નો ઉભા થશે તેની 

સbંણૂ- જ �ાબદાર� ઇ?રદારની રહ�શે. 

9. ઇ?રદાર�  v�ુ મ મળેથી દ�ન - ૧૫ મા પી.એફ. , ESI  અને લેબર લાયસ: સ િનયમો�સુારના મેળવવાના રહશે 

અને માનવRદન પેટ� જ મા કરાવવાના રહ�શે. અને તે� ુcertificate રUુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

10. તમામ સરકાર�  ટ�W / લાગત િવગેર� ભરવાની �વાબદાર� ઇ?રદારની રહ�શે. 

11. hએુઝ શાખા િનભાવણીની કામગીર� માટ� માનવRદન સ= લાય � રવા�ુ ં કામ. ઇ?રો મUું઼ર                                        

થયેથી Rદન સાતમા ંમાનવRદન આપવા�ુ ંશ� � રવા�ુ ંરહ�શે. 

12. સરકારGીના Gમ આeકુત િવભાગ / રા�ય સરકાર / ક�: � સરકારGી અને અ: ય � થાિન+્  સરકાર� સ�ં થાઓના 

તમામ િનિત િનયમો�ુ ં પાલન ઇ?રદાર� � રવા�ુ ં રહ�શે. a માટ� કોઇપણ 
કાર�ુ ં વધારા�ુ ં \�ુ વ�ુ ં � રવામા ં

આવશે નહ` તથા િનયમો�ુ ંપાલન ન � રવાથી a કંઇ 
� નો ઉપિ� થત થશે તેની સઘળ� �વાબદાર� ઇ?રદારની 

રહ�શે. 
13. ઇ?રદાર�  v�ુ મ મળે Rદન-૭ મા ંવડોદરા મહાનગર પા4લકાના નીયમ ^જુ બ  � રાર � રવાનો રહ�શે. અને  ૩ % 

ની અનામત �મા � રાવી દ�વાની રહ�શે. �ો તેમ � રવામા ં\�ુ શે તો ૨ % ની અનામત �=ત � ર� ઇ?રદારને 

કાળ�યાદ�મા ં^�ુ વામા ંઆવશે. 

14. ઇ?રદાર� h.ુડ�.વ� સ- શાખાના તરસાલી ઝોન ૧, ગા�રાવાડ� ઝોન ૨, અટલાદરા ઝોન ૩ મા ંએ: Iન઼ીયર ઇન 

ચા�ની hચુના ^�ુબ પપં`ગ � ટ�શન ઉપર �યા ં�યા ં��ર પડ� તે પપં`ગ � ટ�શન ઉપર િશફટ ડeટુ� / �નરલ 

િશફટમા ં  માનવRદન bરુા પાડવાના રહ�શે. િશફટ ડeટુ� સવારના ૬.૦ થી બપોર� ર.૦ � લા+્  hધુીની રહ�શે. 



બપોરના ર.૦ � લા+્  થી રા�ે ૧૦.૦ � લા+્  તેમ� રા�ે ૧૦.૦ � લા� થી સવારના ૬.૦ � લા+્  hધુીની રહ�શે. તેમ� 

�નરલ િશફટમા સવારના ૮.૦ થી બપોર� ૪.૦ � લા+્  hધુીની અથવા ખાતાની hચુના ^જુ બ કરવાની રહ�શે.  

15. ઇ?રદાર� ઓપર�ટર અને  ફ�ટર ને ��ર� સાધનો, સાય� લ અને મોબાઈલ ફોન પોતાના ખચ� આપવાના રહ�શે. 

16. h.ુડ�.વ� સ- શાખાની hચુના ^�ુબ a તે ઝોનના ં ઇન ચા�ની hચુના 
માણેની સ�ં યામા ં a પપં`ગ � ટ�શન 

બતાવે _ ઼યા ંમાનવRદન bરુા પાડવાના રહ�શે. 

17. ઇ?રદાર� સ= લાય � ર�લ માનવRદન સbંણુ- કાય-દWતાથી તેમ� સાવચેતીbવુ-+્  કામ � રવા�ુ ં રહ�શે. અગર કોઇ 

માનવRદનથી ખાતાને ��ુ સાની થશે તેની ભરપાઇ ઇ?રદાર પાસેથી વhલુવામા ંઆવશે. તેમ� bરુા પાડ�લા 

તમામ માનવRદનની �વાબદાર� ઇ?રદારની રહ�શે. 

18. માનવRદનની અઠવાRડ+્   ર?ના Rદવસે ર? રહ�શે, પણ ખાતાને ��ર હશે તો ઇ?રદારને અગાઉથી આગલા 

Rદવસે ?ણ કર� કામગીર� એથ� હાજ ર રહ�વા જ ણાવવામા ંઆવશે. 

19. સરકાર�/ અધ- સરકાર� સ�ંથામા ંકામ કરવા ગેરલાયક ઠ�રવેલા (કાળ� યાદ�મા ં^કૂાયેલા) ઇ�રદાર ભાવપ�ક 

ભર� શકશે નહ`. આવા ઇ�રદાર  ારા જ ો ટ�:ડર ભરવામા ંઆવશે તો તેને રદ કરવામા ંઆવશે અને ઇ.એમ.ડ�. 

ની રકમ જ =ત કરવામા ંઆવશે 

20. ઇ�રદાર દવારા ભાવ૫�મા ં ‘‘ નોન વક¢બલ 
ાઇસ’’ ( Gમ આeકુતના મીની. વેIશ એકટ કરતા ઓછા 

)^જુ બ�ુ ંભાવ૫� ભરવામા ંઆવશે તો તે રદબાતલ ગણવામા ંઆવશે 

21. ઇ?રદાર� પRરિશ�ટ-૧ (ક) નો ^સુ¤ો  ભર� P.Q.bid  મા ંસામેલ કર� ઓનલાઈન / તેમજ  હાડ- કોપી મા રUુ 

કરવા�ુ ંરહ�શે.    

22. વડોદરા મહાનગર પા4લકા મા ંરI�K�શન ન હોય તેવા સજ ોગો મા ંઇ?રદાર�  v�ુ મ મળેથી વડોદરા મહાનગર 

પા4લકા રI�K�શન કરવા �ુ ંરહ�શે. 

23. ઈ�રદાર� દર માસે બીલ સાથે માનવRદન પેટ� ESI અને P.F. મા ંજ મા કરાવેલ નાણાની પાવતીની નકલ રUુ 

કરવાની રહ�શે.  

24. વડોદરા મહાનગર પા4લકા ને જ �ર જ ણાય તો સદર વાિષ�ક ઈ�રાની ^દુત વg ુ�ણ માસ માટ� અથવા વg ુ

૦૨ લાખની મયા-દામા ંમUુંર ભાવથી લબંાવવામા ંઆવશે.   

 
 

સહ�/- 

      કાય-પાલ+્  ઇ�નેર(ઇલે.િમક�.) 

  વડોદરા મહાનગર પા4લકા , 

વડોદરા 

 

ઇ?રદારની સહ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vadodara Municipal corporation . 

Ele & Mech department  

Sewage D.works  

 

Name of work :  Supply of manpower for , Ele.-Mech.,Sewage  

                                  D.Works Dept.   

 

Payment and legal terms 

 
 PAYMENT : 

• The Contractors request (s) for payment shall be made to the Corporation in 

writing, accompanies by invoice(s), for every month Payment shall be made by 

the corporation subsequent to the submission of such invoice( s ) by the 

contractor and after verification by the engineer in charge on monthly basis. 

the bill for any month can not be released unless the monthly report is 

approved by the  engineer. 

 

•  The Contractor should have to follow Minimum Wages Payment Act-1936, 

Bonus Act-1965, Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act-

1952 & Labour Laws with latest amendments, state and central laws, Indian 

Pinal Code related to this   work. 

 

• The Contractor should have to open the Bank accounts of all the manpower 

engage during the work period. The accounts should be in Bank of Baroda or any 

other Nationalized Bank in Vadodara. 

 

•    The Contractor should have to submit the Bank payment sheet of all the 

manpower engage during this work ,every month with monthly  bill. Without 

submitting the bank statement monthly  bill will not  be proceeded for payment.  

 

•  There are no liabilities or Facilities as the permanents employees of the 

manpower which are engage during this work  period at any time. All the 

responsibilities are of contractor for the manpower which are engage during 

this work period. All the manpower engage during this work period are called 

contractor’s persons. Any persons have no any direct relations with the VMC . 

 

 

 

 

 



 

COMPLAINACE OF LEGAL REQUIREMENTS : 

 

• Contractor is required to strictly follow the provisions of wages payment act 

1936, bonus act 1965, Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions 

Act 1952 & Labour laws with latest amendments, state and central laws, Indian 

Pinal Code related to this work. 

• As and when required contractor is bound to furnish required information to the 

Executive Engineer, ELE. &  MECH. (S.D. Works ) , VMC  Contractor will not be 

given any relaxation regarding these provisions. 

• Attention of Contractor are invited to the child labour (Prohibition and 

Regulations) Act 1986, which prohibits employment of children below 18 years 

of age in certain occupation and process and provides for regulation of 

employment of children in all other occupation and progress. Hence Contractor 

are requested to adhere to the provisions of the VMC are completely eliminated. 

Any violation of the provisions will lead to penalty  action. Apart from strict 

actions as per VMC rules which may include black listing / removing the name of 

the Contractor from the list of registered Contractors. 

• Any legal action required under any law specifically under IPC shall be initiated 

by Contractor. It is duty of the Contractor to adhere to and follow the provisions 

under various laws of state and central government of republic of India. 

• FIR to police department, if required shall lodged by Contractor and legal actions 

shall be initiated in relevant cases by Contractor. 

• It shall also be informed in detail about incidence to the employer i.e. VMC 

parallel. 

• Sole Arbitration  

Municipal commissioner , VMC shall be the sole arbitration. For any disputes & 

differences of any kind arising out of or in connection with the contractor or the 

carrying out of the work during the progress of the work or after their 

completion shall be referred to  settled by Municipal commissioner , VMC . The 

decision of the Municipal commissioner shall be final & binding to both parties.   

 

 
Sd/-  

        Executive Engineer (E&M.) 
       Vadodara Municipal corporation . 
 
 

Seal & Singature of tenderers 
 


