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િત, 

જનસપંક અિધકાર ી 

જનસપંક િવભાગ, 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 
 

 ઉપરો ત હરાત દિનક વતમાન પ  તમેજ મહાનગર સેવા સદનનીવેબસાઈટ ઉપર િસ ધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 
 
 
 
 

કાયપાલક ઈજનેર(યાં ીક) 

મહાનગરપા લકા, વડોદરા 

 
 

 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 

(1) www.vmc.gov.in વષ ૨૦૨૦ 

વડોદરા મહાનગરપા લકામા ં યો ય િવભાગ તેમજ યો ય ેણીમા ં ન ધાયેલા ઈ રદારો પાસેથી નીચે 

જણાવેલ કામો માટ મહોરબધં ભાવપ કો બે ભાગમા ં ( ી- વોલીફ કશન  બીડ અને ાઈસબીડ) ર . એડ .પો ટ/ 

પીડપો ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

દા ત રકમ 

િપયા 

બાનાની 

રકમ િપયા 

ટ ડર 

ફ . 

િપયા 

ટ ડર 

િવતરણની 

છે લી તાર ખ 

ટ ડર 

વીકારવાની 

છે લી તાર ખ 

વ  ુમા હતી માટ િવભાગ 

૧. મો. ન.ં GJ06-GA-0228, GJ06-GA-0368 માટ પેસ ખર દવાના કામે. 

૪૮૩૭૭/- ૯૬૮/- ૪૦૦ /-  ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ 
અ નશમન અને તા કા લક સેવા 

િવભાગ, બદામડ બાગ 

૨. મો. ન.ં GJ06-GA-0346, GBF-8573 માટ બેટર  ખર દવાના કામે. 

૪૦૩૮૪/- ૮૦૮/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 

૩. મો. ન.ં GJ06-GA-0346, GJ6-G-6363, GJ6-G-6733, GJ6-X-675 માટ સામાનસહ ુ ર તીના કામે. 

૪૯૨૮૨/- ૯૮૬/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 

૪. મો. ન.ં GJ6-T-5102, GJ06-GA-0292 માટ પેસ ખર દવાના કામે. 

૪૯૭૨૭/- ૯૯૫/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 

૫. મો. ન.ં  GJ06-GA-0185, GJ6-G-6390, GJ6-Y-5783 માટ પેસ ખર દવાના કામે. 

૪૯૪૪૫/- ૯૮૯/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 

૬. મો. ન.ં GJ6-U-7454, GJ06-GA-0226 માટ પેસ ખર દવાના કામે. 

૪૦૯૨૫/- ૮૧૯/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 

૭. મો. ન.ં GJ06-GA-0005, GJ6-U-7454, GJ06-GA-0226, GJ6-G-6382 ની ુ ર તી કરવાના કામે. 

૪૮૪૯૮/- ૯૭૦/- ૪૦૦/- ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ “ 
 

ઉપરો ત કામની મા હતી તથા પેસીફ કશન માટ ઈ રદારોએ ઈ.એમ.ડ .ની રકમ તથા ટ ડરફ ની રકમ 

અ નશમન અને તા કા લક સેવા િવભાગ, વહ વટ  કચેર ,સીટ  કમા ડ એ ડ કં ોલ સે ટર બી ડ ગ, પહલો 

માળ,બદામડ બાગ,વડોદરા-01 થળે ર ના દવસો િસવાય સવારના 11-00 કલાકથી 14-00 કલાક ધુીમા ંરોકડથી 

અથવા યિન. કિમશનર ી વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બેકંના ડ મા ડ ા ટથી તા. ૨૭-૦૭-૨૦૨૦ થી 

૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ધુી જમા કરાવી તેની પાવતી અ નશમન અને તા કા લક સેવાઓ િવભાગમા ંર ુ કર  ભાવપ કો 

ઓફ સ સમય દર યાન મેળવી શકાશે. સીલ બધં કર  ભરલા ભાવપ ો ઉપર કામ ુ ંનામ, ખાતા ુ ંનામ, ડ ડુટ લખી 

તા. ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ધુીમા ં અ નશમન અને તા કા લક સેવા િવભાગ, વહ વટ  કચેર ,સીટ  કમા ડ એ ડ કં ોલ 

સે ટર બી ડ ગ, પહલો માળ, બદામડ બાગ,વડોદરા-01 ને આર.પી.એડ ./ પીડપો ટથી બપોરના 16-00 કલાક 

ધુીમા ંમળે તે ર તે મોકલવાના રહશ.ે કોઈપણ ભાવપ ક મં ુર નામં ુર કરવાની સ ા યિન. કિમશનર ીનેઆિધન 

રહશ.ે 
 

પી.આર.ઓ.ન.ં/       /૨૦-૨૧ કાયપાલક ઈજનેર 

 (યાં ીક) 
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Tender 
P.R.O. 

No 

Department Details Issue of tender Last Date for 
receipt of 
Tender 

Document by 
post. 

Start Date End Date 

1 2 3 4 5 6 
1.  Fire and Emergences 

Department 
Purchase Spares for GJ06-GA-0228, 
GJ06-GA-0368 Fire Vehicle 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

2.  Fire and Emergences 
Department 

Purchase Battery for GJ06-GA-
0346, GBF-8573 Fire Vehicle 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

3.  Fire and Emergences 
Department 

Purchase Spares & Repairing for 
GJ06-GA-0346, GJ6-G-6363,    
GJ6-G-6733, GJ6-X-675         
Fire Vehicle 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

4.  Fire and Emergences 
Department 

Purchase Spares for GJ6-T-5102 
GJ06-GA-0292 Fire Vehicle 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

5.  Fire and Emergences 
Department 

Purchase Spares for GJ06-GA-0185, 
GJ6-G-6390, GJ6-Y-5783        
Fire Vehicle 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

6.  Fire and Emergences 
Department 

Purchase Spares for GJ6-U-7454, 
GJ06-GA-0226 Fire Vehicle 27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 

7.  Fire and Emergences 
Department 

Repairing for GJ06-GA-0005,    
GJ6-U-7454, GJ06-GA-0226,    
GJ6-G-6382 Fire Vehicle 
 

27-07-2020 10-08-2020 10-08-2020 
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 
અ ન શમન અને તા કા લક સેવાઓ,  

-/શરતો અને પેસીફ કશન/- 
 

૧. ભાવપ  ફ ત આ કામના ણકાર અને અ ભુવી ર પેરસ / સ લાયર પાસેથી જ વીકારવામા ંઆવશે. 

૨.  વડોદરા મહાનગરપા લકા મા ંયો ય ેણી મા ંઅને વગમા ંનોધાયેલ ઇ રદારોએ ર શન સટ ફ કટની 

મા ણત નકલ સામેલ રાખવાની રહશે. 

૩. વડોદરા મહાનગરપા લકા મા ં મા ય ઇ રદાર તર ક ર શન ન ધરાવતા ઇ રદારોએ નીચે જુબના 

મા ણત પ ોની નકલ ર ુ  કરવાની રહશ.ે 

 ૧) સરકાર /અધસરકાર  સં થા  ુમા ય ઇજરદાર તર ક  ર શન સટ ફ કટની મા ણત નકલ.  

 ૨) છે લામા ંછે  ુઇ કમ ટ  સટ ફ કટ સટ ફ કટની મા ણત નકલ. 

 ૩) લેબર એકટ હઠળ મેળવેલ સટ ફ કટની મા ણત નકલ. 

 ૪) છે લા ણ વષમા ં ઇ રદાર કરલા કામોના પલીશન સટ ફ કટની મા ણત નકલો અને 

હાથઉપરના કામોની િવગતોના જ ર  પ ો. 

૪. ઉપરોકત શરત (૨) અને (૩) મા ં જણાવેલ તમામ દ તાવેજો – પ ો – ી- વોલીફ કશન બીડ સાથે 

અ કુસામેલ રાખવાના રહશ.ે 

૫. ઇજરદાર ભાવપ ો ી- વોલીફ કશન બીડ અને ાઇસબીડ ળૂ ભાવપ  સાથે અલગ સીલ કવરમા,ંકવર 

ઉપર ી- વોલીફ કશન બીડ અને ાઇસબીડ લખી ુદા રાખી યારબાદ એક સ ગલ કવરમા ં સીલકર  

મોકલવાના રહશ.ે 

૬. ી- વોલીફ કશન બીડ ભાવપ  ખોલવાની તાર ખ / સમયે ખોલવાના છે.  ી- વોલીફ કશન બીડની 

ચકાસણી કર , મા ય ઇ રદારના જ ાઇસબીડ સ મઅિધકાર ની વૂ મં ુર  મેળવી ખોલવામા ંઆવશ.ે 

 નોધ: અમા ય ી- વોલીફ કશન બીડ ઇ રદારોના ાઇસ બીડ ખોલવામા ંઆવશે નહ . 

૭. શરતી ભાવપ ો વીકરવામા ંઆવશે નહ . 

૮. ર.  એડ / પીડપો ટ વગરના ક મોડા આવલે ભાવપ ો ખોલવામા ંઆવશે નહ . 

૯. વડોદરા મહાનગરપા લકાને તમામ ભાવપ ો અમા ય કરવાના અબાિધત અિધકાર રહશે, તેના માટ કોઇ 

કારણ આપવામા ંઆવશે નહ . 

૧૦. ભાવપ કમા ંભાવ, ડ લીવર પીર યડ, ટ , ડ ટુ ઝ, ડ લીવર  થળ પ ટ ર તે દશાવ ુ ંપડશ.ે 

૧૧. સફળ ઈ રદાર તેઓ ારા રુા પાડવામા ંઆવેલ પેરપાટસ/ ર પેર ગ માટ ઓછામા ંઓછ  6 (છ) માસની 

લે ખત ગેરંટ  આપવાની રહશ.ે 

૧૨. ઈ.એમ.ડ . અને ટ ડર ફ  દરક કામની અલગ અલગરોકડથી અથવા િુનિસપલકિમ ર ી, વડોદરા 

મહાનગરપા લકા,વડોદરા ના નામે રા ય ૃતબક ના ડ મા ડ ાફટથી ભરપાઈ કરવાની રહશે અને આ 

િસવાયના તમામ ભાવપ  રદ થશ.ે 

 

 

 



C:\Users\VMC_FIRE\Downloads\04-Advt-20-21-.docx 

 

૧૩. મહોર બધં ભાવપ  કવર ઉપર સબંિંધત ખાતા ુ ં નામ, કામ ુ ં નામ / િવગત તથા ભાવપ ખોલવાની 

તાર ખ અ કૂ દશાવવાની રહશ.ે 

૧૪. વ છ અ રલખેલ સં ણૂ િવગત સાથેના મહોર બધં ભાવપ કઅ નશમનઅનેતા કા લકસેવાિવભાગ, 

વહ વટ કચેર , સીટ કમા ડએ ડકં ોલસે ટરબી ડ ગ, પહલોમાળ, બદામડ બાગ, વડોદરા-01સરનામે ર . 

એ.ડ . અથવા પીડપો ટથીમોકલવાના રહશ.ે 

૧૫. ભાવપ ની છે લી તાર ખઃ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ના રોજ બપોર 4-00 કલાક ધુીમા ં મળે તે ર તે મોકલવાના 

રહશે અને જો શ  હશે તો આ જ તાર ખે બપોર 4-00 કલાક ભાવપ ખોલવામા ંઆવશે. 

૧૬. ભાવપ નીવેલીડ ટ  ઓછામા ંઓછ  120 દવસની રાખવાની રહશ.ે 

૧૭. પેન ટ માથંી માફ ની શરતે વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

૧૮. સફળ ઈ રદાર ઓડર મળેથી દન-૮ મા ંઓડરનીરકમના 3%સી રુ ટ ડ પોઝીટ ભરપાઈ કરવાની રહશે 

અને િનયત રકમના ટ પ પેપર ઉપર િનયમ જુબ કરાર કરવાનો રહશ.ે 

૧૯. સમય મયાદામા ંમાલ સામાન રુો પાડવામા ંક કામગીર  કર  આપવામા ંનહ  આવે તો અઠવાડ યાના 0.5% 

માણે અને વ મુા ંવ  ુઓડરના ં ૂલ રકમના 10% માણે દંડ વ લુ કરવામા ંઆવશે. 

૨૦. કામગીર  સાર  અને સતંોષકારક કર  આપવાની રહશ.ે 

૨૧. માલ રુો પાડ ા બાદ અને કામ ુ  થયા બાદ મહાનગરપા લકાના િનયમ જુબ કુવ ુ ં કરવાની 

મહાનગરપા લકામા ં થા અમલમા ં છે  જુબ કામગીર  ણૂ થાયેથી વડોદરા મહાનગરપા લકા તરફથી 

ઈ રદાર બલ ર ૂ કયા તાર ખથી 30 થી 45 દવસમા ંપેમે ટ થઈ શકશ.ે 

૨૨. વડોદરા મહાનગરપા લકામા ં સફળ ઇ રદારને બીલ ુ ં કૂવ ુ ં કશલેશ સી ટમથી બક ખાતામા ં કરવામા ં 

આવશે તેમજ ઇ રદાર તેમના તમામ મ ુરો, કાર ગરો, કમચાર ઓને પણ કશલેશ સી ટમથી બક ખાતામા ં

વેતન, રકમ કુવવાની રહશ.ે 

૨૩. કોઈપણ ભાવપ કમં ુર / નામં ુર કરવાની તમામ સ ા િુનિસપલકિમ ર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, 

વડોદરાને અબાિધત રહશ.ે 

 


