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શ. ચીપ ઓફપવય (પામય) 

ભશાનગયાલરકા, 
લડોદયા 

પ્રતિ, 

જનવંકક  તધકાયીશ્રી 
જનવંકક  તલબાગ, 

ભશાનગયાલરકા, 
 ઈયોક્િ જાશયેાિ દૈતનક લિકભાન ત્ર િેભજ ભશાનગય વેલા વદનનીલેફવાઇટ ઈય પ્રતવધ્ધ કયલા તલનિંી છે.  

શ. ચીપ ઓફપવય (પામય) 

ભશાનગયારકા, 
લડોદયા. 

 

 

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 

Supply of  No. 100 (set) KVA 

Crystal make Electric hand 

gloves For Fire and 

Emergency Services as per 

specification .  

04-08-2020 25-08-2020 25-08-2020 

2.  Fire and 

Emergences 

Department 

Supply of  No. 10  Siren and 

announcement equipment set 

For Fire and Emergency 

Services Vehicles as per 

specification .  

04-08-2020 25-08-2020 25-08-2020 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ટેન્ડય www.vmc.gov.in લક ૨૦૨૦ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાભા ંમોગ્મતલબાગ િેભજ મોગ્મ શે્રણીભા ંનોંધામેરા ઇજાયદાયો નીચે જણાલેર કાભો 
ભાટે ભશોયફધં બાલત્રકો ફે બાગભા ં (પ્રી-ક્લોરીપીકેળનફીડનેપ્રાઇવફીડ) યજી. ોસ્એડી. / સ્ીડોસ્ટથી 
ભગંાલલાભા ંઅલે છે. 
અંદાજીિ યકભ ફાનાની 

યકભ રૂ. 
ટેન્ડય પી. 
રૂ. 

ટેન્ડય 
તલિયણની 
છેલ્રી િાયીખ 

ટેન્ડય 
સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી 
િાયીખ 

લધ ુભાફશિી ભાટે તલબાગ 

(૧) ગ્ગ્નળભન ને િાત્કાલરક વેલાઓ તલબાગ  ભાટે નગં- ૧૦૦ (વેટ) 11 KVA Crystal make Electric hand 
gloves ખયીદ કયલા ફાફિ. 

૯૩,૨૦૦/- ૧૮૬૪/- ૬૦૦/- ૨૫-૦૮-૨૦ ૨૫-૦૮-૨૦ ગ્ગ્ન ળભન ને િાત્કાલરક વેલાઓ 
તલબાગ, ફદાભડીફાગ, લડોદયા. 

(૨) ગ્ગ્નળભન ને િાત્કાલરક વેલાઓ તલબાગના લાશનો ભા સ્ેવીપીકેળન મજુફ વામયન િથા એનાઈન્વભેન્ટ થઆ 
ળકે િેલા પ્રકાયના વાધનનો વેટ નગં – ૧૦ ખયીદ કયલા ફાફિ. 

૯૪,૪૦૦/- ૧૮૮૮/- ૬૦૦/- ૨૫-૦૮-૨૦ ૨૫-૦૮-૨૦ ગ્ગ્ન ળભન ને િાત્કાલરક વેલાઓ 
તલબાગ, ફદાભડીફાગ, લડોદયા. 

ઈયોક્િ કાભની ખયીદી ભાટે િથા 2 %ની નાભિ યોકડા બયલા ભાટે ગ્ગ્નળભન ને િાત્કાલરક વેલા 
તલબાગ, ફદાભડીફાગ, લડોદયા-01 સ્થે યજાના ફદલવો તવલામ કાભકાજના કરાકો દયમ્માન િા. ૨૫-૦૮-૨૦             
સધુીભા ંવંકક  કયલો. 

યવ ધયાલિા શોમ િેઓએ ક્લોટેળન વાથે 2 %નાભિ યોકડા થલા ડી.ડી.થી મ્મતનતવર કતભશ્નયશ્રી, 
લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના નાભનો ડ્રાફ્ટ રખી વીરફધં કલયભા ં ચીપઓફપવય (પામય), ગ્ગ્નળભન ને 
િાત્કાલરક વેલાઓ તલબાગ , પ્રથભભા,  તવટી કભાન્ડ એન્ડ કંટ્રોર વેન્ટય , ફદાભડીફાગ, લડોદયા-૩૯૦૦૧. વયનાભે 
િા ૨૫-૦૮-૨૦ ફોયના ૪-૦૦ કરાક સધુી ભી યશ ેિે યીિે યજી. ોસ્ટ એ.ડી. થલા સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના 
યશળેે. િેભજ કલય ઈય કાભનુ ંનાભ િથા ડય ુડેટ રખલાની યશળેે. કોઇ ણ બાલત્ર ભજુંય / નાભજુંય કયલાની 
ફાધીિ વત્તા મ્યતુનતવર કતભશ્નયશ્રીની યશળેે. 

 
ી.અય.ઓ.ન.ં/       /૨૦૨૦-૨૧ ડે.મ્ય.ુ કતભળનય (લ) 

http://www.vmc.gov.in/
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 
અલનન શમન અન ેતાત્કાલક સેવાઓ,  

 
-/ટેન્ડરની સામાન્ય શરતો/- 

1. તધકિૃ તલકે્રિાઓ/ઈત્ાદક/લશેાયીઓએ બાલત્ર ભોકરલાના યશળે.  

2. ટેન્ડય વાથે ગભુાસ્િાધાયા યજીસ્ટે્રળન િેભજ વયકાયી/ધકવયકાયી વસં્થાભાં નોંધામેરની પ્રભાલણિ નકર યજુ 

કયલાની યશળે. 

3. આજયદાયે બાલત્રો પ્રી- ક્લોરીપીકેળન ફીડ ને પ્રાઆવફીડ મૂ બાલત્ર વાથે રગ વીર કલયભાં,કલય 

ઈય પ્રી- ક્લોરીપીકેળન ફીડ ને પ્રાઆવફીડ રખી જુદા યાખી ત્માયફાદ એક વીંગર કલયભાં વીર કયી 
ભોકરલાના યશળેે. 

4. પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ બાલત્ર ખોરલાની િાયીખ / વભમે ખોરલાના છે. જે પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડની 
ચકાવણી કયી, ભાન્મ આજાયદાયના જ પ્રાઆવફીડ વક્ષભતધકાયીની લૂક ભજુંયી ભેલી ખોરલાભાં અલળે. 

a. નોધ: ભાન્મ પ્રી- ક્લોરીપીકેળન ફીડ આજાયદાયોના પ્રાઆવ ફીડ ખોરલાભા ંઅલળે નશી. 
5. ળયિી બાલત્રો સ્લીકયલાભાં અલળે નશી. 
6. યજી. એડી/સ્ીડોસ્ટ લગયના કે ભોડા અલેર બાલત્રો ખોરલાભા ંઅલળે નશી. 
7. લડોદયા ભશાનગયાલરકાને િભાભ બાલત્રો ભાન્મ કયલાના ફાતધિ તધકાય યશળેે, િેના ભાટે કોઆ 

કાયણ અલાભાં અલળે નશીં. 
8. બાલત્રકભાં બાલ, ડીરીલયી ીયીમડ, ટેક્ષ, ડયટુીઝ, ડીરીલયી,ગેયેન્ટી, લોયંટી, સ્થ સ્ષ્ટ યીિે દળાકલવુ ં

ડળે. 

9. ઇ.એભ.ડી. ને ટેન્ડય પી દયેક કાભની રગ રગ યોકડેથી થલા મ્યતુનતવર કતભશ્નયશ્રી, લડોદયા 
ભશાનગયાલરકા,લડોદયાના નાભે યાષ્ટ્રીમકિૃફેંક ના ડીભાન્ડ ડ્રાપટથી બયાઇ કયલાની યશળેે ને અ 

તવલામના િભાભ બાલત્ર યદ થળે. 

10. ભશોય ફધં બાલત્ર કલય ઈય વફંતંધિ ખાિાનુ ંનાભ, કાભનુ ંનાભ / તલગિ િથા બાલત્રખોરલાની િાયીખ 

ચકૂ દળાકલલાની યશળેે. 

11. સ્લચ્છ ક્ષયેરખેર વંણૂક તલગિ વાથેના ભશોય ફધં બાલત્રક ચીપ ઓફપવય (પામય), ગ્ગ્નળભન ને 

િાત્કાલરક વેલાઓ તલબાગ, પ્રથભભા,  તવટી કભાન્ડ એન્ડ કંટ્રોર વેન્ટય, ફદાભડીફાગ, લડોદયા-૩૯૦૦૧ 

વયનાભે યજી. એ.ડી. થલા સ્ીડોસ્ટથી ભોકરલાના યશળેે. 

12. ેનલ્ટીભાથંી ભાપીની ળયિે સ્લીકાયલાભાં અલળે નશી. 
13. વપ ઇજાયદાયે ઓડકય ભેથી ફદન-૮ ભા ંઓડકયનીયકભના 3% વીક્યયુીટી ડીોઝીટ બયાઇ કયલાની યશળેે 

ને તનમિ યકભના સ્ટેમ્ ેય ઈય તનમભ મજુફ કયાય કયલાનો યશળેે. 

14. વભમ ભમાકદાભા ંભાર વાભાન યુો ાડલાભાં કે કાભગીયી કયી અલાભાં નશીં અલે િો ઠલાડીમાના 0.5% 

પ્રભાણે ને લધભુાં લધ ુઓડકયનાં કરૂ યકભના 10% પ્રભાણે દંડ લસરુ કયલાભાં અલળે. 

15. કાભગીયી વાયી ને વિંોકાયક કયી અલાની યશળેે. 

16. ભાર યુો ાડયા ફાદ ને કાભ રુૂ થમા ફાદ ભશાનગયાલરકાના તનમભ મજુફ ચકુલણુ ં કયલાની 
ભશાનગયાલરકાભાં પ્રથા ભરભાં છેજે મજુફ કાભગીયી ણૂક થામેથી લડોદયા ભશાનગયાલરકા િયપથી 
ઇજાયદાયે લફર યજૂ કમાક િાયીખથી 30 થી 45 ફદલવભા ંેભેન્ટ થઇ ળકળે. 

17. લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાં વપ આજાયદાયને ફીરનુ ં ચકૂલણુ ં કેળરેળ વીસ્ટભથી ફેંક ખાિાભાં કયલાભાં  
અલળે િેભજ આજાયદાયે િેભના િભાભ ભજુયો, કાયીગયો, કભકચાયીઓને ણ કેળરેળ વીસ્ટભથી ફેંક ખાિાભા ં
લેિન, યકભ ચકુલલાની યશળેે. 

18. કોઇણ બાલત્રકભજુંય / નાભજુંય કયલાની િભાભ વત્તા મ્યતુનતવરકતભશ્નયશ્રી, લડોદયા ભશાનગયાલરકા, 
લડોદયાને ફાતધિ યશળેે. 

            શ. ચીપ ઓફપવય (પામય) 

        ભશાનગયાલરકા, 
લડોદયા.  
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વડોદરા મહાનગરપાલકા 
અલનન શમન અન ેતાત્કાલક સેવાઓ,  

 
-/ટેન્ડરની શરતો/- 

 
1. વપ ઇજાયદાય િેઓ દ્વાયા યુા ાડલાભા ંઅલેર સ્ેયાટકવ/ યીેયીંગ/વાધનવાભગ્રી ભાટે ઓછાભાં ઓછી 

૧૨ ભાવની રેલખિ ગેયંટી અલાની યશળેે. 

2. બાલત્રની છેલ્રી િાયીખઃ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦  ના યોજ ફોયે 4-00 કરાક સધુીભાં ભે િે યીિે ભોકરલાના યશળેે 

ને જો ળક્ય શળે િો અ જ િાયીખે ફોયે 4-00 કરાકે બાલત્ર ખોરલાભા ંઅલળે. 

3. બાલત્રની લેરીડીટી ઓછાભાં ઓછી 120 ફદલવની યાખલાની યશળેે. 

4. G.S.T. યજીસ્ટે્રળનની પ્રભાલણિ નકર યજુ કયલાની યશળે.  

5. ઓડકય ૈકીનો ભાર વાભાન/ યીેયીંગ ઓડકય ભળ્મેથી ....૩૦......... ફદલવભા ંયૂો ાડલાનો યશળેે. 

6. ભારની ડીરીલયી વાભે ેભેન્ટ અલાની ળયિ કોઆણ વજંોગોભાં સ્લીકાયલાભાં અલળે નશીં. 
7. ટેન્ડયભાં દળાકલેર ભારવાભાન/દુયસ્િીનાં સ્ેવીપીકેળન  ભાટે લાધંો શળે િો િેનો તનકાર 

મ્યતુનતવરકતભશ્નયશ્રી કયળે િે ઇજાયદાયને ફધંન કિાક યશળે. 

8. જે ફાફિનો તનકાર ટેન્ડયની ળયિો ઈયથી થઆ ળકાળે નફશ એલી કોઇ ફાફિ તલે િકયાય ઈગ્સ્થિ થામ 

િો િેનો તનકાર લડોદયા ભશાનગયાલરકાનાં તનમભને નવુયીને મ્યતુનતવરકતભશ્નયશ્રી જે તનણકમ કયળે િે 

આજાયદાયને ફધંનકિાક યશળેે. 

 

ઈયોક્િ જણાલેર ળયિો ભને કબરૂ ભજુંય છે. 

યફય સ્ટેમ્ વાથે 

 

વયનામુ-ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


