
 

                       વડોદરા મહાનગર પાલકા 

ખા� ુ/  ઇલે. િમક�. શાખા 

�ી � વોલીફ�ક�શન બીડ  

 

 

 

 

કામ�ુ ંનામ :   :: 
 

  

 

 

 

 

 

 


ી � વોલીફ�ક�શન દ� તાવે�ો - પ�ો 

 

ભાવ૫� આ૫વાની તાર�ખ   ::            ૦૧/૧૨/૨૦૨૦ 

  

ભાવ૫� જમા � રવાની તાર�ખ   ::            ૦૭/૧૨/૨૦૨૦  

 

ભાવ૫� મેળવનાર      :: 
 

 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ંકાર�લીબાગ 

APS ના �ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 

                                        

                                           દા!ત રકમ #. ૧,૦૩,૬૮૦ /- 

 



    

       વડોદરા મહાનગર પાલકા 

ખા� ુ/ ઇલે. િમક�. શાખા 

 

 

(1)    ટ�> ડર ?માકં  ::  

 

(2)    ટ�> ડર ફ� ર�સીA ટ ?માકં :: 

 

(3)    કામ�ુ ંનામ            :: ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ંકાર�લીબાગ APS ના 

�ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 
 

 (ખાતાની 
ત)    

સહ�/- 

              � લા� 0, 

       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પાDલકા, 

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

       વડોદરા મહાનગર પાલકા 

ખા� ુ/ ઇલે. િમક�. શાખા 

 

 

(1)    ટ�> ડર ?મા�ં   ::  

 

(2)    ટ�> ડર ફ� ર�સીA ટ ?મા�ં  :: 

 

(3)    કામ�ુ ંનામ         ::    ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ંકાર�લીબાગ APS ના 

�ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 

 
 

 

 (ઇEરદાર/અર�દારની 
ત)        


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

          � લા� 0, 

       ઇલે. િમક�. શાખા 

વડોદરા મહાનગર પાDલકા,    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

     વડોદરા મહાનગર પાલકા   

   �ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ સાથે સામેલ દ- તાવેજ - ૫0ો 

 

    

તમામ ભાવ૫�ો છેIલામા ંછેIલા મા> ય દ� તાવેજ ૫�ો સાથે મો� લવા. 

 

(૧) વડોદરા મહાનગર પાDલકામા ંયોK ય Lેણી અને વગ0મા ંરM઼� O�શન ધરાવતા ઇEદારો માટ�. 

 

(અ) કામો માટ� જQુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા> ડ Rાફટ S દારા મો� લવાની છે. 

(બ) વડોદરા મહાનગર પાDલકામા ંયોK ય Lેણી અને વગ0મા ંરM� O�શનના સટTફ�ક�ટની 
માDણત ન� લ. 

 (ર) વડોદરા મહાનગર પાDલકામા ંમા> ય ઇ:રદાર તર�ક� રM઼� O�શન નUહV ધરાવતા ઇEરદારો તરફથી નીચેના ૫�ોની 


માDણત ન� લો રX઼ુ � રવાની રહ�શે. 

 

(અ) સરકર�/અધ0સરકર� સ� થા�ુ ંમા> ય ઇEરદાર તર�ક� રM઼� O�શન સટTફ�ક�ટની 
માDણત ન� લ. 

(બ) કામો માટ� �Qુર� ર� મની ઇ.એમ.ડ�.નો ડ�મા> ડ Rાફટ રX઼ુ � વો. 

(� ) છેIલામા ંછેIY ુઇ> � મ ટ�Z સટTફ�ક�ટની 
માDણત ન� લ. 

(ડ) લેબર એ� ટ હ�ઠળ મેળવેલ સટTફ�ક�ટની 
માDણત ન� લ. 

(ઇ) છેIલા �ણ વષ0મા ં ઇEરદાર� � ર�લા કામોના � ં] પલીશન સટTફ�ક�ટની 
માDણત ન� લો અને હાથ ઉ૫રના 

કામોની િવગતોના �Qુર� ૫�ો. 

  

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

 ઇEરદાર� ભાવ૫�ો 
ી-� વોલીફ�ક�શન બીડ અને 
ાઇસ બીડ aળૂ ભાવ૫� સાથે અલગ સીલ � વરમા,ં � વર ઉ૫ર િ
-

� વોલીફ�ક�શન બીડ અને 
ાઇસ બીડ લખી X઼ુદા રાખી b યારબાદ એ�  સcગલ � વરમા ંસીલ � ર� મો� લવાના રહશે. 

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

મા> ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇEરદારના � 
ાઇસ બીડ સZમ અિધકર�ની eવૂ0 મX઼ુંર� મેળવી ખોલવાના છે. 

નfધ  ::  અમા> ય િ
-� વોલીફ�ક�શન બીડ ઇEરદારોના 
ાઇસ બીડ ખોલવાના ંનથી. 

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

આ૫વામા ંઆવશે નહc. 

 

 

ઇ:રદારની સહ�            સહ�/- 

      કાય0પાલ�  ઇ�નેર(ઇલે.િમક�.) 

વડોદરા મહાનગર પાDલકા, 

વડોદરા 
 

 

 

 

 

 

 

 



      વડોદરા મહાનગર પાલકા 

શાખા  ::  ઇલે. િમક�. શાખા  

આઈટમ ર�ટ5ુ ં ભાવ૫0ક 

ટ�> ડર ફ� g. ૮૦૦/- 

� ટ�] પ ડiટુ� િનયમ a�ુબ 

          ૨ ટકા અનામત g.૨૦૮૦/-  

ઓછા / વj ુ                                          ટ�> ડર ?માકં::   

સામા> ય +ચૂનાઓ 

ભાવ૫�ક તથા તેની શરત 

ઇEરદારની Eણ માટ� સામા> ય િનયમો તથા +ચૂના 

 

1. �યાર� કોઇ૫ણ મડંળ તરફથી ભાવ૫�ક (Tender) ભરવામા ંઆવે b યાર� તે મડંળના દર�ક ભાગીદાર� તેના ઉ૫ર સહ� 

� રવી �ોઇએ ને આવી ર�તે કોઇ ભાગીદાર ગેરહા�ર હોય તો તેના વતી તેના કાયદ�સર aખુb યાર� સહ� � રવી �ોઇએ. 

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

મા� �યાર� કોઇ કામોના ભાવ૫�� મા ં(મડંળ�) � ૫ંનીના નામથી � કામો રાખેYુ ંહોય તેવા 
સગેં તે મડંળ� વતી કોઇ 

એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદ�સર ર�તે પાવતી આ૫વા dને અિધકાર હોય એવો aખુb યાર સહ� � ર� શ� શે. 

3. ભાવ૫��  ભરતી વખતે માગંણી � રનાર ઇEરદાર� આપેલા નaનૂામા ંપોતે ક�ટલા ટકા વધાર� અગર ઓછા (
માણpતૂ 

ભાવ૫��  અગર qદા� ૫�� ના ભાવો ઉ૫ર) ભાવથી કામો રાખવા rશુી છે તે દશા0વsુ ં�ોઇએ અને તે ઓછા અગર 

વj ુટકાવાર� દશા0વેલા ભાવ qદા� ૫�� ની તમામ ર� મ માટ� � હોવા �ોઇએ. 

4. Eહ�રનામામા ં�ણાવેલી કામોની િવગતોમા ંઅગર કામો eQુુ � રવાની aદુતમા ંઅગર બીM઼ કોઇ૫ણ િવગતોના ફ�રફાર 

દશા0વનાQંુ ભાવ૫� � વીકરવામા ંઆવશે નહc. 

5. અeણૂ0 અગર છે� છા� વાvં ભાવ૫��  � વીકરવામા ંઆવશે નહc. 

6. એ� થી અિધ�  કામો એ� મ � ર� તેની ઉ૫ર ભાવ૫��  માગંવામા ં આS યા ન હોય તે િસવાય અ> ય 
સગેં કોઇ૫ણ 

ભાવ૫�� મા ંએ� થી વધાર� કામોનો સમાવેશ થઇ શ� શે નહc. 

7. માગંણી � રનાર d કામોની માગંણી � ર� હોય તે કામો�ુ ંનામ તથા પોતા�ુ ંઅગર મડંળ��ુ ંનામ તેમ� બાનાની ર� મ 

ભયા0 બદલનો શેરો ભાવ૫�� વાળા પાUકટની બહારની બાX઼ુએ � રવો �ોઇએ. 

8. ભાવ૫�ો લેવા માટ� a�ુ રર � ર�લ વખત ૫છ� રX઼ુ થયેલા ભાવ૫�ો િવલબં X઼ુ� કોઇ િવલબંના કરણો સતંોષકર�  હોવા 

િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહc ૫ણ આવી ર�તે રX઼ુ થયેલ ભાવ૫�ો કોઇ૫ણ ખોલતા ંઅગાઉ આવેલા હોવા �ોઇએ. 

9. સZમ અિધકર�ના ભાવ૫�ો ૧૨૦ Uદવસની qદર ભાવ૫�ો મX઼ુંર અથવા નામX઼ુંર � રવામા ંઆવશે.  aદુત િવb યા 

બાદ ઇEરદારને પોતા�ુ ંભાવ૫��  ૫રત લેવા અને બાનાની ર� મ પાછ� માગંવાની {ટ રહ�શે. 

10. કામોના � રારો ર�તસર }�ુરાત સરકરના ઠર�લા ધોરણ અ�સુાર યોK ય ર� મની � ટ�] પ ટ�Uકટો વાળા કગળ ઉ૫ર થવા 

�ોઇએ અને તેનો ખચ~ ઇEદાર� સfસવો �ોઇએ. 

11. વj ુaદુત મX઼ુંર થવા બાબતની માગણીઓ કામો eQુુ થવાની તાર�ખથી એ�  માસની qદર � વીકારવામા ંઆવશે અને 

એ�  માસ ૫છ� અને �ણ માસની qદર સબળ કરણો હશે તો � વીકરવામા ંઆવશે, �ણ માસ ૫છ� માગંણીઓ સમ� 

સભાની મX઼ુંર� િસવાય � વીકરવામા ંઆવશે નહc. 

12. ઇEરદાર� dમના સગા +ધુરાઇના બાધંકામો અગર ર� તા શાખામા ંનો� ર�મા ં હોય તેઓ તેમની નો� ર�ની ભૌગોDલ�  

� થળ સીમાની qદર કામો રાખી શ� શે નહc, કરણ સગ૫ણને લીધે સગીન દ�ખર�ખ રાખી શ� શે નહc. 

13. ભાવ૫��  મX઼ુંર � રsુ ં અગર નામX઼ુંર � રsુ ં એ સZમ અિધકર�ની aનુ+ફુ� ઉ૫ર રાખવામા ંઆવે છે અને કોઇ૫ણ 

ભાવ૫��  ભરનાર ઇ:રદાર નામX઼ુંરના કરણો માગંી શ� શે નહc. 

14. માગંણી � રનાર� કામોની િવગતો dવી ક� +ધુરાઇમાથંી માલસામાન આ૫વામા ંઆવવાનો હોય તો તે ન� શા, કામો 

� રવાની િવગતો િવગેર�ની માUહતી સાર� ર�તે લીધેલી છે એમ માનવામા ંઆવી તે તેને બધંનકર�  ગણાશે. 

15. ઠરાવેલ વખતે અને � થળે આવેલા ભાવ૫�ો d ઇEરદારો અગર તેમના 
િતિનિધ િવગેર� સમયે હા�ર તેમની સમZ 

ખોલવામા ંઆવશે. 

માગંણીદારોએ ખાતાના િનતી િનયમો વખતો વખતની �ુર� તીઓ તથા કામોની ૫� ધિત સબંધંી લાગતી તમામ 

બાબતોથી વાક�ફગાર રહ�sુ ં�ોઇએ અને સદર� ુિનયમો તેમને મા> યતા વગર અ૫વાદ� બધંનકર�  ગણાશે. 

 

વડોદરા મહાનગર પાDલકા 

ઇલે. િમક�. શાખા  

� રારની શરતો 

1) d ઇEરદાર�ુ ં ભાવ૫� મX઼ુંર � રવામા ં આS iુ ં હોય તેણે ભાવ૫� મX઼ુંર � યા0ની ખબર આA યાની તાર�ખથી એક 

અઠવાડ�યાના aદુતમા ં�ો વડોદરા મહાનગર પાDલકાને �Qુર લાગે તો આ શરતો ૫ર યોK ય � ટ�] પ લગાડ� સહ� � ર� 



આ૫વી �ોઇએ અને તે � રાર તર�ક� ગણાશે તેમ� તેની � રારની શરતો eરુ�eરુ� પાળવાની Eમીનગીર� તર�ક� રો� ડ 

ર� મ કામોની qદાM઼ િ� મતંના પાચં ટકા +ધુીની (બાના તર�ક� આવેલા બે ટકા સાથે) અનામત ભર� દ�વી �ોઇએ 

અગર કામોના ચાY ુદ�વાયાદ�ઓ (બીલો) માથંી દસ ટકા ર� મ કપી અનામત આ૫વી ૫ડશે.ઉ૫ર દશા0વેલી aદુતમા ં

આ 
માણે � રવામા ં નહc આવે તો ભાવ૫� સાથે રX઼ુ � ર�લી બે ટકાની અનામત �Aત થવાને પા� થશે તેમ� 

ઇEરદારોના નામોની યાદ�માથંી સદર�ુ ંઇEરદાર�ુ ંનામ � મી થવાને પા� થશે. 

ભાવ૫�મા ંકામો eQુુ � રવાની દશા0વેલી aદુતમા ંઇEરદાર� ચો� � સ૫ણે કામો eQુુ � રs ુ�ોઇએ અને ઠર�લી aદુતમા ં

કામો eQુુ � રવાની ઠર�લી તાર�ખ ૫છ� dટલા વj ુ Uદવસો થાય તે દર��  વj ુ Uદવસ દ�ઠ દંડ તર�ક� g.                     

દ�ખર�ખ મહ�� મ ખચ0 માટ� g.                  ઇEરદાર આ૫વા બધંાયેલા છે, aદુત ગણવાની તે કામોની સાઇડ 

ક�> Oા� ટરને આA યા તાર�ખથી ગણવામા ંઆવશે. 

3) (1) ભાવ૫�મા ં�ણાવેYુ ંકામો શQુ � યા0� ુ ંd તે તાર�ખથી ઇEરદાર� Uદન - 4 મા ંલેખી Eહ�ર � રsુ ં૫ડશે.  તે 


માણે નહc થયેલા દર �ણ Uદવસની � +રુ માટ� g.1/- લેખે દંડ લેવામા ંઆવશે. 

 � રારની શરત ન.ં3 ની 
થમ લીટ�મા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદનના બાધંકામો અિધકર�ને શ� દોના બદલે 

સબંધં� તા0 બાધંકામો શાખાના ઉ૫ર� અિધકર�ને dમને હવે ૫છ� બાધંકામો      અિધકર� � હ�વાશે. 

4) ચાY ુકામોમા ં�ો વડોદરા મહાનગર પાDલકાના બાધંકામો અિધકર�ને એમ લાગે ક� ઇEરદાર િનરથ0�  કામો લબંાS યા � ર� છે 

અગર તે ઠર�લી aદુતમા ંઅથવા d 
માણે કામો નહ� � ર� શક� એવો સભંવ છે, તો ખાતાનો � રાર ર� � રવાનો અગર 

� રારદારને +ચૂના આA યા િસવાય � રારદારને ખચ� અને �ોખમે મહાનગરપાDલક Uહત અને સગવડની ���ટએ કામો eQુુ 

� રાવી લેવાનો અિધકર રહ�શે અને � રારદારને સદર�ુ ંકામો qગે � થળ ૫ર માલસામાન એ� � � ય~ હોય અગર બીE કોઇ 

Eતની �વાબદાર� માથે લીધી હોય તેમાથંી ઉb પ� ્◌ા થતી ખોટ માટ� ��ુ શાની માગવાનો હ� �  રહ�શે નહc અને આવા 


સગેં એટલે કામો બીM઼ ર�તે eQુુ � રવા�ુ ંહોય b યાર� મહાનગરપાDલકને કામો eQુુ � રતા ંd િવશેષ ખચ0 થાય તેમાથંી કપી 

લેવાની મહાનગરપાDલકના બાધંકામોને સ�ા રહ�શે અને દશા0S યા 
માણે � રાર રદ � રવામા ં આવે તે 
સગેં વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદનના બાધંકામો અિધકર�થી ક�ટY ુઅને ક�ટલી િ� મતં�ુ ંકામો થiુ ંછે તે સબંધંી  
માણ૫� ન આપે b યા ં

+ધુી � રારદારને કોઇ ર� મ વ+લુ � રવાનો હ� �  રહ�શે નહc.  અગર તે સબંધંી નાણા ંઅદા � રવામા ંઆવશે નહc અને �યાર� 

� ર�લા કામોની િ� મતં આ૫વામા ંઆવે b યાર� મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર�એ આપેલા 
માણ૫�મા ંદશા0વેલી ર� મ 

ન અદા થવાને પા� થશે. 

5)  ઉ૫ર ક�લમમા ંદશા0વેલો અિધકર આ૫વાના 
સગેં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના બાધંકામો અિધકર�ને �Qુર લાગે તો 

કામો � રવાના � થળે અગર તેની આX઼ુબાX઼ુની �મીન ૫ર ૫ડ�લો માલસામાન હિથયાર િવગેર� eરુ�eરુો અગર qશતઃ પોતાને 

� બd લઇ � રારમા ંદશા0વેલ ભાવ a�ુબ અગર તેના અભાવે ચાY ુબEર ભાવ 
માણે તેના નાણા ંઅદા � ર� શ� શે.  અગર 

Uહસાબમા ં મ�ર� આપી શ� શે તે 
માણે �Qુર ન લાગે તો ઇEરદાર� આવો માલસામાન હિથયાર િવગેર� � થળ ૫રથી 

ખસેડવા �ોઇએ અને તે 
માણે ખસેડવામા ં ન આવે તો બાધંકામો અિધકર� ઇEરદારના ખચ� ખસેડ� શકશે.  અગર 

હરાM઼થી તે�ુ ંવેચાણ � ર� તે�ુ ંઉb પ� ્◌ા ઇEરદારને મ�ર� આ૫શે અથવા બાધંકામો અિધકર� આવો માલસામાનનો તેનો 

� ંઇ�  ભાગનો અગર Eમીનગીર�નો અગર અનામત રાખેલા પૈસાનો અગર ઇEરદારને અદાપા� થયેલી અગર થનાર� 

કોઇ ર� મનો eરુ�eરુો અગર �Qુર લાગે તેટલો ઉ૫યોગ ઇEરદારને � ર�લા ખરાબ અથવા મન� વી ર�તે � ર�લા કામોને 

+ધુારવા પોતાને યોK ય લાગે એવી ર�તે � ર� શ� શે. 

6)  ઇEરદારને ચાY ુકામોમા ંએવી હર� ત નડ� ક� કામો eQુુ � રવામા ંિવશેષ સમયની અપેZા રહ� તો હર� તની તાર�ખથી એ�  

માસની aદુતમા ં તેણે બાધંકામો અિધકર� તરફ અરM઼ � રવી �ોઇએ અને �ો તેમણે સબળ કરણો લાગે તો યોK ય વj ુ

aદુત આપી શ� શે ૫રં� ુ આ 
માણેની બાધંકામો અિધકર� તરફથી મળેલી લેDખ ��ુ મ િસવાય ઇEરદારના � રારની 

શરતોની � લમ - ર a�ુબ �ો ઠર�લી aદુતમા ં eQંુુ ન થાય તો વj ુ aદુત માટ� દંડને પા� થતી ર� મ ભરવાના 

�વાબદાર�માથંી a�ુ ત થઇ શ� શે નહc. 

7) �યા ંઇEરદાર� પાલખ, વધારાનો � ચરો તેમ� છાQુ િવગેર� �ુર � યા0 ન હોય તેમ� મકનને �ુર� તી � રવા�ુ ંકામો અગર એs ુ

બીX઼ુ કામો +
ુત � iુ0 હોય તેમા ંલા� ડા કામો બારણાઓ, બાર�ઓ, Uદવાલ, માલના નDળયાનંી ફરસબધંના અગર મકનના 

કોઇ૫ણ ભાગ ૫ર ડાઘ�ુઘ સાફ � ર� નહc b યા ં+ધુી કોઇ૫ણ કામો eQંુુ થiુ ંછે એsુ ંમાની શ� શે નહc .  �ો ઇEરદારને ખચ� 


માણે કામો eQંુુ � ર� +
ુત � રતા ંeવૂ0 ચો� r ુ� રવામા ં� +રુ � રશે તો બાધંકામો અિધકર� ઇEરદારને ખચ� આ 
માણ ે

� રાવી શ� શે. 

8) g.૫00/- gિપયા પાચંસો +ધુીના કામોની ખચ0ની ર� મ કામો eરુા થઇ ૫સદં થયા િસવાય અદા થઇ શ� શે નહc અને g.૫00/- 

gિપયા પાચંસોથી અિધ�  qદા�વાળા કામોમા ંથયેલા કામો eરુતા તેમ� ઇEરદારને ખાતાને d અમલદારની +
ુતમા ં

કામો હશે તેવા અમલદાર� આપેલા મા૫ a�ુબ માસી�્ દ�વાયાદ� બનાવી ર� મ અદા થઇ શ� શે ૫રં� ુઆવી ચાY ુકામોમા ં

અદા થયેલ ર� મો કામો ખર�ખર� ર�તે eQંુુ થiુ ંએ Uહસાબે આ૫વામા ંઆવી છે તે 
માણે ન ગણતા ંમા� છેવટ Uહસાબની 

શરતે અદા થઇ છે.  (  ) એ 
માણે ગણવામા આવશે અને છેવટની દ�વાયાદ� આકરમા ંતેનો સમાવેશ � રવામા ંઆવશે. 

કોઇ૫ણ કામોના નાણા ં તે કામો સeંણૂ0 ર�તે સાQંુ અને વણ0ન 
માણે હોયા વગર અદા � રવામા ં આવશે નહc.  એ � દાચ 

શરત_�ુ થી ખરાબ કામો ૫સદં � રવામા ંઆવી નાણા ંઆ૫વામા ંઆવેલ હોય તો તેને ભિવ� યમા ંકોઇ૫ણ Uહસાબમાથંી બાતલ 



� ર� તેના અદા થયેલા નાણા ંછેવટનો દાખલો આ૫તી વખતે અગર તે ૫હ�લા કોઇ૫ણ વખતે વ+લુ � રવા ��ુ મ � રવા બાધંકામો 

અિધકર�ને સeંણૂ અિધકર છે. 
 

�યાર� કોઇ૫ણ qદા�૫�મા ં અગર શરત ૫�� મા ં (� પેસીફ�ક�શનમા)ં મહાનગર સેવા સદનની વખારમાથંી અa�ુ  Eતનો 

માલસામાન આ૫વામા ંઆવશે, અગર ઇEરદાર� +ધુરાઇ તરફથી આ૫વામા ંઆવનાર માલસામાન વા૫રવો �ોઇએ 

એsુ ંઠર�Yુ ંહોય b યાર� તે qદા�૫��  સાથે આ૫વામા ંઆવનાર માલસામાનના ત૫સીલનો ભાવ તથા આ૫વાનો �ગો 

િવગેર�ની િવગતસહ�ુ ં૫��  સામેલ રાખsુ ં�ોઇએ અને ઇEરદારને વખતો વખત �Qુર 
માણે માલ આ૫વો �ોઇએ 

અને એ� ંદર� આપેલા માલની િ� મતંના નાણા ં ઇEરદાર� અદા થવાના નાણાનંી દ�વાયાદ�માથંી અગર લહ�ણામંાથંી 

qદા�૫�માથંી દશા0વેલા દર 
માણે અગર qદા�૫�� ના અભાવે ઇEરદાર� સહ� � ર�લા ૫�� માનંા દરને ધોરણે 

વ+લુ લેવામા ં આવશે.  ઇEરદારને આ૫વામા ં આવેલ તમામ માલસામાન મહાનગર સેવા સદનની િમલ� ત 

ગણવામા ંઆવશે અને તે કોઇ૫ણ કરણે કામો ઉ૫રથી લઇ �ઇ શ� શે નહc.  તેમ� મહાનગર પાDલકાના બાધંકામ 

અિધકર� ગમે તે વખતે તપાસી શ� શે.  આવી ર�તે આપેલા માલસામાન પૈ� ◌ી કામો eQંુુ થયે અગર ઇEરો રદ 

� રવાના 
સગેં d � ંઇ માલસામાન વધે તે બાધંકામો અિધકર� �Qુર �ણાય વખારમા ં પાછો લેવામા ં ઇતર 
સગેં 

વધેલો સામાન ઇEરદાર ૫રત � ર� શ� શે નહc અગર તેના qગે કોઇ૫ણ Eતની ��ુ શાની માગંી શ� શે નહc. 

 9/1) મહાનગર પાDલકા તરફથી ઇEરાથી આ૫વામા ં આવતા ં કામો � રવા �ો કોઇ૫ણ 
કરનો માલસામાન ક�> Oા� ટરને 

આ૫વામા ં આવે તે તમામ માલસામાન બદલીની સહ� તેઓ અગર તેઓ નીમે તે 
િતિનિધએ રM઼� ટરમા ં � ર� 

આ૫વાની રહશે. (� ટ�.� .ઠ.ન.ં807/તા.29.11.1973) 

9/2) સદર�ુ ંમાલસામાનની સાચવવવાની તેમ� ગેરઉ૫યોગ ન થાય તે બાબતની તમામ 
કારની �વાબદાર� ક�> Oા� ટના 

શીર� રહ�શે.  માલમા ંકોઇ૫ણ 
કરની ચોર� અગર િન� કળM઼ના ૫Uરણામે ઘટ આવશે અથવા માલ�ુ ં��ુ શાન થશે તેની 

�વાબદાર� ક�> Oા� ટરની છે ને ર� મ ક�> Oા� ટર� પોતાના ૫દરની આ૫વાની રહ�શે તેમ� બીલમાથંી તે � પાત � ર� લેવામા ં

આવશે. (� ટ�.� .ઠ.q.807/તા.29.11.1973 થી મX઼ુંર) 

  �યાર� શરત ન.ં10 eરુ� થાય છે તેની આગળ નીચે a�ુબનો ઉમેરો � રવો. 

10) �યાર� ન� શા, qદા� અને � પેસીફ�ક�શનમા ંમાપો �� થાની િવસગંિત હોય b યાર� ન� શા, qદા� અને � પેસીફ�ક�શનના 

અ�?ુમ 
માણે કામો � રવા�ુ ં છે.  ૫રં� ુમાપો અને �� થામા ંpલૂ થયેલી ના હોય અને વણ0નની િવસગંિત હોય તો qદા�, 

ન� શા અને � પેસીફ�ક�શનના અ�?ુમ 
માણે કામો � રવા�ુ ં છે.  વણ0ન ખામીવાvં અથવા અ� પ�ટ હોય b યાર� બાધંકામો 

અિધકર�એ ક�વી ર�તે કામો � રsુ ંતે બાબતની સૌથી ઉ�મ 
થા � યાનમા ંરાખીને +ચૂના આપી અને ઇEરદાર� તે 
માણે કામો 

� રsુ ં�ોઇએ, ન� શો અને � પેસીફ�ક�શનમા ંદ�ખાતી pલૂો Zિતઓ હોય તો � રાર � યેયને લZમા ં રાખી બાધંકામો અિધકર� આ 

pલૂો અને Zિતઓ +ધુાર� શ� શે.  ન� શા qદા� અને � પેસીફ�ક�શનમા ં માપો, �� થો અને વણ0નની િવસગંિત િસવાયની 

ખામીવાvં વણ0ન અને � પ�ટતાઓ માટ� સીટ� એ> M઼નીયરનો િનણ0ય છેવટનો ગણાશે અને ઇEરદારને તેવા 
માણે � રsુ ં૫ડશે. 

11)  ઇEરદાર� તમામ કામો સગંીન સાર� કામોગીર�થી � રsુ ં�ોઇએ અને શરત૫�મા ં�ણાવેલ વણ0ન 
માણે માલસામાન 

વા૫રવો �ોઇએ તેમ� ઇEરદારને Eણવા માટ� મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર�ના સહ�થી રાખેલા કામોને લગતા 

ન� શાઓ, +ચૂનાઓનો _�ુ ત ર�તે અમલ � રવો �ોઇએ. 

12) qદાજ૫�મા ંબતાવેલા માપો ફ� ત qદા� હોય તેમા ંકામોની �Qુર�યાત 
માણે વધઘટ થવાને પા� છે. 

13) યોK ય અિધકર�ના ��ુ મથી મહાનગરસેવાસદનના બાધંકામ અિધકાર�ને કામોના ન� શા aળૂ ખત૫� � પેસીફ�ક�શન 

િવગેર�મા ં�Qુર� તે ફ�રફાર તેમ� +ધુારો વધારો � રવાનો ચાY ુકામોમા ંઅિધકર છે તેમ� કામોની િ� થિતને અ�સુર�ને 

+ચૂના િવગેર� આપી શ� શે. અને આવી ર�તે લેDખત આપેલી +ચૂના 
માણે કામો � રવા ઇEરદાર બધંાયેલા છે, આવા 

ફ�રફારથી aળૂ � રાર રદ� ્ થયેલ ગણવામા ં આવશે નહc આવી ર�તે ભાવ૫ત� મા ં દશા0વેલા મા૫ના � રતા ં વj ુ

કામોગીર� અગર નહc દાખલ � રલ ર� મ�ુ ંકોઇ૫ણ કામ ( ) કામના ભાગ તર�ક� ઇEરદારને +
ુત � રવામા આવે તે 

કામો તેમણે aળૂ કામો માટ� a�ુ રર થયેલી તમામ શરતોને અ�સુર�ને તથા ભાવ૫�મા ંનaદુ � ર�લા ભાવથી � રવા 

૫ડશે અને કામો eQુુ � રવાની aદુત વj ુઆપેલા કામોના aળૂ કામો સાથેના 
માણો�સુાર વધારવામા ંઆવશે અને 

આ 
માણે માટ� બાધંકામો અિધકર� d દાખલો આપે તે બધંન� તા0 ગણાશે.  p� રારના બહારની ર� મ�ુ ંવધારા�ુ ંકામો 


માણpતૂ ભાવ૫��  ( ) મા ંદાખલ � ર�લા ભાવો 
માણે � રsુ ં૫ડશે અને તેમાથંી � રાર 
માણે aળૂ કામોના ભાવ માટ� 

d ટકા બાદ � રવાના ઠર�લા હોય તેટલા ટકા બાદ � રવામા ંઆવશે અને આવા 
માણpતૂ ભાવ૫�� મા ં� ટકા ર� મ () 

દાખલ ન થયેલી હોય તેના ભાવ યોK ય અિધકર� તરફથી મX઼ુંર થાય તે �ો ઇEરદાર આથી વધારાની ર� મ�ુ ંકામો 

� રવા � �લૂ હોય તે ઇEરદાર� � વીકરsુ ં�ોઇએ.  આવા ભાવ ટકાની � પાતોપા� નહc એવી ર�તે િનવળ મX઼ુંર � રવામા ં

આવશે અને �ો ઇEરદાર 
માણpતૂ ભાવ૫�ોમા ંdનો સમાવેશ � ર�લો ન હોય તે�ુ ંવધારા�ુ ંકામો � રવા rશુી ન 

હોય તો મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર� આવા બાધંકામો માટ� િનયમ 
માણે યોK ય ત�વી� � ર� શ� શે. 

14)  શરત 
માણે ઠર�લા કામો પૈ� ◌ી કોઇના મા૫ અગર � થળની િ� થિતમા ંફ�રફાર � રવાનો તે પૈ� ◌ી કોઇના કામો અગર 

તેનો ભાગ � મી � રવાનો અગર � રારદાર પાસેથી બદલામા ંબીXુ આપીને આA યા વગર કઢ�ને લેવાનો અથવા કોઇ eQંુુ 

અગર qશતઃ � ર�Yુ ંકામો કઢ� નાખંવાનો અગર તેમા ંફ�રફાર � રવા મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર�ને અિધકર 

છે.  કામોનો કોઇ ભાગ � રારદાર પાસેથી કઢ� લેવામા ંઆવે તે 
સગેં તેટYુ ં કામો ન � રવાના અગર કઢ� લેવાના 

સબ� થી કોઇ૫ણ Eતની ��ુ શાની માગંી શ� શે નહc. 



15) �ો મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર� સાહ�બે અગર તો તેમના નાયબને કામો બદલ અjQંુુ અગર બીન સફાઇવાળ� 

કામોગીર�થી � ર�લા�ુ ં �ણાય અગર હલ� ◌ી Eતનો માલસામાન વા૫રવા�ુ ં�ોવામા ંઅગર તો તમામ કામો અગર 

તેનો ભાગ ઇEરદારને કામોની �Qુર�યાત 
માણે �ુર� ત � રવા, કઢ� નાખંવા અગર ફર�થી � રવા લેખી +ચૂના આપી 

તે ઉ૫રથી ઇEરદાર� તે 
માણે પોતાના ખચ� � રsુ ં�ોઇએ અને આવી ર�તે બાધંકામો આિધકર� અગર તેમના નાયબે 

આપેલી aદુત qદર �ો ઇEરદાર ખચ0 � રવા ઇ> કર � ર� અગર કામોની � થળ સીમા ઉ૫રથી કોઇ૫ણ Eતનો 

માલસામાન તથા �ણસો d હલ� ◌ી ખરાબ (બીન મ��તુ તથા ઇEરાની શરતો િવQુ� ધ) હોય એવી આપેલી aદુત 

qદર �ૂર � રવા બાધંકામો અિધકર� eતુ0તા � ર� લઇ તેના ખચ0ની ર� મ ઇEરદારની કોઇ૫ણ 
કરની I હ�ણી ર� મો 

વ+લૂ � ર� શ� શે. 

16) �ો મહાનગરસેવાસદનના બાધંકામ અિધકાર�ને થયેYુ ંકામો એ� દમ શરત૫� () 
માણે થયેYુ ંનથી ૫રં� ુતે કામો 

ચલાવા દ�sુ ંએsુ ંલાગ તે માટ� તેમને યોK ય લાગે તે ભાવ કપી નાણા ંઅદા � રવા તેમને અિધકર છે.  ૫ણ આવી ર�તે 

� રsુ ંક� ન � રsુ ંતેમની મરM઼ ઉ૫ર છે. 

17) ઇEરદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર� તથા તેમના નાયબો દ�ખર�ખ રાખી 

તપાસી શ� શે.  ઇEરદાર� હમેંશા �યાર� કામો ૫ર પોતે હા�ર રહ� શક� તેમ ન હોય b યાર� પોતાના �વાબદાર 


િતિનિધને કામોની હમેંશની વખતે અને �યાર� બાધંકામો અિધકર� તરફથી અગર તેમના નાયબ અિધકર� તરફથી 

+ચૂના મળે તેમની +ચૂનાઓ તથા ��ુ મ લેવા દર��  વખતે હા�ર રાખવા �ોઇએ અને આવી ર�તે રખાયેલા 


િતિનિધને d કંઇ ��ુ મો આ૫વામા ંઆવે તે rદૂ aળૂ ક�> Oા� ટરને આ૫વામા ંઆવેલા ��ુ મો 
માણે � બધંનકર�  

ગણવામા ંઆવશે. 

18) મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર� તરફથી �ણાવવામા ંઆવે તે વખતે કામોની તપાસણી qગે �ોઇતા હિથયારો 

મX઼ુરો િવગેર� તમામ ઇEરદાર તરફથી પોતાના ખચ� આ૫વામા ંઆવશે અને �ો આવી ર�તે ઇEરદાર આ૫વામા ં_કૂ� 

તો ઇEરદારના ખચ� � ર� લેવા અને થયેલો ખચ0 તેના અદા થવાની નાણાનંી દ�વાયાદ�માથંી વ+લૂ થઇ શ� શે. 

�યાર� કામોનો કોઇ૫ણ ભાગ ઢંકઇ �વાનો હોય અને �ો તેના મા૫ લઇ શકય એવી િ� થિત બહાર �તા ંહોય b યાર� કામો ઢંકઇ 

�તા ં૫હ�લા તેના ખરા માપો લઇ શકય તે અથ0 આવા કામો ઢંકતા ૫હલા ઇEરદાર� મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર� 

અગર તેમના નાયબને િનદાન સાત Uદવસની લેDખત +ચૂના આ૫વી �ોઇએ અને થયેYુ ંકામો ઢા�ં ◌ી તેમની લેDખત ૫રવાનગી 

મેળવવી �ોઇએ.  �ો ઉ૫ર 
માણે વત0ન � રવામા ં_કૂ� તો બાધંકામો અિધકર�ને યોK ય લાગે તો ઢાકં�લા ભાગ ઇEરદાર ખચ� 

ઉઘડાવી શ� શે અગર તેના ખચ� એવા કામો તથા માલસામાન બદલ નાણા ંઅદા � રવામા ંઆવશે નહc. 

19) �ો કોઇ ઇEરદાર અગર તેના કામો ઉ૫રના માણસો d કામો ઉ૫ર તે કામો � રતા ંહોય તે મકનના કોઇ૫ણ ભાગમા ં

અથવા મકનને, ર� તાને બધંન અગર ઘાસ ઉગેલી �મીનને અગર વાવેતર � ર�લી �મીનને તોડ�, બગાડ� અગર ��ુ શાન 

૫હfચાડ� અગર કામો ચાY ુહોય તે વખતે કોઇ૫ણ કરણથી તે કામોને � ંઇ ��ુ શાન ૫હfચે અગર તો કામો eQુુ થવાની 

તાર�ખથી એ�  વષ0ની qદર ખામી �ણાઇ આવે તો તેણે પોતાના ખચ� �ુર� ત � ર� આ૫વી ૫ડશે નહc તો 

મહાનગરપાDલકના, બાધંકામો અિધકર� બીE કર�ગરો પાસેથી �ુર� ત � રાવી લેશે અને થયેલો ખચ0 ઇEરદારની I હ�ણી 

ની� ળતી હોય અગર મહાનગરપાDલક b યાર ૫છ�થી થાય તે ર� મમાથંી વ+લુ � ર� શ� શે. 

20) ઇEરદાર� પોતાના ખચ� રાખેYુ ં કામો eQુુ � રવા માટ� �ોઇતા સવ0 હિથયારો, સાધનો, િનશાનીઓ, દોરડ�ઓ, પાલખ 

િવગેર� eરુા પાડવા અને લાવવા લઇ �વા માટ�નો ખચ0 ૫ણ પોતે વેઠવો �ોઇએ, તેમ� તેણે કામો�ુ ં મા૫ અગર 

માલસામાન�ુ ંમા૫ લેવા વ�ન � રવા અગર કામોના આલેખને () � રવામા ંd સાધનની �Qુર ૫ડ� તે � ંઇ ૫ણ ખચ0 

લીધા વગર આ૫વી �ોઇએ.  કોઇના Eનમાલને ��ુ શાન ન ૫હfચે તે સાQુ �ોઇતી વાડ અને બ�ીઓની ગોઠવણ 

� રવી ૫ડશે.  સગવડો નહc રાખવા બદલ દર��  ખામી દ�ઠ રો�ના gા.2/- થી gા.૫/- +ધુીનો દંડ � રવામા ંઆવશે, ખામી 

બદલની +ચૂના આA યા િસવાય ૫ણ મહાનગરપાDલક તરફથી તે બદલની S યવ� થા � ર� તેનો ખચ0 ક�> Oા� ટરના 

બીલમાથંી વ+લૂ � રવામા ંઆવશે.  

(� ટ�.� .ઠ.ન.ંતા.29-11-63 થી મX઼ુંર) તેમ� કામો ઉ૫ર દ�ખર�ખ રાખનાર મહાનગરપાDલકના મહ�� મ અગર કામો � રનાર 

મX઼ુરો પૈક� કોઇને ૫ણ મશીનથી અગર ઇતર કોઇ૫ણ 
કર� અ� � માત થઇ  ��ુ શાન થશે તો તેની તમામ �વાબદાર� 

ઇEરદારને શીર� રહ�શે. આવા 
સગેં દાવો અગર ફUરયાદ થશે તો તેનો બચાવ � રવામા અગર > યાયની અદાલતમા ં

લડવા માટ� ખચ0 તે તેણે સfસવો ૫ડશે અને તે માટ� ��ુ શાની અગર ખચ0 આ૫વા ��ુ મ થાય તે આ૫વો ૫ડશે. 

21)  મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર�ની લેDખત સમંિ� વગર બીE નામોમા ં બદલો � ર� શકય નહc અગર બીE 

ઇEરદારને પેટા ઇEરો આપી શકય નહc.  આ 
માણે સમંિ� � ર� લીધા વગર ઇEરદાર મf બદલી � ર� અગર પેટા 

ઇEરો આપે તો તેણે ઇEરદારની શરતનો ભગં � ર�લો ગણવામા ંઆવશે અને મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર� તે 

ઉ૫રથી ઇEરો ર� � ર� શ� શે અને ઇEરદાર� ભર�લી તારણ પેટ� રX઼ુ � ર�લા અનામત મહાનગરપાDલકમા ં�મે થવા 

પા� થશે અને તે મહાનગરપાDલકને � વાધીન રહ�શે અને ઇEરદાર� એ� ઠા � ર�લ માલસામાનથી અગર તે માટ� માથે 

લીધેલી �વાબદાર� ઇEદારને ��ુ શાન થાય તે માટ� વળતર માગંવાની હ� �  તેને રહ�શે નહc. 

22) ભાવ૫�ો ઉ૫ર d ઇસમો સહ� � ર� તેમની �વાબદાર�થી મડંળના ભાગીદારોમા ંફ�રફાર થવાથી ન�ટ થતી નથી આવા 

ફ�રફાર બાબત ઇEરદાર� બાધંકામો અિધકર�ને લેDખત ખબર આ૫વી �ોઇએ. 



23) કામો eQંુુ � રવા માટ� તારણ � રવા aકુ�લી અનામતની ર� મ eQંુુ થયા ૫છ� છેવટનો Uહસાબ થઇ કામો eQંુુ થવાનો 

દાખલો મ� યા ૫છ� ૫રત � રવામા ંઆવશે.  નિવન કામો માટ� કામો eQુુ થયા ૫છ� એ�  વષ0 +ધુી કામોની બે ટકાની 

અનામત મહાનગરપાDલક તરફ રાખી a�ુ વામા ંઆવશે.  આ શરતો ખાસ સeંણૂ0 �ુર� તીના કામોને લા} ુ� રવી નહc તે 

બદલ મહાનગરપાDલક બાધંકામો અિધકર� aખુb યાર છે. 

24) �ો કામો eQુુ થયાની તાર�ખથી એ�  વષ0 aદુત દર] યાન થયેલ કામોમા ંઇEરદાર સ�ા બહશારના કરણોને લઇને 

નહc ૫ર� ુક�વળ તેની � +રૂ ખદરાબ કામોગીર� અથવા ખરાબ � માલસામાનનો ઉ૫યોગ � યા0નો સબબથી � ંઇ ખામી 

�ણાઇ આવે તો ઇEરદારને ખચ� અને �ોખમે �ુર� ત � રવામા ંઆવશે અને થયેલો ખચ0 ઇEરદારને d ર� મ અદા 

થવાને પા� થઇ હોય તેમાથંી વ+લૂ � રવામા ંઆવશે. 

25) ઇEરાથી થતા ં કામોને તે aદુત દર] યાન મહાનગરપાDલકના બાધંકામો અિધકર�ની હ� ◌ુમત નીચે ગણાશે અને 

��ુ શાની શરતો અને કામોગીર� અને માલસામાનના }ણુદોષની બાબતમા ં તેમનો િનણ0ય છેવટનો અને બધંનકર�  

ગણાશે. 

26) d કામોની બાબતમા ં શરતો a�ુ રર � રવામા ં આવેલી ન હોય તે કામો સeંણૂ0 ર�તે મહાનગરપાDલકના બાધંકામો 

અિધકર�ના �Qુર�યાત અને +ચૂના 
માણે � રsુ ં૫ડશે. 

27) ખાણોની સવ0 લાગત, રોયI ટ� �કત અને એવો બી�ો ખચ0 તે બાબત ખાસ ઉIલેખ � ર�લો ન હોય તો તે ઇEરદાર� 

વેઠવો ૫ડશે 

28) આ કામોગીર� સબંધંી કોઇ૫ણ 
કરની માગંણી ત� રાર હશે તો ફાયનલ બીલ મ� યા તાર�ખથી 3 મUહના qદર અમે 

યોK ય ઇલા� લઇ�ુ.ં  આ aદુત િવb યા બાદ આ સબંધંી કોઇ૫ણ 
કરનો દાવો ચાલશે નહc. 

ઇEરદાર � રાર � યા0ની તાર�ખથી ૬ માસની qદર કામો � રવાની સાઇટ આ૫વામા ંન આવે તો ઇEરદા � રારમાથંી a�ુ ત થવા 

માગંણી � ર� અને તે 
માણે ઇEરદEર� માગંણી � ય�થી તેને ભર�લ અનામત ર� મ ૫રત � રવામા ંઆવશે. 
 

ભાવ૫��  � રનાર ઇEરદાર અગર ભાગીદારોની સહ� 

મ� ુ� રનાર ઇEરદાર ભાગીદારોના સાથીદારોની સહ� 
 

       QુબQુ 

 

       ] iિુનિસ૫લ િ� મ� નર 

 

 

               

           વડોદરા મહાનગરપાDલકા સ� ય ન.ં૧ 

            વડોદરા મહાનગરપાDલકા સ� ય ન.ં૨ 

 

    

    

    

    

 



    

વડોદરા મહાનગર પાલકા 

(ઇલે. િમક�. શાખા) 

::   શરતો   :: 

1)    ઇEરદાર� ભર�લા ટ�> ડરની દર�ક આઇટમનો Xુદો  સરવાળો તેમ� બધી� આઇટમોનો સરવાળો 

�� ડા અને શ� દોમા ંઅ_�ૂ  �ણાવવા. 

2) દર�ક આઇટમોના ભાવ, શ� દ અને �� ડામા ંબ> નેમા ં�ણાવવા. 

3) ટ�> ડર ભરતી વખતે સીલબધં � વર ઉપર કામ�ુ ંનામ eરુ�eQંુુ �ણાવsુ.ં 

4) ડ�મા> ડ Rાફટ સામેલ છે, તેમ દશા0વી ડ�મા> ડ Rાફટની િવગત આપવી. 

5) ટ�> ડર ભરવામા ંઇ> � પેનનો ઉપયોગ � રવાની મનાઇ છે.  આ +ચૂના�ુ ંઉIલઘંન � રવામા ંઆવે તો 

ટ�> ડર નામX઼ુંર � રવાનો અિધકાર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનો છે. 

6) અિનવાય0 સ�ંોગોમા ં રM઼� ટર પો�ટથી રX઼ુ � ર�લ ટ�> ડર � વીકરવાનો ઉપર દશા0વેલ તાર�ખ અને 

સમય ૧૬.૦૦ � લા� નો છે તે પહ�લા ટ�> ડરપ� મળ� શ� શે તો� ટ�> ડર �વીકારવામા ં  આવશે 

પો�ટથી િનયત સમય પછ� ટ�> ડર �વીકારવામા ં  આવશે નહc અને તેની �વાબદાર� વડોરા 

મહાનગર સેવા સદનની રહ�તી નથી. 

7) બાનાની ર� મ (ઇ.એમ.ડ�.) નો ] iિુન. કિમ� નર, V.M.S.S. ના નામના ડ�મા> ડ Rાફટથી 

�વીકારવામા ં આવશે. રો� ડા, ફ�� સ ડ�પોઝીટ ક� બીE � વQુપમા ં�વીકારવામા ં આવશે નહc. 

8) રM઼� ટર પો�ટથી ટ�> ડર નીચેના સરનામે મો� લsુ.ં 

 ડ�Aiટુ� ] iિુનિસપલ કિમ� નર Lી, (ર�ક�ડ0 શાખા) 

વડોદરા મહાનગર સેવાસદન, ખડં�રાવ માક¡ટ DબI ડcગ, રા�મહ�લ રોડ, વડોદરા - 390 001. 

9) ભાવો તમામ ટ�Z સાથેના આપવાના ંરહ�શે. 

10) ઇEરદાર� ૩ % અનામત ઓડ0ર મ� યેથી Uદન - ૦૭ મા ંડ�.ડ�.થી/ રો� ડ�થી ભરવાની રહ�શે. 

11) પેનI ટ� :- ઇEરદાર� સમય મયા0દામા ંકામ eણુ0 ન � ર� તો ટ�> ડરમા ંદશા0વેલ કામગીર�ની aદુત  

eરુ� થયા બાદ મX઼ુંર થયેલ ર� મના અડધો ટકો 
િત અઠવાડ�યાના અને વjમુા ં વj ુ ઓડ0ર 

વેI iનુા 10 % a�ુબ લેટ ડ�લીવર�ની પેનI ટ� � પાત � રવામા ંઆવશે. 

12) ઇEરદાર� �ુ� મ મળે Uદન-૭ મા ંવડોદરા મહાનગર સેવાસદન � રાર � રવાનો રહ�શે. 

13) વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની વેબસાઈટ પરથી ટ�> ડર ડાઉન લોડ � ર� ટ�> ડર ભરવાના 

સ�ંોગોમા ંટ�> ડર ફ�  ] iિુન. કિમ� નર, V.M.S.S. ના નામના ડ�.ડ�. 
ી-� વોલીફ�ક�શન બીડમા ંરX઼ુ 

� રવા�ુ ંરહ�શે. 

14) ભાવપ�ની વેલીડ�ટ� ૧૨૦ Uદવસની આપવાની રહ�શે. 

15) પેમે>ટ કામ eQંુૂ થયા બાદ વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના  િનયમ aજુબ કરવામા ંઆવશે.   

16)  સરકાર�/ અધ0 સરકાર� સ�ંથામા ંકામ કરવા ગેરલાયક ઠ�રવેલા (કાળ� યાદ�મા ંaકૂાયેલા) 

ઇ:રદાર ભાવપ�ક ભર� શકશે નહc. આવા ઇ:રદાર ¥ારા જો ટ�ડર ભરવામા ંઆવશે તો તેને રદ 

કરવામા ંઆવશે અને ઇ.એમ.ડ�. ની રકમ જAત કરવામા ંઆવશે.   

17) ઇ:રદાર� સામાન ના Oા�પોટ¡સન દર]યાનં �ુકંશાન ન થાય તે�ુ ં¦યાન રાખવા�ુ ંરહ�શે. 

18) ઉપરો�ત સદર કામગીર� દર]યાન કોઇપણ :તનો અક�માત ક� :નહાની થયતો તેની સeંણુ0 

જવાબદાર� ઇ:રદારની રહ�શે. 

19) ઈ:રદાર� સે§ટ� સાધનો સહ �ક�Iડ �ટાફ ¨ારા કામ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

20)  મેઇ>ટ�ન>સ ની કામગીર� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી કરવામા ંઆવશે. 

21) ઇ:રદાર� પપંcગ �ટ�શન કાળM થી ચલાવા� ુતથા મશીનર� ને સાચવીને ઉપયોગમા ંલેવાની 

રહ�શે . 

22) ચાY ુઇ:રો દ�ન- ૭ ની નોટ�સ થી eરુો કર� શકાશે.   

23) ખાતાને જQુર�યાત જણાયે ૧ માસ માટ� /૧૫ દ�ન માટ� ઇ:રો સદર ભાવે લબંાવી સકશે 



24) ઇEરદાર� બાનાની ર� મ (ઇ.એમ.ડ�.) , ટ�> ડર ફ� ની ર� મ િવગેર� કોઇ૫ણ આિથ©ક Sયવહારો 

Cashless ૫¦ધિતથી તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૬ ૫છ�થી � રવાના રહ�શે. 

25) પપંસેટ ચોક અપ થવાના સજંોગો મા ંઈ:રદાર� સદર કામગીર� કરવાની રહ�શે. 

26) કમ0ચાર� ને ક�શલેસ પધતી થી _કૂવ¯ુ ંકાવા�ુ ંરહ�શે. 

27) ઈ:રદાર� ઓપર�ટર/િશ§ટ મળ� �લૂ ૩ ઓપર�ટર/Uદન રાખવાના રહ�શે. 

28) ઈ:રદાર ને +વેુઝ/વોટર વક0સ ના ઓછામા ંઓછા ૩૦ હોપા.ના પપંસેટ 

ચલાવવાનો(ઓપર�શનનો) �ણ માસ નો અ�ભુવ હોવો જોઈએ.  

29) ઈ:રદાર વેલીડ ઈલે�O�કલ લાઈસ>સ ધરાવતો હોવો જોઈએ. 

30) શરતીય 
ાઈઝ-બીડ �વીકારવામા ંઆવશે નUહ. 

31) સદર કામગીર��ુ ંભાવપ� ઇEરદાર� �થળ °�થિત/કામગીર� �ોઇને જ ભરવા�ુ ંરહ�શે. 

 

 

                       સહ�/- 

       કાય0પાલક ઇજનેર(ઇલે.િમક�.) 

       વડોદરા મહાનગર પાDલકા, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                     PRICE BID: ITEM RATE 
 

      VADODARA MUNICIPAL CORPORATION 

   

કામ 5 ુનામ :  ::    ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ંકાર�લીબાગ APS 

ના �ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         સહ�/- 

કાય0પાલક ઇજનેર(ઇલે.િમક�.) 

વડોદરા મહાનગર પાDલકા, 

ઇEરદારની સહ� અને િસ� કો 
 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. 

No. 

 

Qty. 
Item 

Rate 

Per Total Amount 
Rs. 

૦૧ ૦૩ માસ :ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના 

ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ં કાર�લીબાગ 

APS ના �ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો 

ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ.  

(ટોટલ-૩ નગં ઓપર�ટર/Uદન) 

 

 

 

 

માસ 
 
 

  
      ટોટલ #.    



 

     આઈટમ ર�ટ 5ુ ં ભાવ૫0ક 

 

ભાવ૫��  ભરનાર�ુ ંનામ 

�ુ/ંઅમે લખYેુ ંકામો �� ડામા ં                 ટકા શ� દોમા ં

qદાજ ૫�� મા ંદાખલ � રલા ભાવ � રતા ંઓછા વj ુભાવ � રવા rશુી { ં/ છ�એ. 

કામ5ુ ંવણ:ન : ::    ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન હ� તકના ંકાર�લીબાગ APS ના �ણ 

માસ માટ� ઓપર�શન નો ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 

કામનો 

અ�?ુમ 

નબંર 

કામ�ુ ંનામ qદા�૫�� ની 

ર� મ દ�ખર�ખ 

આકર તથા 

અણધાયા0 

ખચ0ની ર� મ 

િસવાય 

કામ eQુુ 

� રવાની 

aદુત 

નોટો, રો� ડ ઇb યાદ� ર� મ 

બાનાની ભર�લી અનામત 

તર�ક� તેની ત૫સીલ 

૧ ૨ ૩  ૪  ૫ 

૧  ઇલે.-િમક�., +એુઝ ડ�. વ� સ0 

શાખાના ગાજરાવાડ� ઝોન 

હ� તકના ં કાર�લીબાગ APS ના 

�ણ માસ માટ� ઓપર�શન નો 

ઇ:રો કરવા�ુ ંકામ. 

૧,૦૩,૬૮૦ /- Uદન – ૯૦  ર % અનામતની ર� મ       

g. ૨૦૮૦ /- નો 

નેશનલાઇઝડ બે> � નો 

ડ�મા> ડ Rાફટ સામેલ 

રાખવો. 

  

 �ો સદર�ુ ંભાવ૫��  � વીકરવામા ંઆવે તો �ુ/ંઅમો ઉ૫રો� ત તથા સામેલ રાખલેી � રારની તમામ શરતો 


માણે વત0વા બધંાઉ {/ંછ�એ અને તે 
માણે વત0વામા ં_કૂ�એ તો િશZા તર�ક� � રારમા ં�ણાવેલી ર� મ અગર દંડ 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ંભર��ુ,ં આ સાથે અનામત g.      ર� મ 

મો� લી છે તે ર� મ �ુ/ંઅમો qદા�ની ર� મ ઉ૫ર ૫ % અનામત ન ભર�એ અગર બીલમાથંી ૧૦ % � પાત � રવા ન 

દઇએ તો માર� માગંણી મX઼ુંર થયે સોબતના � રારની � લમ  
માણે મહાનગર સેવા સદનમા ંજAત � ર� પાક� ખાતે 

�મા � ર� તે મને/અમોને � �લુ મX઼ુંર છે. 

તા.    -    -૨૦૨૦ . 

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

સરનાa ુ........................................................ 

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

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

 સદર�ુ ંભાવ૫�ક વડોદરા મહાનગર સેવા સદન વતી મX઼ુંર 

 

            તા.    -    -૨૦૨૦. 

                                                                           મX઼ુંર � રનાર અિધકર�ની સહ� 


