
વડોદરા મહાનગરપા લકા 

મીકનીકલખા ,ુ  

સે લ વકશોપ ,  
-/શરતો અને પેસીફ કશન/- 

 
1. કામ નુામઃ To repair of vehicle no.GJ-6G-6719 

2. Quotation will be accepted from Registered Approved Contractor of VMC. 

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

મા ણત નકલ સામેલ રાખવાની રહશે. 

4. ઉપરોકત શરત (૨) અને (૩) મા ંજણાવેલ તમામ દ તાવેજો–પ ો, તથા ટ ડર ફ  અને ઇ.એમ.ડ .ની 

ર સી ટ/ડ .ડ . ી- વોલીફ કશન બીડ સાથે અ કુ સામેલ રાખવાના રહશ.ે 

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

કવર ઉપર ી- વોલીફ કશન બીડ અન ે ાઇસબીડ લખી ુદા રાખી યારબાદ એક સ ગલ કવરમા ં

સીલકર  મોકલવાના રહશ.ે 

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

ચકાસણી કર , મા ય ઇ રદારના જ ાઇસબીડ સ મ અિધકાર ની વૂ મ ં ુર  મેળવી ખોલવામા ં

આવશ.ે 

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

7. શરતી ભાવપ ો વીકરવામા ંઆવશ ેનહ . 

8. ર  એડ / પીડપો ટ વગરના ક મોડા આવેલ ભાવપ ો ખોલવામા ંઆવશે નહ . 

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

કારણ આપવામા ંઆવશે નહ . 

10. ભાવપ કમા ં ભાવ, ડ લીવર  પીર યડ, ટ , ડ ટુ ઝ, ડ લીવર  થળ, કામગીર  ુ થળ િવગેર પ ટ 

ર તે દશાવ ુ ંપડશ.ે 

11. ઇ રદારોએ સે લ વકશોપ શાખા, કા ુ રુા,વડોદરા મહાનગર પા લકા, વડોદરા બેઠા ડ લીવર ના ભાવ 

આપવાના રહશ.ે 



12. સફળ ઈ રદાર તેઓ ારા રુ  પાડવામા ં આવેલ પેર પાટસ અને કરલ ર પેર ગ કામગીર (લેબર 

કામ) માટ ઓછામા ંઓછ  ૦૬(છ) માસની લે ખત ગેરંટ /વોરંટ  આપવાની રહશ.ે 

13. ઈ.એમ.ડ . .1000/- અને ટ ડર ફ  .400/-દરક કામની અલગ અલગ રોકડથી અથવા િુનિસપલ 

કિમ ર ી, વડોદરા મહાનગરપા લકા, વડોદરાના નામે રા ય ૃત બકના ડ મા ડ ાફટથી ભરપાઈ 

કરવાની રહશે અને આ િસવાયના તમામ ભાવપ  રદ થશે. 

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

તાર ખ અ કૂ દશાવવાની રહશ.ે 

15. વ છ અ ર લખેલ સં ણૂ િવગત સાથેના મહોર બધં ભાવપ ક કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), સે લ 

વકશોપ શાખા, કા ુ રુા, વડોદરા મહાનગરપા લકા, વડોદરા સરનામે ર . એ.ડ . અથવા પીડ પો ટથી 

મોકલવાના રહશ.ે 

16. ભાવપ ની છે લી તાર ખઃ15-12-2020 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 ંઆવશ.ે 

17. ભાવપ ની વેલીડ ટ  ઓછામા ંઓછ  120 દવસની રાખવાની રહશ.ે 

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

19. સફળ ઈ રદાર ઓડર મળેથી દન-૮ મા ંઓડરની રકમના 3% સી રુ ટ  ડ પોઝીટ ભરપાઈ કરવાની 

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

20. 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 ંઆવશ.ે 

21. કામગીર  સાર  અને સતંોષકારક કર  આપવાની રહશ.ે 

22. 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.ે 

23. વડોદરા મહાનગરપા લકામા ંસફળ ઇ રદારન ેબીલ ુ ં કૂવ ુ ંકશલેશ સી ટમથી બક ખાતામા ંકરવામા ં 

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

ખાતામા ંવેતન, રકમ કુવવાની રહશ.ે 



24. કોઈપણ ભાવપ ક મં ુર/નામં ુર કરવાની તમામ સ ા િુનિસપલ કિમ ર ી, વડોદરા 

મહાનગરપા લકા, વડોદરાને અબાિધત રહશ.ે 

 

 

ટ  ડર ભરનાર  ુનામ અને સહ  

રબર  ટ  પ સાથે. 

 

 

 

 

સરના ઃુ 



વડોદરા મહાનગરપા લકા, 

To repair of vehicle no.GJ-6G-6719  બાબતના પેશીફ કશન. ટ સ એ  ડ  ંડ શન આ સાથે પેટામા ંસામેલ છે.  

જ થો/ 

નગં/ 

સેટ/ ક ટ  

િવગત ભાવ . 

િત/નગં 
SGST CGST ુલરકમ 

 GJ-6G-6719 JCB     
1-job Complete loader bucket demount 

from machine, dismantle, 
necessary gas cutting, grinding, 
support plate & blade welding, 
refitting & mounting work  

    

1-job Complete excavator bucket 
demount from machine, 
dismantle, necessary repairing, 
bush size making, gas cutting, 
grinding, plate welding & 
refitting.  

    

1-job Kin-pin unit complete dismantle, 
necessary repairing, pin-bush size 
welding, grinding, alignment, 
reassemble & refitting work  

    

1-job Complete differential demount 
from machine, dismantle, 
necessary repairing, servicing, 
break plate & disc repairing, 
reassemble, mounting on machine 
with rear wheel dismantle& 
refitting labour work  

    

1-job Radiator & oil cooler complete 
demount from machine, 
dismantle, necessary repairing, 
servicing, stop leakage, 
reassemble & mounting with 
machine.  

    

1-job Stick-dipper assembly demount, 
necessary repairing, front coller 
gas cutting, welding, bush & pin 
size making, reassemble & 
mounting on machine work  

    

1-job Stabilizer assembly duly 
repairing, pin repairing, pad & 
nut repairing & complete 
refitting, general maintenance 
labour work  

    

 Total      
 


