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કામ ુ ંનામ           :મહાનગરપા લકાની જ ુર યાત જુબની 
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વે  ટના િનકાલ અને કચરા વહન માટ  ટર-

ઇલર ભાડથી લેવાનો વાિષક ઇ રો  રવા  ુ

કામ.  

 
ટ  ડર ફ                                 : .૮૦૦/- 

 
રસીદ નબંર                             : 
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 ટર- ઇલર ભાડથી લેવાના કામના ટ  ડર ડો  મુે  ટસ 
 
 
આ ટ  ડરના ુલ   -પાન છે. સામેલ લી  ટ જુબ આ ટ  ડર ડો  મુે  ટ નીચેના કો  ા  ટરન ેઆ૫વામા ંઆવ ેછે. 
 
 
 
કો  ા  ટર  ુનામ     : 
 
કો  ા  ટર  ુસરના  ુ     : 
 
 
 
 
 
આ ટ  ડર ડો  મુે  ટસની ફ  .૮૦૦/- છે. 
 
 
ટ  ડર ડો  મુે  ટના વેચાણની તાર ખ---------------- ડ મા  ડ ાફટ નબંર---------------------તાર ખ.-----------------

-/ રો  ડા તા.----------------------- 

 

ટ  ડર ડો  મુે  ટમા ં  ુદ  ુદ  ચુનાઓ આ૫વામા ંઆવેલી છે તે જુબ કો  ા  ટર તેઓ  ુટ  ડર ભર ને મો  લવા  ુ

રહશ.ે 
 
 
 
 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
 
 
 
 
ભાવ૫ ક મેળવવાની િતમ તાર ખ   : ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ 
 
 
ભાવ૫ કો મો  લવાની િતમ તાર ખ અને સમય  :  ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ સાં  ૪-૦૦  લાક 
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 ટર- ઇલર ભાડથી લેવાના કામના ટ  ડર ડો  મુે  ટસ 

 
 

અ ુ મ ણકા 

 
 

અ.ન.ં િવગત પેજ નબંર 

૧ હરાતની ન  લ  

૨ ઇ રાની શરતો  

૩ ભાવ૫ ક  
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 
વડોદરા મહાનગરપા લકામા ંનીચે જણાવેલ કામો માટ યો ય અને મા ય ઇ રદાર પાસેથી ી-  વોલીફ કશન 

બીડ અન ે ાઇસબીડ  એમ બે બીડમા ંભાવપ કો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

કામ  ુ નામ, 

દા  રકમ  

ઇ.એમ.ડ .ની 

રકમ .  

ટ ડર ફ  .  ટ ડર 

િવતરણની 

છે લી તા.  

ટ ડર 

વીકારવાની 

છે લી તા.  

વ  ુ મા હતી 

માટ સપંક 

િવભાગ  

પી.આર.ઓ.ન.ં  

૧. કામ  ુનામઃ પા લકાના કતલખાના/મટન માકટના લોટર ગ વે ટના િનકાલની કામગીર  માટ કટર ઇલર વાિષક ઇ રાના 

ધોરણ ેભાડથી લેવા બાબત.  

૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- ૮૦૦/-  ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ મ ન.ં૧૩૨, 

મીકિનકલ ખા ,ુ 

ખડંરાવ માકટ 

બ ડ ગ  

 

 ઉપરોકત કામની મા હતી તથા પેશીફ કશન માટ ઇ રદારોએ ઇ.એમ.ડ .ની રકમ તથા ટ ડર ફ ની રકમ 

િમકિનકલ શાખા, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, મ ન.ં૧૩૨ મા ંસવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક ધુીમા ં રોકડથી અથવા 

િુન. કિમ ર ી, વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બે કના ડ .ડ .થી તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી તા.૦૮-૧૨-૨૦૨૦ ધુી જમા 

કરાવી ભાવપ કો ઓ ફસ સમય દર યાન મેળવી શકશે. ભરલા ભાવપ ો સીલબધં કર  ભાવપ ો પર કામ  ુનામ, 

ખાતા  ુનામ, ડ  ુડઇટ લખી તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૦ ધુીમા ંકાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક) ી, િમકિનકલ િવભાગ, મ ન.ં૧૩૨, 

ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, મહાનગરપા લકા, વડોદરા-૦૧ને આર.પી.એ.ડ ./ પીડ પો ટથી બપોરના ૧૬-૦૦ કલાક ધુીમા ં

મળે તે ર તે મોકલવાના રહશ.ે કોઇપણ ભાવપ ક મં ુર/નામં ુર કરવાની સ  િુન.કિમ ર ીને અબાિધત રહશ.ે   

 

                      

કાયપાલક ઇજનેર )યાિંક(,  
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 ટર- ઇલર ભાડથી લેવાના કામના ટ  ડર ડો  મુે  ટસ 

ઇ રાની શરતો 
 
1. કામ  ુનામઃ પા લકાના  તલખાના મટન માકટ વે  ટના િવ  તારો માટ  લોટર ગ વે  ટ તથા  ચરાના િનકાલની 

કામગીર  માટ  ટર ઇલર વાિષક ઇ રાના ધોરણે ભાડથી લેવા બાબત. 

2. ખચ મયાદા : .૫.૦૦ લાખ 

3.  થાિનક ઇ રદારો પાસેથી જ ભાવપ કો  વીકારવામા ંઆવશે. 

4.  ટર ઇલર દવસના ૦૮-  લાક માટ ભાડથી આપવા  ુરહશ.ે 

5. વેબ સાઇટ પરથી ટ  ડર ભરતી વખતે ટ  ડર ફ  અને ૨% અનામત અલગ અલગ રા ય ૃત બ  ના ડ .ડ .થી 

ભરવાની રહશે 

6. કોરા ટ  ડર, ટ  ડર ફ ના .૮૦૦/- તેમજઇ.એમ.ડ .૨% .૧૦૦૦૦/-રો  ડા ખાતામા ં જમાઅથવા  િુનિસપલ 

કિમ  નર, વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બ  નો ડ મા  ડ ાફટ  ઢાવી ભાવપ  સહ ભરવાનો રહશે, ના વગર 

ભાવપ ક  વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

7. ઇ રદાર વેબ સાઇટ પરથી પણ કોરા ટ ડર ફોમ ડાઉનલોડ કર  ભાવ ભર  શ  શે ભાવો ટ  ડરમા ં દશાવેલ 

ભાવપ  ના ફોમટ માણે જ આપવાના રહશ.ે  

8. ી.-કવોલીફ કશન બીડ અને ાઇસબીડના અલગ અલગ સીલબધં કવર બનાવી આ બનેં કવરો એક ુ ય 

કવરમા ં કુ  સીલબધં કર   વર પર િમકિન  લ ખાતા  ુનામ, કામ  ુનામ તથા ડ  ુડટ લખવાની રહશ.ે 

9. ુ ય કવર કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક) ી, િમકિનકલ િવભાગ, મ ન.ં૧૩૨, રાજમહલ રોડ, મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા-૩૯૦૨૦૯ સરનામે મો  લવા  ુરહશ.ે 

10. ભાવપ કો  વીકારવાની છે લી તા.૧૦-૧૨-૨૦૨૦ બપોર ૪-૦૦  લાક ધુીની છે. શ  ય હશે તો તે દવસે 

બપોર ૪-૦૦  લાક ભાવપ કો ખોલવામા ંઆવશે. 

11. સામા  યર તે મહાનગરપા લકાની પેમે  ટની શરત દન-૩૦ ની છે.  

12. ભાવપ  ની વલેીડ ટ  ઓછામા ંઓછા દન-૬૦ ની આપવાની રહશ.ે 

13. આ કામે સફળ થનાર ઇ રદાર ઓડરની ક મતંના ૩% સી  રુ ટ  ડ પોઝીટ ભરવાની રહશે તથા િનયમ 

જુબનો  રાર  રવાનો રહશ.ે 

14. આ કારના કામો સરકાર /અધસરકાર  સં થામા ંકરલ હોય તેના રુાવા ટ ડર સાથે ર ુ કરવાના રહશ.ે 

15. સરકાર /અધસરકાર  સં  થામા ં ન ધણી ગેના માણપ ની ન  લ, આ કારના કામના અ ભુવ ગેના 

પરફોમ  સ સટ ફ કટ/વક ઓડર અને મુા  તા ધારા હઠળ ન ધણી  રા  યા  ુ માણપ ની ન  લ 

.એસ.ટ .ન ધણી માણ પ  ટ  ડર સાથે ર ુ   રવાની રહશે. 

16. કોઇપણ તના કારણો આ  યા િવના કોઇપણ ભાવપ ક  વીકારવાનો ક રદ  રવાનો ક તમામ રદ  રવાનો 

હ  કમહાનગરપા લકાને રહશ.ે 



 5

17.  ટર ઇલરના ઓપરટર, બળતણ, મેઇ  ટન  સ, અ   માત, આર.ટ .ઓ., ઇ   રુ  સ, અદાલતી, લોડ ગ-

અનલોડ ગ િવગેર વી તમામ જવાબદાર ઓ ઇ રદારની રહશ.ે 

18. વ  ુ  ટરની જ ુર હશે તો આ જ ભાવ તથા શરતોએ રુા પાડવાના રહશ.ે 

19.  ટર ઇલરનો સમય  તે ઉપયોગકતા ખા  ુપોતાની જ ુર યાત અ સુાર નકક   રશ.ે 

20. સદર ુ ં કામે દશાવવામા ં આવે તે િવ  તારોમાથંી  લોટર ગ,  ચરો ઉઠાવી, દશાવવામા ં આવે તે સાઇટ પર 

નાખવાની કાયવાહ   રવાની રહશ.ે 

21. કામગીર   તે ઉપયોગકતા ખાતાની ચુના જુબ  રવાની રહશ.ે 

22.  રલ કામગીર  માટ  તે ખાતાના જવાબદાર અિધકાર ની સહ  રુ  િવગતસહ મેળવવાની રહશ.ે 

23. ઇ રદાર ારા કરલ કામગીર  માટ િનયત ઠરલ લોગ કુ અને માસીક પ કના ફોમમા,ં કામગીર  કરાવનાર 

ખાતાના જવાબદાર અિધકાર ીની સહ -સીકકા સાથે ર ુ  કરવાના રહશ.ે માસીક બીલો કુવણા ંઅથ ર ુ  કરતા ં

પહલા ઇ રદાર ઉપયોગકતા ખાતાના અિધકાર ી પાસેથી સટ ફાઇડ કરાવી ર ુ  કરવાના રહશ.ે અ યથા 

બીલોની આગળની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે નહ .  

24. કામગીર મા ંએક દવસની ગેરહાજર ની સામે ડબલ ભાડાની  પાત ઇ રદારના બીલમાથંી પેન ટ  પેટ  રવામા ં

આવશ.ે 

25. કામગીર મા ંતેમછતા ં િનયિમતતા ળવવામા ંનહ  આવે તો જ ુર જણાશે તો, આ જ ભાવ તથા શરતોએ  

પણ બહારનો વેપાર  કામગીર   રવા તૈયાર હશે તો તેઓ પાસેથી સદર ુ કામગીર  કરાવવામા ંઆવશે અને 

ઇ રદારની અનામતો જ ત  ર , ઇ રદારનો વાિષક ઇ રો રદ  રવામા ંઆવશે. 

26. ભાવો .એસ.ટ . િસવાયના ભરવાના રહશ.ે સરકાર ીના ધારા ધરોણ જુબ ફરફાર હશ ેતે લા  ુપડશ.ે તમેજ 

કોઇપણ તના સરકાર  હણા તથા તમામ ટ ની જવાબદાર  ઇ રદારની રહશે.  

27. ઇ રદાર સદર ુ ંશરતો પર સહ  સી  કા  ર ને, ભાવપ ક સાથે સામેલ રાખવાની રહશ.ે 

28. શરતી ભાવપ ક  વીકારવામા ં આવશે નહ  તથા શરતી ભાવપ ક ભરનાર ઇ રદારની અનામતો જ ત 

 રવામા ંઆવશે. 

29. ઇ રા દર  યાન ભાવ વધારો આપવામા ંઆવશે નહ .  

30. મહાનગરપા લકામા ંસફળ ઇ રદારને પેમે ટ કશલેશ સી ટમથી બે ક ખાતામા ંકરવામા ંઆવશ.ે  

 

 

 

કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 

મહાનગરપા લકા, 

વડોદરા. 
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વડોદરા મહાનગરપા લકા 

 ટર- ઇલર ભાડથી લેવાના કામના ટ  ડર ડો  મુે  ટસ 

ાઇસબીડ  
 

ભાવપ ક 

નબંર 

િવગત ભાવ િપયામા ં

૧ દવસના ૦૮-  લા  ના ધોરણે એક  ટર 

ઇલર ભાડથી આપવાનો ભાવ 

 

ટોટલ   

 
ન ધઃ સદર ાઇસબીડમા ંભાવો ભર  અલગથી કવરમા ંસીલ કર , ુ ય કવરમા ં કુવા  ુરહશ.ે  

ઇ રદાર  ુનામ :------------------------------------------------------------- 

ટલીફોન નબંર :  ચરે ઃ------------------------ રહઠાણઃ------------------------ 

સરના ુ ં  : ઓ ફસઃ------------------------------------------------------ 

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

   રહઠાણઃ------------------------------------------------------ 

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

ડ મા  ડ ાફટ નબંરઃ------------------------ તાર ખઃ--------------------------- 

  િપયાઃ-------------------------  

બ   ુનામ તથા શાખા :----------------------------------------- 

 

 

 

ઇ રદારની સહ  તથા સીકકો 
 


