રાજકોટ રાજપથ લી.

ુ ણ આનુષલં ગક કંપની)
(કંપનીઝ એક્ટ હેઠળ સંસ્થાપપત રાજકોટ મહાનગરપાલલકા ની સંપર્
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મીનીટસ ઓફ પ્રી-બીડ મીટીંગ
રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા શહેરી બસ સપવિસમાં કન્સેશન કાડણ /પીરીયોડીક પાસ પુરા પાડવાના કામે પ્રીબીડ
મીટીંગ તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ યોજવામાં આવેલ જે મીટીંગની મીનીટસ:રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા શહેરી બસ સપવિસમાં કન્સેશન કાડણ /પીરીયોડીક પાસ પુરા પાડવાના કામે
પ્રીબીડ પનપમતે લગત એજન્સીઓ તરફથી કરવામાં આવેલ રજુઆતો અન્વયે તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સવારે
૧૨:00 વાગ્યે રાજકોટ રાજપથ લી.ની ઓફફસ, મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર, ત્રીજા માળ ખાતે મીટીંગ યોજવામાં
આવેલ. જેમાં નીચે મુજબ રાજકોટ રાજપથ લી.નાં અપિકારીશ્રીઓ તેમજ એજન્સીઓના પ્રપતપનપિ ઉપસ્સ્થત રહેલ.

રાજકોટ રાજપથ લી. નાં અપિકારીશ્રીઓ:ક્રમ

નામ

હોદો

(૧)

શ્રી આર.આર.રૈ યાર્ી

જનરલ મેનેજર(ઈ.ચા.)

(૨)

શ્રી કે.વાય.ઝાલા

ઈ.ચા. આસી. મેનેજર (આર.એમ.ટી.એસ.)

(૩)

શ્રી પનલય આર. પંડયા

ડે. જનરલ મેનેજર (એ & એફ)

(૪)

શ્રી િમેશભાઈ માકડીયા

આસી. મેનેજર ( મીકે.)

હાજર રહેલ એજન્સી આઇ થ્રી ફ્રેશ આઇડીયા, રાજકોટના પ્રપતપનપિ:ક્રમ
(૧)

નામ
શ્રી અલ્પેશભાઇ મર્વર

હોદો/સંસ્થા
પ્રોપરાઈટર- આઇ થ્રી ફ્રેશ આઇડીયા

મીટીંગની શરૂઆતમાં જનરલ મેનેજરશ્રી આર. આર. રૈ યાર્ી દ્વારા હાજર રહેલ પ્રપતપનપિઓને આવકારી
અલભવાદન કરે લ અને ટેન્ડર બાબતે અને ટેન્ડરની સમયમયાણદા પવશે પવગતવાર માફહતી આપવામાં આવેલ.
ત્યારબાદ આઇ થ્રી ફ્રેશ આઇડીયા, રાજકોટને પ્રશ્નો રજુ કરવા જર્ાવેલ જેની પવગતો નીચે મુજબ છે .

ક્રમ

એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલ રજુઆત

રાજકોટ રાજપથ લી. દ્વારા આપવામાં આવેલ
સ્પષ્ટતા/પવગત

૧

હોલોગ્રામ (મોનોગ્રામ નફહ), બારકોડ

ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવે છે .

અથવા QR કોડ અને છુપાયેલી
પસક્યુરીટી ફીચચણ (જેમકે પાનકાડણ ,
ચલર્ી નોટ વગેરેમાં આપેલ હોઇ
એવી)
૨

પ્રુફ રીડીંગ રાજકોટ રાજપથ લી. ના

એજન્સી દ્વારા ૭(સાત) ફદવસમાં પ્રુફ રીડીંગ કરીને

સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવે.

રાજકોટ રાજપથ લી.ને રજુ કરવાનુ રહેશે તથા રાજકોટ
રાજપથ લી. દ્વારા અંપતમ પ્રુફ રીડીંગ કયાણ બાદ
૭(સાત) ફદવસમાં પાસ બનાવી રાજકોટ રાજપથ લી,.
ુ ણ પવગત ટેન્ડર શરત અનુસાર રજુ
ને તેની સંપર્
કરવાની રહેશે.

૩

બીજા ટેન્ડરોમાં ભાવમાં દર વષે અમુક

ટેન્ડર શરત અનુસાર

ટકા વિારો કરવામાં આવતો હોય છે .
એ પ્રમાર્ે પ્રપત કાડણ ભાવમાં દર વષે
અમુક ટકા વિારો કરવામાં આવશે કે
એજ ભાવ રહેશે.
સદરહુ ં મીનીટસને ટેન્ડરનો એક ભાગ ગર્વાનો રહેશે. મીટીંગના અંતે અન્ય કોઈ મુદ્દા ન હોય મીટીંગ
૧૨:૩૦ વાગ્યે પ ૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ.
Sd/જનરલ મેનેજર
રાજકોટ રાજપથ લી.
______________________________________________________________________________
જા.નં./આર.આર.એલ./ ૫૩૩

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮

નકલ સપવનય જાર્ અથે રવાના:(૧) માન.ચેરમેનશ્રી, રાજકોટ રાજપથ લી., કપમશ્નરશ્રીની ઓફીસ, રાજકોટ મહાનગરપાલલકા.
નકલ રવાના:(૧) મે. આઇ થ્રી ફ્રેશ આઇડીયા, રાજકોટ.

