
વડોદરા મહાનગર પા લકા

ી - કવોલીફ કશન બીડ

 

કામ ું  નામ :-

દા  રકમ બાનાની રકમ ટ  ડર ફ

૯૨૩૩૬ /- ૧૮૪૭ /- ૩૦૦ /-

ી - કવોલીફ કશન દ  તાવેજો - પ ો 

ભાવપ  આપવાની તાર ખ : ૧૭-૦૧-૨૦૨૦

ભાવપ  જમા કરવાની તાર ખ : ૨૩-૦૧-૨૦૨૦

ભાવપ  મેળવનાર :

કાયપાલક ઇજનેર

ઉ રઝોન

વ.વોડ-૭ માં આવેલ છાણી ગામમાં બાજવા નાળા પાસે પંપ ચલાવવા માટ માનવ દન 

લેવા ુ ં  કામ. (આઇટમ રટ)

 



     વડોદરા મહાનગર પા લકા
      ખા ું  / શાખા :- કાયપાલક ઇજનેર (ઉ.ઝોન)ની કચેર

                વડોદરા મહાનગર પા લકા

(૧) ટ  ડર માંક :-

(ર) ટ  ડર ફ  ર સી  ટ માંક

(૩) કામ ું  નામ :-

(ખાતાની ત)

કલાક

કાયપાલક ઇજનેર

ઉ રઝોન

વડોદરા મહાનગર પા લકા 

     વડોદરા મહાનગર પા લકા
      ખા ું  / શાખા :- કાયપાલક ઇજનેર (ઉ.ઝોન)ની કચેર

                વડોદરા મહાનગર પા લકા

(૧) ટ  ડર માંક :-

(ર) ટ  ડર ફ  ર સી  ટ માંક

(૩) કામ ું  નામ :-

(ઇ રદારની ત)

ી કવોલીફ કશન બીડ સાથે સામેલ રાખી મોકલવી કલાક

કાયપાલક ઇજનેર

ઉ રઝોન

વડોદરા મહાનગર પા લકા

વ.વોડ-૭ માં આવેલ છાણી ગામમાં બાજવા નાળા પાસે પંપ ચલાવવા 

માટ માનવ દન લેવા ુ ં  કામ. (આઇટમ રટ)

વ.વોડ-૭ માં આવેલ છાણી ગામમાં બાજવા નાળા પાસે પંપ ચલાવવા 

માટ માનવ દન લેવા ુ ં  કામ. (આઇટમ રટ)

 

 



વડોદરા મહાનગર પા લકા
કાયપાલક ઇજનેર (ઉ.ઝોન)ની કચેર

વડોદરા મહાનગર પા લકા
આઇટમ રટ/ ટકા ુ ં ભાવપ ક

ભાવપ ક ભરનાર ું  નામ :- 

ુ/ંઅમે લખે ું કામ કડામાં ટકા શ  દોમાં 

દાજપ કમાં દાખલ કરલા ભાવ કરતાં ઓછા વ ુ ભાવો કરવા ુશી /ંછ એ.

કામનો અ ુ મ 

નંબર

દાજપ ની 

રકમ દખરખ 

આકાર તથા 

અણધાયા 

ખચની રકમ 

િસવાય

કામ ુ  

કરવાની 

ુદત

નોટો, રકમ 

ઇ યાદ  રકમ 

બાનાની ભરલી 

અનામત તર ક 

તેની તપસીલ

૧ ૯૨૩૩૬ ૧૨૦ દન ૧૮૪૭

તા.   /   /૨૦૨૦

ભાવપ  ભરનારની સહ  ...............................

સરના ું  :- .................................................

સદર ુ ં ભાવપ  વડોદરા મહાનગર પા લકા વતી મં ુર 

તા.   /   /૨૦૨૦

મં ુર કરનાર અિધકાર ની સહ  

કામ ું  નામ

વ.વોડ-૭ માં આવેલ છાણી ગામમાં બાજવા નાળા પાસે 

પંપ ચલાવવા માટ માનવ દન લેવા ુ ં  કામ. (આઇટમ 

રટ)

કામ ુ ં વણન 

જો સદર ભાવપ  વીકારવામાં આવે તો ુ/ંઅમો ઉપરો ત તથા સામેલ રાખેલી કરારની તમામ શરતો માણે વતવા 

બંધાઉ /ંછ એ અને તે માણે વતવામાં ુક એ તો િશ ા તર ક કરારમાં જણાવેલી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગર 

પા લકામાં ભર ુ.ં આ સાથે અનામત . ___________ મોકલી છે તે રકમ ુ/ંઅમો દાજની રકમ ઉપર ૫% અનામત ન 

ભર એ અગર બીલમાંથી ૧૦% કપાત કરવા ન દઇએ તો માર  માંગણી મં ુર થયે સોબતના કરારની કલમ-૧ માણે 

મહાનગર પા લકા જ ત કર  પાક ખાતે જમા કર તે મને/અમોને ક ુલ મં ુર છે.



પી.એફ. ર શન ગે ુ ં બાંહધર  પ

૧) ઇ રદાર ું  નામ :-

૨) સરના ું  :-

૩) ર શન વગ :-

૪) ખાતા ું  નામ :-

૫) કામ ું  નામ :-

૬) ટ ડરની રકમ :-

ઇ રદારની સહ

       આથી ુ ં ઇ રદાર ............................................................ બાંહધર  આ ુ ં ક વડોદરા મહાનગર 

પા લકામાં ુ ં ઇ રદાર તર ક કામ  ક ુ ં /ંકરવા માં ુ .ં હાલ મને પી.એફ. એ ટની જોગવાઇઓ 

અ ુસાર પી.એફ. ર શનની જ ર ન હોઇ હાલ મને તે લા ુ પડ ું  નથી.

    મહાનગર પા લકા સાથેના મારા ર શનના સમયગાળા દર યાન અગર તે ર શન હઠળ 

મેળવેલ ટ ડરની કામગીર  ૂ ણ થવાના સમયગાળા દર યાન ઇ.પી.એફ. એ ટમાં ન ુદ કરલ 

ર શનની િન દ ટ સં યા કરતાં ઓ ં માનવબળ રાખવાના છે અને જો તે સં યા વધશે તો 

ઇ.પી.એફ.ર શન કરાવી લેવામાં આવશે અને તેની નકલ વડોદરા મહાનગર પા લકાને આપવામાં 

આવશે. તેમ છતાં ઇ.પી.એફ. એ ટ અ વયેની કોઇ પણ જવાબદાર  ઉભી થશે તો તેની સઘળ  

જવાબદાર  અમાર  રહશ.ે તેની અમો બાંહધર  આપીએ છે.



૧)

૨)

૩)

૪)

૫)

૬)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

કાયપાલક ઇજનેર ી, 

ઉ રઝોનની કચેર ,

વડોદરા મહાનગર પા લકા,

ચાણ ુર  ચાર ર તા,

સમા, વડોદરા. 

---sd----

કાયપાલક ઇજનેર 

ઇ રદારની સહ ઉ રઝોન

વડોદરા મહાનગર પા લકા
: શરતો :

ટ ડર ભરવામાં બોલપેનનો ઉપયોગ કરવાની મનાઇ છે. આ ુચના ું  ઉ લંઘન કરવામાં આવે તો ટ ડર 

નામં ુર કરવાનો અિધકાર મહાનગર સેવા સદનનો છે.

અિનવાય સંજોગોમાં 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 તો જ ટ ડર વીકારવામાં આવશ.ે પો ટથી િનયત 

સમય પછ  ટ ડર વીકારવામાં આવશે નહ  અને તેની જવાબદાર  મહાનગર પા લકાની રહતી નથી.

ઇ રદાર કામગીર ના ફોટો ાફ આપવાના રહશ.ે

વડોદરા મહાનગર પા લકા તરફથી થડ પાટ  ઇ સપે શન માટ નીમાયેલ એજ સીને આધીન રહ ને ૂ ણ 

કરવાની રહશ.ે એજ સી ારા ન  કરલ ધારાધોરણને સં ૂ ણપણે અ ુસરવા ું  રહશે.

સદર કામગીર  દર યાન ઇ રદાર ર તા પરના વાહન યવહારની અવરજવર તથા નાગર કોની હર 

સલામતીને યાનમાં રાખી જ ર  બેર કડ ગ, લોખંડની ળ , ફ સ ગ, રલ ગ તથા ચેતવણી દશક બોડ 

ુકવાના રહશ.ે  યવ થા કામગીર  ૂ ર  તથા ુધી રાખવાની રહશે.

સલામતીના અ ૂ રતા પગલાને કારણે કોઇપણ તનો અક માત અગર નમાલને ુકશાન થશે તો 

તેની સં ૂ ણ જવાબદારની ઇ રદારની રહશે.

બાનાની રકમ ડ મા ડ ા ટથી વીકારવામાં આવશ.ે રોડા, ફ સ ડ પોઝીટ ક બી ના વ પમાં 

વીકારવામાં આવશે નહ .

ર જ ટર પો ટથી ટ ડર નીચેના સરનામે મોકલ ુ.ં

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

અને શ દોમાં અ ૂ ક જણાવવા.

દરક આઇટમોના ભાવ, શ દ અને કડા બંનેમાં જણાવવા.

ટ ડર ભરતી વખતે સીલબંધ કવર ઉપર કામ ું  નામ ુર ુ ુ ં જણાવ ું.

ડમા ડ ા ટ સામેલ છે, તેમ દશાવી ડમા ડ ા ટની િવગત આપવી.



કામ ું નામ : 

જ થો િવગત ભાવ દર રકમ

૨૯૦.૦૦

ITEM NO. 01

અ ેની જ ર યાત તથા ુચના ુજબ પંપ 

ચલાવવા માટ માનવ દન આપવા ુ ં  કામ.

માનવ દન

ૂલ 

(Rs.............................................................................................................)
સદર કામનો દાજ તથા પેસીફ કશન, અ ુ ુ ચ 
ક નકલ, નકશા, ટ પ િવગેરનો અ યાસ કરલ છે.
તે માણે કામ કરવા ુ ં બ ંધાયેલો ં.
If Tender is Download then also Download the common General Terms & Conditions of VMC,
print it and attach the same with downloaded tender form

---sd----
કાયપાલક ઇજનેર 

ઇ રદારની સહ  તથા િસ ો ઉ રઝોન
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વ.વોડ-૭ માં આવેલ છાણી ગામમાં બાજવા નાળા પાસે પંપ ચલાવવા માટ માનવ દન 

લેવા ુ ં કામ. (આઇટમ રટ)

 


