
 
 
 
 
 
  
 

રાજકોટ રાજપથ લી.  
ટ ડર નોટ સ 

આથી સંબ ંધકતા તમામ વેપાર ઓ ક ઓ ણ અથવા વ ુ વષ ુની 
સ ં થા ધરાવે છે તેઓને જણાવવા ું  ક સને ૨૦૧૯-૨૦ તથા ૨૦૨૦-
૨૧ ના વષ દર યાન રાજકોટ રાજપથ લી. માટ થમલ પેપર રોલ 
ખર દ કરવાના કામે તમામ ટ સ સાથે થમલ પેપર રોલ ઓફસે 
પહ ચતા કરવા ુધીના ભાવ ટ ડર બંધ કવરમા ં  
તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ના સાં  ૬.૦૦ વા યા ુધી રાજકોટ રાજપથ લી., 
મ ટ એ ટ વીટ  સે ટર (ઈ ટ ેટડ કમા ડ & ક ોલ સે ટર), ીજો 
માળ, નાનામવા ચોક, ૧૫૦’ ર ગ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ ખાતે 
વીકારવામાં આવશ.ે 

 

આ કામનાં ટ ડર તથા ભાવપ ક તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯થી 
તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ સાં  પ.૦૦ વા યા ુધી રાજકોટ રાજપથ લી.ની 
વેબસાઈટ www.rajkotrajpath.com તથા www.rmc.gov.in પરથી 
ડાઉનલોડ કર  શકાશે. બીડસ ારા તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૯ ુધીમાં સા ં  
૬.૦૦વા યા ુધીમા ં Envelope-1 માં ટ ડર ડો ુમે ટ, EMD Rs. 5,000/, 

Tender fees Rs.1,125/-(DD in favor of RAJKOT RAJPATH LIMITED, 

Rajkot) તથા Envelope-2માં ભાવપ ક સાથે અલગ કવરમાં સીલબંધ 
રાજકોટ રાજપથ લી.ને ર ુ કરવાના રહશે.   

                                     Sd/- 
જનરલ મેનેજર,  

         રાજકોટ રાજપથ લી.        
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TENDER No. : RRL/BRTS/2018-19/08 

 

 

 

 

 

 

MARCH-2019 

 

Milestone dates 

Downloading of Tender  11/03/2019 12:00 Hrs. to 
25/03/2019 up to 17:00 Hrs. 

Pre-bid Meeting  18/03/2019 at 11:00 Hrs. 
Submission of  Sealed Two Envelopes (RPAD, Speed post, in person) 
Envelope No. 1) Tender fees, EMD, Technical bid & supporting doc. 
Envelope No. 2) Price Bid 

Up to 25/03/2019 at 18.00 
Hrs. 

Opening Technical Bid if possible 26/03/2019 at 11:00 Hrs. 
Opening Price Bid (for Technical Qualified Bidder) if possible 27/03/2019 at 17:00 Hrs. 

 

 

 

 

 

 

 

રાજકોટ રાજપથ લી. 

 

રાજકોટ રાજપથ લી.ને થમલ પેપર રોલ ુરા પાડવાના કામે રઈટ કો ટ 

માટ ુ ં ટ ડર  

GENERAL MANAGER,   
RAJKOT RAJPATH LTD. 

       03rd FLOOR, MULTI ACTIVITY CENTER                                 
(INTEGRATED COMMAND & CONTROL CENTER),  

NANA MAVA CHOWK,  
150’ RING ROAD, RAJKOT – 360005 

E-mail: rmc.rrl@gmail.com Web – www.rajkotrajpath.com 
Phone No: +91-281-2332855 
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રાજકોટ રાજપથ લી.ને થમલ પેપર રોલ ુરા પાડવાનાં કામે રઈટ કો ટ માટ ુ ં ટ ડર 

 આ ઉપરથી ુ/ં અમો ભાવ પ  આ ું  /ં આપીએ. છ એ ક, સાથેના પ રિશ ટમાં જણાવેલ 

લી ટ જુબ અને શરતો તેમજ સમ ુતી માણ ેવ /ુ કામ ુ  પાડવા બંધાઉ /ં બંધાઈ છ એ. 

૦૧) કામની િવગત   :- વષ ૨૦૧૯ – ૨૦ તથા વષ ૨૦૨૦ - ૨૧ દર યાન           
                                                  થમલ પેપર રોલ ુરા પાડવા ુ ં  કામ 

૦૨) અન ટમની ની રકમ  :- |. ૫,૦૦૦/- 

શેડ ુ ડ બક: ..............................................  ડ . ડ .ન.ં : ………………………………………… 

    તા.       /       /૨૦૧૯ 

૦૩) સી ોર ટ  ડપોઝીટ  :- |. ૩૦,૦૦૦/- 

૦૪) સં થા ુ ં  નામ   :- ………………………………………………………………………… 

૦૫) ભાવ આપનાર ુ ં  નામ  :- ………………………………………………………………………… 

૦૬) Goods & Service Tax  No. :- ………………………………………………………………………… 

 (ઝેરો  સામેલ રાખવી) 

૦૭) શોપ એ ટ લાયસ સ નં   :- ………………………………………………………………………… 

 તથા સં થા શ  થયાની તાર ખ :- ………………………………………………………………………… 

૦૮)  સં થાના િતિનધી/ ો ાઈટર/  

 મેનેજર ુ ં  નામ   :- ………………………………………………………………………… 

૦૯) સરના ુ ં   :- ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 
 

      ………………………………………………………………………… 

૧૦) તાર ખ    :- ………………………………………………………………………… 

૧૧) ટ ડર ફ    :-  |.૧,૧૨૫/- (નોન ર ફંડબલ) 

શેડ ુ ડ બક: ..............................................  ડ . ડ .ન.ં : ………………………………………… 

    તા.       /       /૨૦૧૯ 
 
   
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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CHECKLIST 
ટ ડર ુ ં નામ:- રાજકોટ રાજપથ લી.ને થમલ પેપર રોલ ુરા પાડવાનાં કામે રઈટ કો ટ માટ ુ ં  

ટ ડર 
 
પાટ /એજ સી ુ ંનામ:- .................................................................................................................... 
 

મ િવગત હા/ના 

૧ Tender fees, EMD તથા ટકનીકલ બીડ Envelope-1 માં તથા ભાવ પ ક 

Envelope-2 માં રાખવામાં આવેલ છે તેમજ બંને Envelope Seal કરવામાં આવેલ 

છે? 

 

૨ ુ સ & સિવસ ટ સ ર શનની ઝેરો  ટ ડરમાં સામેલ રાખેલ છે.   

૩ શોપ એ ટ લાયસ સ નંબર તથા સં થા શ  થયાની તાર ખ દશાવતી ઝેરો  

ટ ડર કવરમાં સામેલ છે? 

 

૪ સં થા ણ વષ ુની છે?  

૫ છે લા ણ વષના ફાઈના સીયલ ર પોટ ુકલા છે?   

૬ છે લા ણવષના  ફાઈના સીયલ ર પોટ ચાટડ એકાઉ ટ ટ પાસે સટ ફાઈડ 

કરવામાં આવેલ છે? 

 

૭ કવર ઉપર ટ ડર ુ ં  નામ તથા વીકારવાની છે લી તાર ખ અને સમય 

દશાવવામાં આવેલ છે? 

 

૮ લીમીટડ કંપની અથવા બહારગામની પાટ એ િતિનધીને ઓથોર ટ  લેટર 

આપેલ છે? 

 

૯ ટ ડરમાં દરક પાને સહ /િસ ા કરલ છે ક કમ?  

૧૦ ચા  ુનાણાંક ય વષની ોફશનલ ટ સ ભયાની પહ ચની ઝેરો  કોપી સામેલ 

રાખેલ છે? 

 

 
 અમારા તરફથી ટ ડર ભરતી વખતે ઉપરો ત તમામ ૧૦ ુ ાઓની સં ુણ મા હતી આપવી 

ફર યાત છે. આમ છતાં જો કોઈ બાબતે ુક થયેલ હશે અને આ ઝેરો  નકલો વ માણીત કરવામાં 

આવેલ નહ  હોય ક ટ ડરમાં માંગવામાં આવેલ તમામ િવગતો/મા હતી, જ ર  આધાર, ુ રાવા, ઝેરો  

નકલો ટ ડર સાથે જ બીડવામાં (ર ુ  કરવામા)ં આવેલ નહ  હોય તો અમો ણીએ છ એ ક આ ું ટ ડર 

રદ કરવાને પા  થશે. આ બાબતે રાજકોટ રાજપથ લી. ારા કરવામાં આવેલ િનણય અમોને 

બંધનકતા રહશ.ે  

 
   
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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::ટ ડરની શરતો:: 
 

૧) ટ ડર ભરનાર પેઢ  ઓછામાં ઓછ  ણ વષ ુની હોવી જોઈએ તેમજ આ ગે મા ય ુરાવા 

તર ક સે સ ટ સ/ ટ ન ન/ં વેટ નં અને શોપ એ ટ લાઈસ સ બં નેની માણીત ઝેરો  નકલ 

ટ ડર સાથે ર ુ  કરવાની રહશે તથા ચા ુ  નાણાંક ય વષની ોફશનલ ટ સ ભયા ગેની 

પહ ચની માણીત ઝેરો  નકલ ટ ડર સાથે ર ુ કરવાની રહશે. 
 

૨) ટ ડર ભરનાર સં થાએ નાણાંક ય વષ ૨૦૧૫-૧૬, નાણાંક ય વષ ૨૦૧૬-૧૭તથા નાણાંક ય 

વષ ૨૦૧૭-૧૮નો ઓ ડટડ ફાઈના સીયલ ર પોટ ર ુ કરવાનો રહશે.  અ વયે ટ ડર ભરનાર 

સં થા ારા ઉ ત દશાવવામાં આવેલ નાણાંક ય વષના ઓ ડટડ ફાઈના સીયલ ર પોટમાં 

ુકશાન કરવામાં આવેલ ન હો ું  જોઈએ.  આ ટ ડર સાથે બડાણ કરવા ુ ં  રહશે. ની 

માણીત નકલ ચાટડ એકાઉ ટ ટ પાસે કરાવવાની રહશે. 
 

૩) જો પેઢ  ો ાઈટરશીપની હોય તો મા લક ુ ં  ુ  નામ અને જો ભાગીદાર  પેઢ  હોય તો તમામ 

ભાગીદારોનાં ુરા ં નામ અને જો પેઢ  લીમીટડ કંપનીની હોય તો તેમનાં મેનેજ ગ ડરકટસનાં 

ુરા નામ, સરનામા, ફોન નંબરની િવગત ર ુ કરવી તેમજ લીમીટડ કંપનીના ક સામાં 

રાજકોટ રાજપથ લી. સાથે કરાર કરવાની સતા ધરાવતાં ઈસમને જ ર  અિધકારપ  કંપની 

તરફથી ઈ ુ થયેલો હોવો જોઈશે.તેની નકલ આ ટ ડરસાથે અવ ય આપવાની રહશે. િવશેષમાં 

રાજકોટ રાજપથ લી. સાથેનાં રોજબરોજનાં યવહારમાં  આસામી સતત સંપકમાં રહનાર હોય 

તેના નામ/સરનામા/ફોન નંબરની િવગતો આપવાની રહશે. 
 

૪) જો ભાવ ભરનાર પેઢ  ક આસામી રાજકોટ શહર બહારનાં હશે તો તેઓની ઓ ફસ રાજકોટ 

શહરમાં હોવી જ ર  છે. અ યથા થાિનક િતિનધી હોવો જ ર  છે. થી કર ને કોઈ વખત ુ ંક  

ુ તમાં માલ જોઈતો હોય તો સ વર મળ  શક. ઉપરાંત ઓડર લેવા વગેર કામગીર માં 

બનજ ર  સમય પસાર ન થાય. 
 

૫) બીડર ારા થમલ પેપર રોલના ભાવ ડ લીવર  સ હત તમામ વેરાઓ, વેટ વગેર સ હત 
આપવાના રહશે. 

 
   
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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૬) આ કો ટ બ(ે૦૨)વષ માટ છે, એટલે ક કો ટનાં એ ીમે ટ થયા બાદ વક ઓડર આ યાની 

તાર ખથી બે(૦૨)વષ ુધી અથવા આ કામે નવા વષ માટનો વાિષક રઈટ કો કટનો કરાર 

થાય યાં ુધીનાં (વ ુમાં વ ુ છ માસ) સમયગાળા માટ વક ઓડર આપી શકાશે. તેમજ આ 

વકઓડરની ુ ત ુર  થાય યાં ુધી કો ટનો અમલ કરવાનો રહશે. એટલે ક કો ટનાં 

છે લા દવસે કોઈ કામ માટ વકઓડર આપવામાં આવે અને તે કામની સમય મયાદા ુજબ તે 

વકઓડર ુર ું  કામ આજ કો ટની શરતો/ભાવથી કર  આપવા ુ ં  રહશે.  

૭) આવેલ ટ ડરો તાર ખ ૨૬/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સવાર ૧૧:૦૦ કલાક તેમજ ટકનીકલ 

ઈવે ુએશન ુણ થયેથી શ  હશે, તો ભાવપ ક તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ સાં  ૧૭:૦૦ 

કલાક હાજર રહલા િતિનધીઓ સમ  ખોલવામાં આવશે. િતિનધીઓએ વખચ હાજર રહ ુ.ં 

૮) કવર ઉપર ટ ડર ુ ં  નામ તથા વકારવાની છે લી તાર ખ અને સમય અવ ય દશાવવાનો 

રહશે.  

૯) ઓછા ભાવ ુ ં  ક કોઈપણ ટ ડર વીકાર ું  ક નહ  તેમજ ઓછો વધતો માલ ખર દવાનો રાજકોટ 

રાજપથ લી.નો અબાિધત હ  રાખે છે અને આ ગે કોઈજ કારણ આપવામાં આવશે નહ . 

૧૦) ટ ડરની કોઈ શરત ક આઈટમનાં વણન ક પેશી ફકશનમાં ફરફાર કરવા દવામાં આવશે નહ  

અને કોઈપણ ભાવ ભરનાર આવા ફરફાર કરલ ટ ડર ર ુ ક ુ હશે તો તે વીકારવામાં આવશે 

નહ . 

૧૧)  વોલીટ નાં ભાવ માંગવામાં આવે તે જ વોલીટ નાં ભાવ આપવાનાં રહશે. તે િસવાય અ ય 

ભાવ ભરલ હશે, તે ા  રાખવામાં આવશે ન હ. ટ ડર પાસ થયે દરક વ ુના ન ુના ર ુ  

કરવાના રહશે. આવેલ ભાવ ુજબ બે (૦૨) વષ દર યાન જ ર યાત ુજબની ટશનર  વ ુ ક 

ઓછા માણમાં ઓડર ુજબ માલ આપવાનો રહશે. 

૧૨) આ કામે ભાવ મં ુર  મ યાનાં દવસ – ૭ (સાત) માં ુલ |. ૩૦,૦૦૦/- ( ક |. ીસ 

હ ર ુ રા/-)ની નેશનલાઈઝડ/શેડ ુ ડ બકની  ફ સ ડપોઝીટ રસીદ કઢાવી, રાજકોટ 

રાજપથ લી. ખાતે ર ુ  કર , ધોરણસર ટ પ પેપર ઉપર રાજકોટ રાજપથ લી.ની તરફણમાં 

કરારના ું  (એ ીમે ટ) કર  આપવા ુ ં  રહશે. એ ીમે ટ િનયમ ુજબનાં ટ પ પેપર ઉપર 

કરવા ુ ં  રહશે. એ ીમે ટ માટ ટલી કમતનાં ટ પ પેપર ખર દવાનાં થાય તે સ લાયર ર  ુ

કરવાનાં રહશે. સ લાયર એ ીમે ટ રાજકોટ રાજપથ લી. ારા આપવામાં આવેલ ન નુા ુજબ 

ટાઈપ કરાવી ર ુ  કરવા ુ ં  રહશે. 
    
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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૧૨.૧) આ કામે ભાવને મં ુર  મ યાને િનયમા ુસાર એજ સી ારા એ ીમે ટ કરવામાં નહ  

આવે તો, તેમની EMD  જ ત કર ને પછ ના ણ (૦૩) વષ માટ રાજકોટ રાજપથ લી. 

તથા રાજકોટ મહાનગરપા લકાના અ ય ટ ડરમાં ભાગ લેવામાંથી બાકાત રાખવામાં 

આવશે.  

૧૨.૨) આ કામે એજ સીને વકઓડર મ યાને િનયમા ુસાર એજ સી ારા સદર કાય 

સમયા ુ ંસાર ુણ કરવામાં ન આવતા, રાજકોટ રાજપથ લી. ારા એજ સીને ટમ નેટ 

કર ને િસ ોર ટ  ડપોઝીટ જ ત કરવામાં આવશે તેમજ ણવષ માટ રાજકોટ રાજપથ 

લી.તથા રાજકોટ મહાનગરપાલકાના અ ય ટ ડર યામાં લેકલી ટ કરવામાં 

આવશે.   

૧૩) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા થમલ પેપર રોલનો ઓડર એજ સીને આપવામાં આવે, સદર 

ઓડરની તાર ખથી એક અઠવા ડયામાં ઓડર ુણ કરવાનો રહશે તથા રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

ઓ ફસના સરનામે પહ ચાડવાનો રહશે.  

૧૪) એજ સી ારા થમલ પેપર રોલનો ઓડર ુણ કરવામાં એક અઠવા ડયાથી વ ુ સમય થયે, 

દરક અઠવા ડયા દઠ રાજકોટ રાજપથ લી. ારા ટોટલ ઓડર વે ુના ૫%પેન ટ  લગાવવામાં 

આવશે. ની સં ુણ જવાબદાર  એજ સીની રહશે. 

૧૫) ટ ડર પેશી ફકશનમાં દશા યા ુજબ જ એજ સીએ થમલ પેપર રોલ સ લાઈ કરવાના રહશે. 

અગર એજ સી ારા ટ ડર પેશી ફકશનથી અલગ વોલીટ ના થમલ પેપર રોલ સ લાઈ 

કરવામાં આવશે, તો રાજકોટ રાજપથ લી. ારા વીકારવામાં આવશે નહ . એજ સીએ રાજકોટ 

રાજપથ લી. ારા ન  કરવામાં આવેલ પેશી ફકશન ુજબ જ થમલ પેપર રોલ સ લાઈ 

કરવાના રહશે.  

૧૬)  એજ સી ારા ુ ત િવ યા બાદ ઓડર ુજબની પેપર ટશનર  (થમલ પેપર રોલ) રાજકોટ 

રાજપથ લી.ને સ લાઈ ન કરવામાં આવતા, રાજકોટ રાજપથ લી. ારા ઉ ત પેપર ટશનર  

અ ય પાસેથી ખર દ કર  શકાશે, તેમ કરતાં  કા ંઈ ુકશાની જશે, તે રાજકોટ રાજપથ લી. 

ારા એજ સી પાસેથી વ ુલ કર  શકશે તેમજ િનયમા ુ ંસાર પરચેઝ ઓડર/ઈ વોઈસની ુલ 

રકમના ૫% થી ૧૦% ુધીની પેન ટ  લગાવવામાં આવશે.   
 
 

 
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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૧૭) એજ સીને નોન પરફોમ સ માટ પોઈ ટ-૧૬માં દશાવવામાં આવેલ િનયમા ુસાર પેન ટ  ૫% 

થી લઈ મહતમ ૧૦% ુધી પેન ટ  લગાવવામાં આવશે.  
 

૧૮) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા પચઝ ઓડર આપવામાં આવશે,  ુજબ વેપાર એ પેપર ટશનર  

(થમલ પેપર રોલ) સ લાઈ કરવાનો રહશે. 

૧૯) ુ તની ગણ ી કરતી વખતે ઓડર આ યાની તાર ખથી ઓડર ુણ કયાની તાર ખની ગણ ી 

કરવામાં આવશે. તેમજ આપવામાં આવેલ વક ઓડરની ુ તમાં વધારો થઈ શકશે નહ  ક 

કોઈપણ સંજોગોમાં વક ઓડર રદ થઈ શકશે નહ. 

૨૦) આ -વાષ ક રઈટ કો ટ ુ ં  ટ ડર છે. આથી બે (૦૨) વષ દર યાન કોઈપણ કારનો ભાવ 

વધારો માંગી શકાશે નહ  ક આપવાનો રહશે નહ . 

૨૧) એજ સીએ પેપર ટશનર  (થમલ પેપર રોલ) સ લાઈ કરતી વખતે ડલીવર  ચલણ અથવા 

ઈ વોઈસ ફર યાતપણે આપવા ુ ં  છે. 

૨૨) આ કામ બાબતે કોઈ  ઉપ થત થશે તો ચેરમેન ી, રાજકોટ રાજપથ લી.નો િનણય આખર  

રહશે, અને  બીડ કરનારને બંધનકતા રહશે. િવવાદ ફ ત રાજકોટ ુર ડ શનમાં ચાલી 

શકશે. 

૨૩) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા ધોરણસર બીલ પાસ થયે બીલની રકમ ૂ કવવામાં આવશે. 

૨૪) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા શરતી ટ ડર વીકારવામાં આવશે ન હ. 

૨૫) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા આવેલ ભાવો પર વે જો વાટઘાટની જ ર યાત જણાય તો 

વાટાઘાટની પ ધિત ચેરમેન ી, રાજકોટ રાજપથ લી. ન  કર તે ુજબ ભાવ ભરનારને 

બંધનકતા રહશે, અને મં ુર થયેલ ભાવથી વક ઓડર આપવામાં આવે તે ર તે વષ દર યાન 

ટશનર  ુર  પાડવાની રહશે. 

૨૬) બીડર ારા ક  સરકાર, રાજય સરકારના વખતો વખતના ટ સ, ડ ુટ  તથા અ ય કરવેરા 

ભરવા ુ ં  પાલન કરવા ુ ં  રહશે. માં રાજકોટ રાજપથ લી.ની જ ર યાત અ ુસાર દરક ટ સ 

ભયાના ચલણ, પ ક અ ેને ર ુ કરવાના રહશે. તેમજ સદર ુ ં બાબતે રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

જવાબદાર  રહશે નહ . 

૨૭) રાજકોટ રાજપથ લી. ારા ભારત સરકાર ીના િનયમા ુસાર TDS વગેરની કપાત કરવામાં 

આવશે.   
 
 
 
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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૨૮) સદર ુ ં ટ ડરમાં ભાગ લેનાર એજ સી છે લા પાંચ વષમાં કોઈપણ સરકાર, અધ સરકાર  ક  

કો-ઓપરટ વ, નગરપાલકા ક મહાનગરપા લકામાં લેકલી ટ થયેલ નથી. તે ુ ં  સોગંદના ું  ર ુ  

કરવા ુ ં  રહશે. અ યથા ટ ડર રદ થવા પા  થશે.   
 

૨૯)   ટ ડર મ ટ એ ટ વીટ  સે ટર – ી  માળે, નાનામવા ચોક, ૧૫૦’ ર ગ રોડ, રાજકોટ ખાતે 

પીડ પો ટ/ ર ટર એ.ડ ./ ય કતગત ર તે મોકલી શકાશે.    

૩૦)  કોઈપણ સંજોગોમાં આખર િનણય ચેરમેન ી, રાજકોટ રાજપથ લી.નો રહશે.   
 

  ઉપરો ત તમામ શરતો અમોને ક ુલ મં ુર છે.  વાંચી,સમ ને આ ભાવ પ ક 

અમોએ ભરલ છે. તે બદલ આ નીચે સહ  િસ ા કર  આપેલ છે. 
 
 
 
 

તા.:-    /    /૨૦૧૯          .................................................... 
         ભાવ ભરનારની સહ        
               તથા િસ ો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        …………..………………………………………….. 
                (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
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ભાવ પ ક 

િત, 

જનરલ મેનેજર ી, 
રાજકોટ રાજપથ લી., 
મ ટ  એ ટ વીટ  સે ટર, ૦૩જો માળ,  
નાના મવા ચોક, ૧૫૦ ફ ટ ર ગ રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫ 

 

િવષય:-રાજકોટ રાજપથ લી.ને થમલ પેપર રોલ ુરા પાડવાનાં કામે રઈટ  

કો ટ માટ ુ ં ટ ડર 
   

માનનીય સાહબ ી, 

 ઉ ત િવષય અ ુસાર અમોએ રાજકોટ રાજપથ લી. ારા  વાષ ક થમલ પેપર રોલ ખર દ 

કરવાના કામે, રાજકોટ રાજપથ લી. ારા માંગવામાં આવેલ વોલીટ  તથા શરતોને આિધન બે વષ 

માટ થમલ પેપર રોલ િત નંગના ભાવ નીચે ટબલમાં ભરવામાં આવેલ છે.   
 

રાજકોટ રાજપથ લી. ારા -વાષ ક થમલ પેપર રોલ ખર દ કરવાના કામ ુ ં ભાવ પ ક 
 

 
મ  

 
ટશનર ની િવગત 

 
વોલીટ  

ભાવ િત થમલ પેપર રોલ 

નંગ(inclusive of all taxes, 
duties and etc. ) 

 
૧. 

 
થમલ પેપર રોલ 

Width- 78 mm,  
Length-60meters &  
 50 GSM (± 5 GSM)  

 

 

 

આવેલ ઓછા ક વ ુ ભાવ મં ુર ક ના-મં ુર કરવાની સ ા ચેરમેન ી, રાજકોટ રાજપથ લી.ની 

રહશ.ે  ભાવ ભરનારને બંધનકતા રહશ.ે સામેલ લી ટ તથા ટ ડરની શરતો ુજબ ભાવ ભરલ છે. 
 

 આભાર સહ, 

 
 
 

બીડરની સહ  તથા િસ ો,       

ભાવ ભરનાર ુ ં  નામ:-           
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Annexure 1: Affidavit for Not Blacklisted by Any Govt. /Semi-Govt. 
undertakings during last 5 years. 

AFFIDAVIT 

I, Shri/Smt./Kum/                                     , an adult, Indian inhabitant, being 
a ___________________(Designation) of 
________________________________ (Company Name) having its offce 
at 
____________________________________________________________
_  ___________________( Office Address) being authorized in this behalf, 
do hereby state that Our Firm/ Company :- 

 (a) Have not been declared / adjudged an bankrupt / insolvent by 
  any institution or Govt. or  by court. 

 (b) Have not been blacklisted by Govt. or any other Authority for 
  failure to pay any Govt. Dues or blacklisted for any reasons. 

(c) Have not been convicted under any law for an offense 
involving moral turpitude or any criminal activities etc. 

 (d) Have not been imposed or being imposed any kind of penal 
  action at any level by any Organization/Firm/Company/Govt. 
  Agency. 

I am making this Affidavit to submit before the concerned Authority of 
Rajkot Rajpath Ltd., Ring Road, Rajkot - 360005 others to whomsoever it 
may concerned for declaring the above stated facts, details of my 
Company for being qualified for submitting a tender called for 
_______________________________________________ (Tender Name) 
The statements made herein above are true & correct to the best of my 
knowledge. 

Solemnly affirmed at ____________ (City Name) on this _______(Date) 

  

Before me:- 


