ટ� ન્ર િનવીદા નં ૧
પ�રિશષ્ટ– ૧
વાહન �િુ વધા (હંકારનારની સેવા સાથે) �રુ � પાડવા �ગે
રેગ્યુલર ે
બ સીસ– ૨૫૦૦ કી.મી �િત માસ ની મયાર્દામા
ટ� કનીકલ િશક્ષણ કિમ�ર, ગાંધીનગર હસ્તકની એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષ�સ
કચેર� ખાતે ઝાયલો અથવા ટવેરા �વી વાહન �ુિવધા (હંકારનારની સેવા સાથે) એક નંગ તથા
�ડઝાયર અથવા ઈટ�યોસ �વી વાહન �ુિવધા (હંકારનારની સેવા સાથે) એક નંગ સી.એન.�. /
�ડઝલ એ.સી. કાર � ૂર� પાડવા માટ� અ�ુભવી અને પ્રિત�ષ્ઠત એજન્સીઓ પાસેથી ઠરાવેલા ટ�,
સીલબંધ કવરમાં ર�જ. પો. એ.ડ�. અથવા �બ�માં � ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકના ટ�ન્ડર ફોમર્
અલગ બંધ કવરમાં મંગાવવામાં આવે છે .
કોરા ટ�ન્ડર ફોમર(નોન ટ્રાન્સફર) ચા�ુ કામકાજનાં �દવસોએ સવારના ૧૧-૦૦ થી ૧૬-૦૦
કલાક વચ્ચ તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯ થી તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૯ �ુધીમાં એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�શન
કોિષ�સ, એલ. ડ�. કોલેજ ઓફ એન્નીયર�ગ ક�મ્પ, નવરં ગ�ુરા, અમદાવાદની કચેર� ખાતેથી અર�
સાથે એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષ� (Admission Committee for Professional Courses) ના
નામનો પ્રિત વાહન. ૧,૫૦૦/-નો ડ�માન્ડ ડ્રા (પરત નહ� � ૂકવવાપાત) ટ� ન્ડર ફ� તર�ક�ની
�ુકવણી કય�થી ટ�ન્ડર �બ� મેળવી શકાશ.તથા અમાર� વેબસાઇટ www.jacpcldce.ac.in ઉપરથી
ડાઉનલોડ પણ કર� શકાશે.
કોઈપણ ટ�ન્ડર ક� તમામ ટ�ન્ડરો કોઈપણ કારણો દશાર્વ્યા િવના રદ કરવાનો અબાિધત અિધ
આ કચેર�ને રહ�શે અને ટ�ન્ડર ભરનારને કચેર�ના વખતોવખતના �ુકમો બંધનકતાર્ રહ�. ઇચ્છ
ધરાવતી એજન્સીઓ દ્વારા કચેર� ની �ુલાકાત લઈ કચેર�ની જ��ર, કચેર�ની સ્થિત વગેર�થી
�ુમા�હતગાર થઈ શકાશે.
આ કામ �ગે પ્રીબીડ મીટ�ગ . ૧૭-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ બપોર� ૦૩-૦૦ કલાક� એડિમશન
કિમટ� ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષ�સ કચેર� ખાતે રાખેલ .
� ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકનલગ-અલગ કવરમાં ભર� લા ટ� ન્ડર ફોમર્ એડિમશન કિમટ
ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષ, એલ. ડ�. કોલેજ ઓફ એન્�નીયર� ક�મ્પ, નવરં ગ�ુરા, અમદાવાદ તા. ૨૪૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ સાં� ૦૫:૦૦ કલાક �ુધીમાં ર�જ. પો. એ.ડ�. થી અથવા �બ�માં મળ� �ય તેમ
મોકલવાના રહ�શે. સમયમયાર ્દા બાદ મળેલ ટ�નર ફોમર્ રદબાત ગણવામાં આવશે. � ૂવર્ લાયકાતના
ટ� ન્ડર ફોમર્ . ૨૫-૦૬-૨૦૧૯ ના રોજ બપોર� ૦૩:૦૦ કલાક� કચેર� ખાતે ખોલવામાં આવશે.
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એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�સનલ કોિષ, અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ફ� ની રક

�. ૧,૫૦૦/- પ્રિત વાહન

અન�સ્ટ મની �ડપોઝી ની રકમ

�. ૧૦,૦૦૦/- પ્રિત વા

ટ�ન્ડર શ�ુ થયાની તાર�

તા: ૦૧-૦૬-૨૦૧૯; સમય : ૧૧:૦૦ કલાક�

પ્-બીડ મીટ�ગ

તા: ૧૭-૦૬-૨૦૧૯; સમય : ૧૫:૦૦ કલાક�

ટ�ન્ડર જમા કરાવવાની તાર�

તા: ૨૪-૦૬-૨૦૧૯; સમય : ૧૭:૦૦ કલાક
�ુધી

� ૂવર્ લાયકાતના ટ�ન્ડર ફો ખોલવાની તા: ૨૫-૦૬-૨૦૧૯; સમય : ૧૫:૦૦ કલાક�
તાર�ખ
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પ�રિશષ્ટ– ૨
વાહન �િુ વધા (હંકારનારની સેવા સાથે) � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ� ન્ડર �ગેની અગતની
� ૂચનાઓ
(૧)

ટ� ન્ડર ભરનાર એજન્સીએ એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�શનલ કો, અમદાવાદ ખાતેથી મેળવેલ
કચેર�ના િસ�ા તથા નંબર સાથે� ુ ં જ અસલ ટ� ન્ડર ફોમર્ ભર�ને પરત કરવા�ું રહ�. બહારથી
મેળવેલ ક� ઝેરોક્ષ કરાવેલ ટ�ન્ડર માન્ય ગણાશે.

(૨)

ટ� ન્ડર ભરનાર એજન્સીએ ટ�ન્ડર ફોમર્ સાથે પ્રિત વાહન ન�� કયાર્ �ુજબની િનયત અન�
�ડપોઝીટ �. ૧૦,૦૦૦ નો પે ઓડર ્ર / ડ�માન્ડ ડ્રા ‘‘ADMISSION COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL COURSES’’ના નામનો �બડાણ કરવાનો રહ�શે. અન�સ્ટ મની �ડપોઝીટ વગરના
ટ� ન્ડરસ્વીકારવામા આવશે નહ�.

(૩)

િસ�ુર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ ટ� ન્ડરની રકમના ૫% રહ�શે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ પૈક�
૫૦% રકમ �ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સ્વ� પે ટ�ન્ડર સ્વીકાર થ કરવાની રહ�શે. બાક�ના ૫૦% રકમ
પ્રિત માસના રન�ગ �બલમાં ૧૦% લેખે પાંચ માસમાં કપાત થશે. � માટ� એજન્સીએ
� ર� આપવાની થશે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ કરારની �ુદત � ૂણર્ થયાના એક મ�હના
બાંહધ
બાદ, કામગીર� સંતોષકારક જણાયે અને બીલ સરભર થયે એજન્સીને પરત �ૂકવવામાં આવશ.
િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ ઉપર કોઈપણ પ્રકાર�ું વ્યાજ મળવાપાત્ર થશ.

(૪)

ટ� ન્ડર ભરનાર

એજન્સીએ છેલ્લા ત્રણ વષર્માં થયેલ તેમના વાિષ�ક સર�રાશ

ટનર્ઓવરની િવગતો દશાર્વવી જ�ર� રહ�. તેમજ આવકવેરા ધારા હ�ઠળ�ુ ં માન્ય ચાટર્ડ
એકાઉન્ટન્ટ�ું પ્રમાણ�ુ કરવા�ું રહ�શે. તે કોઈ નાણાંક�ય સંસ્થાના ડ�ફોલ્ટર નથી તથ
કોઈ પોલીસ ક�સ ર� કડર ્ પર નહ� હોવા�ું એકરારના�ું ર�ૂ કરવા�ું રહ�શ.
(૫)

પ્રિત વાહન ભર�લ �ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકના ટ�ન્ડર ફો-અલગ કવરમાં સં� ૂણર્
િવગતો સાથે તા. ૨૪-૦૬-૨૦૧૯ �ુધીમાં કચેર�ને સાં� ૦૫:૦૦ વાગ્યા �ુધીમાં સીલબંધ
કવરમાં મળ� �ય તે ર�તે ર�. પો. એ.ડ�.થી અથવા �બ�ુ માં મોકલી આપવાના રહ�શે.
ટ� ન્ડરના સીલ કવર ઉપર ‘‘વાહન �ુિવધા (હંકારનારની સેવા સાથે)’’ એમ મોટા અક્ષર� સ્પ
લખવા�ું રહ�શે. િનયત તાર�ખ સમય બાદ મળે લા ટ�ન્ડરો રદબાતલ ગણાશ.

(૬)

િનયત સમય મયાર ્દામાં ર�. પો. એ.ડ�. થી તથા �બ�માં મળે લા ટ�ન્ડરો ત. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯
ના રોજ બપોર� ૦૩:૦૦ કલાક� એડિમશન કિમટ� ફોર પ્રોફ�શનલ કોિષ, અમદાવાદ ખાતે
ખોલવામાં આવશે. �માં ટ� ન્ડર ભરનારઅથવા તેમના પ્રિતિનધહાજર રહ� શકશે.
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(૭)

આ કામની પ્રીબીડ મીટ�ગ વખતે �ગે કામકાજની જ��રયાત �ગે ક� કોઈપણ પ્રકારન
� ૃચ્છ/�ણકાર� આપવામાં આવશે. � ૃચ્છા ધરાવતી

એજન્સીઓએ એડિમશન કિમટ� ફો

પ્રોફ�શનલ કોિષ�સની �ુલાકાત લઈ કચેર�ની જ��રય, કચેર�ની સ્થીત વગેર�થી �ુમા�હતગાર
થઈ શકશે અને ટ� ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ઘટતી િવગતો મેળવી શકશ.
(૮)

ભર� લા ટ�ન્ડરો સ્વીકારવ / ન સ્વીકારવાનો િનણર્ય લેવાનો એડિમશન કિમ�ટ ફોર પ્રોફ�
કોિષ�સને અબાિધત અિધકાર રહ�શે.

(૯)

� ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકનાં ટ�ન્ડર ફોમર્ના-અલગ સીલબંધ કવર ઉપર “� ૂવર્
લાયકાત ફોમર’’ અને ‘‘ભાવપત્રકના ટ�ન્ડર ફ’’ લખવા�ુ ં રહ�શે.
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એજન્સી પાસે વાહનોની મા�હતી દશાર્ વ�ું પ
(૧) ર�જસ્ટ્ર�શન નંબર તે

:

તાર�ખ
(૨) કંપની�ુ ં નામ

:

(૩) મોડ�લ

:

(૪) વાહનનાં મા�લક�ું નામ

:

(૫) ર�જસ્ટ્ર�શન તાર�ખ અને ન

:

(૬) વાહનનો ટ� ક્ષ ભયાર્ની િ

:

(૭) અકસ્મા િવમા કંપની /

:

પોલીસી નંબર / વેલીડ�ટ�
(૮) ટ�ક્ષી પરમીટ લેવામાં આવ

:

હોય તો તેની િવગત
(૯) ટ�ક્ષી પરમીટ ર�ન્�ુ કરાવવા :
િવગત
ન�ધ ૧.

ઉપરોક્ત જણાવેલ (૧) થી (૯) �ુદ્દાની મા�હતી પ્રત્યેક વાહન માટ અલગ શીટમાં
આપવાની રહ�શે.

૨.

વાહનની ર�જસ્ટ્ર� શન , ટ� ક્ષી િસ�ગ સ�ટ��ફક�ટ, િવમાની પોલીસી તેમજ રસ્તા પરમીટની
નકલ � ૂવર્ લાયકાત ફોમર્ સાથે �બડાણ કરવાની રહ�.

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

.

કોન્ટ્રા ના સહ�-િસ�ા
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પ�રિશષ્ટ– ૩
વાહન �િુ વધા (હંકારનારની સેવા) - � ૂવર્ લાયકાત ફોમ
ટ�ન્ડર સાથે ર�ૂ કરવાની િવગત
(૧) એજન્સી�ું નામ તથા સરના�ુ

:

(૨) વ્યવસાયવેરા ર�જસ્ટ્ર�શન 

:

(૩) મા�લક/ભાગીદારોના નામ/સરનામ

:

ફોટા (�ુલ �ુખત્યાર ના�)
(૪) ટ�લીફોન નંબર એજન્સ / મા�લક /

:

ભાગીદાર ફ�ક્નંબર અને ઈ-મેલ આઈડ�ઃ
(૫) વ્યવસાયમાં �ડાયા�ું વષર

:

(૬) સવ�સ ટ� ક્ષ ર�જસ્ટ્ર�શન 

:

(૭) પ્રોિવડન્ટ  / ઈએસઆઈ નંબરઃ

:

(૮) છે લ્લા ત્રણ વષર્ના વાિષ�ક ટનર્ ઓ :
િવગતઃ
(અ) વષર : ૨૦૧૭-૧૮
(બ) વષર : ૨૦૧૬-૧૭
(ક) વષર : ૨૦૧૫-૧૬
(૯) હાલ અથવા અગાઉ � કંપની/સંસ્થાની :
કામગીર� કરતા હોય તેની િવગતોઃ
સરકાર� / અધર સરકાર� / �હ�ર સાહસ
/ બ�ક / હો�સ્પટ/ સહકાર� સંસ્થ /
ઔદ્યો�ગક કંપ / હોટલ ઇત્યા�
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ક્

સંસ્થ/કંપની �ુ નામ,

કરાર નો સમય

વાિષ�ક કરારની

�ુર� પાડ�લ

સરના�ુ, ટ� લીફોન/મોબાઇલ

કયાંથી – �ા

રકમ

સેવાઓની િવગત

નંબર

�ુધી?

(સંસ્થા�ું સંતોકારક કામગીર� �ું પ્રમપત* સામેલ કર�ુ.)
ં
(૧૦) આવકવેરા હ�ઠળ ન�ધાયેલ PAN

:

નંબર
(૧૧) વાહન હંકારવાની સેવા �ુિવધા

:

વાહનોની સંખ્ય
વાહન હંકારનારની સંખ્ય
હંકારનાર લાયસન્સ રાવે છે ?
(૧૨) � ૂવર્ ઈિતહાસ સ્વચ્છ ?

:

નાણાંક�ય સંસ્થાના �ડફોલ્ટર નથ /
પોલીસ કોટર ્ ર�કડર્ પર ક�સ નથી તે�
� ર�પત્ર છ?
બાંહધ
� ર�પત્ર આપ�
બાંહધ
ન�ધઃ

*ઉક્ત િવગતોની ફોટો નકલ/ સંદભર્ પત/ સક્ષમ સ�ાના પ્રમાણપત્ર અ�ૂક ર�. �
િવના ટ�ન્ર િવચારણામાં લેવાશે નહ�.
એજન્સીએ આ સાથે �બડ�લ પત્રક �ુજબ તમામ વાહનોની િવગત આપવાની રહ.

............................................................
કોન્ટ્રાક્ટરનાં-િસ�ો
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પ�રિશષ્ટ– ૫
એજન્સીએ નીચે દશાર્વેલ શરતોને આધીવાહન �િુ વધા (હંકારનારની સેવા સાથે)
�રુ � પાડવાની રહ�શે
(૧)

વાહન હંકારનાર વ્ય�ક, વાહન ચલાવવાની ઠરાવેલ સવર્ લાયકતો ધરાવતો હોય તે એજન્સી
જોવા�ું રહ�શે. ખાસ તો જ�ર� લાયસન્સ ધરાવતો હો, કલર બ્લાઈન્ડ હોય, પંચાવન વષર્થી
વ�ુ વયનો ન હોવો �ઈએ. � �ગેના �ુરાવાઓ આ કચેર�ના સંબિં ધત અિધકાર� સમક્ષ ર�
કરવાના રહ�શે.

(૨)

વાહન ચાલક� વાહન સાફ-સફાઈ કર� ચોખ્�ું રાખવા�ું રહ�શે અને દર�ક સમયે �ુસાફર� માટ�
તૈયાર રાખવા�ું રહ�શે.

(૩)

વાહન ચાલક� વાહન હંકારતી વખતે ટ્રા�ફક િનયમો�ુ ં �ુસ્તપણે પાલન થાય તેજોવા�ું રહ�શે
તેમજ વાહનને કોઈ �ુકશાન ન થાય તે ર�તે વાહન હંકારવા�ુ ં રહ�શે.

(૪)

વાહન ચાલકોનો �ુપ / પસર્નલ એક્સીડન્ટ પોલીસી હ�ઠળ જ�ર� િવમો ઉતારવાની જવાબદા
એજન્સીની રહ�શ.

(૫)

એજન્સી દ્વારા �ૂરા પાડવામાં આવનાર વાહન ચાલકોરા તેમની અણઆવડત, બેદરકાર� ક�
હ�� ુ� ૂવર્ક તથા અન્ય કોઈ કારણસર પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે સરકાર� વાહનને �ુકશા
�ુકશાન ભરપાઈ કરવા એજન્સી જવાબદાર રહ�શ. સરકાર� ભોગવવા�ુ ં થ�ુ ં તમામ �ુકશાન
એજન્સી ભરપાઈ કરવા બંધાયેલ છ.

(૬)

દર� ક વાહન ચલાવનારનો ઇિતહાસ (ચાલચલગત) �ગત િવગતો, વ્ય�ક્ત પોલીસ
તપાસનો અહ�વાલ તેમજ સંલગ્ન તમામ બાબતો એજન્સી દ્વારા સં�ૂણર્પણે ખરાઈ કયાર્
એજન્સીએ વાહન હંકારના �ુરા પાડવાના રહ�શે. સદર�ુ બાબતે જ�ર પડ� ચકાસણી બાદ
યોગ્ય જણાય તેવ્ય�ક્ત વાહન હંકારનાર તર�ક� કચેર�માં હાજર રહ�શે.

(૭)

વાહન હંકારનાર �ુરા પાડવાની બાબત �ગેના તમામ કાયદાઓના પાલનની જવાબદાર�
એજન્સીની રહ�શે અને તે માટ� સક્ષમ /કચેર� કોઈપણ સં�ગોમાં જવાબદાર રહ�શે નહ�.
કરાર અન્વયે વાહન �ુિવધા (હંકારનારની સેવા સાથે) �ુર� પાડવા �ુક�લા વાહન હંકારનારને
સંબિં ધત કાયદા અને િનયમોની �ગવાઈ અ�ુસાર વેતન �ુકવવાની જવાબદાર� સં� ૂણર્પણે
એજન્સીની રહ�શ.

(૮)

એજન્સીએ લેબર કોન્ટ્રાક્ટર અ. એફ.ના િનયમો નો �ુસ્તપણ અમલ કરવાનો રહ�શે.

(૯)

કચેર� અને વાહન હંકારનાર વચ્ચે નોકર� અને તેની આ�ુસાં�ગક કોઈપણ બાબત �વી ક�
મા�લક અને નોકરના સંબધ
ં અથવા તો અન્ કોઈ કાયદાક�ય જવાબદાર� રહ�શે નહ�. વાહન
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હંકારનાર દ્વારા તેઓની સેવા બાબતે કોઈપણ પ્ ઉપસ્થી થાય તેમાં કચેર�ને કોઈપણ
સ્વ�પમાં લેવા દ�વા રહ�શે નહ.
(૧૦) એજન્સીના વાહન હંકારનાર દ્વારા તેમની અણઆ, બેદરકાર� ક� હ�� ુ� ૂવર્ક તથા અન્
કોઈપણ કારણસર પ્રત્ ક� પરોક્ષ ર�તે કચેર�ની િમલ્ કત ક� કોઈપણ સાધન સામગ્રીન
સેવાને સરકાર� ર� કડર ્ ક� અિધકાર/કમર્ચાર�ઓની વસ્�ુને પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે થયે
ક� સરકારને ભોગવવા�ું થ�ું તમામ �ુકસાન એજન્સી ભરપાઈ કરવા બંધાયેલ છ.
(૧૧) કચેર�ના જવાબદાર અિધકાર�ને જો વાહન હંકારનારની સેવા િનિ�ત ધોરણ અ�ુસારની પ્રાપ
થતી ન લાગે તો � તે �દવસની સપ્રમાણ �ૂકવણી દરના બે ટકાની કપાત પ્રથમ ત
કરાવવાની રહ�શે તે માટ� એજન્સીને �ણ કરાશ. જો સેવા ખામી િવશેષ દ� ખાય તો બે ટકા લેખે
કપાત વધારતા જવાની રહ�શે.
(૧૨) િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ પૈક� ૫૦% રકમ બ�ક ગેરંટ� અથવા �ફક્સ �ડપોઝીટ સ્પે ટ� ન્ડર
સ્વીકાર થયે ર�ૂ કરવાની રહ�શ. બાક�ની ૫૦% રકમ પ્રિત માસના રન�ગ �બલમાંથ૧૦% લેખે
પાંચ માસમાં કપાત થશે. � માટ� એજન્સીએ બાંહ�ધર� આપવાનીરહ�શે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની
રકમ કરારની �ુદત � ૂણર્ થયાના

એક માસ બાદ એજન્સીની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયે

એજન્સીને પરત �ૂકવવામાં આશે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ ઉપર કોઈપણ પ્રકાર�ુ
વ્યાજ મળવાપાત્ર થશે .
(૧૩) વાહન �ુિવધા એજન્સી “ON CALL” માંગણી �ુજબ માંગણી સમયે વાહન �ુરાં પાડવાના રહ�શે.
(૧૪) વાહન તર�ક� સીએન�/એલપી� ક� �ડઝલ વાહન આપવા�ુ ં (સી.એન.�. ગાડ�ને અગ્રીમત
આપવાની) રહ�શે. આ વાહનની �ળવણી, બળતણ, મરામત, હંકારનારના ચા�ની સઘળ�
બાબતોની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શ.
ુ ાં વ� ુ બે વષર્ પહ�લાનાં સમ �ુધીના
(૧૫) એજન્સીએ નવા વાહનો અથવા કરારની તાર�ખથીવ�મ
મોડલના વાહનો �ુરા પાડવાના રહ�શ,ે તેનાથી �ુના મોડલનાં વાહનો �ુરા પાડ� શકાશે નહ�.
(૧૬) કરાર શ� કરતાં અગાઉ એજન્સીએ �ુરા પાડવામાં આવનાર વાહનો આ કચેર� ખાતે ચકાસણી
અથ� હાજર કરવાના રહ�શે. આ ચકાસણી બાદ � વાહનોની મં�ૂર� અપાશે, તેમાં બદલાવ કર�
શકાશે નહ�.
(૧૭) એજન્સીએ તેની મા�લક�ના વાહન ઉપરાંત અન્ય મા�લક�ના વાહનો � ૂરા પાડવામાં આવે તો
�ુળ મા�લક દ્વારા વાહન ચલાવવા માટ� પાવર ઓફ એટન� આપતો પત્ર ર�ૂ કરવાનો ર.
(૧૮) દર� ક વાહન સાર� સ્થીત માં ચાલી શક� તે માટ� જ�ર� સમારકામ કરાવવાની તેમજ વાહનમાં
દાગીના નખાવવાની તમામ જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શ, તેમજ વાહન હંમેશાં સાર�
કન્ડ�શનમાં રહ, તે� ું ખાસ ધ્યાન રાખવા�ું રહ�શ.
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(૧૯) તમામ વાહનોના વેરાઓ �વા ક�, સિવ�સ ટ� ક, રોડ ટ� ક્ષ તેમજ અન્ય તમામ વેરાઓ એજન્
ભરવાના રહ�શે.
(૨૦) કચેર� ખાતે �ુરા પાડવામાં આવેલ તમામ વાહનોનો �લ (ડ્રાઈવ + અનનેમ પેસેન્જર +
વાહન) કોમ્પ્રીહ�ન્સીવ પેસેન્જર સ�હતનો અકસ્માત િવમો ઉતરાવેલ હો. તેમજ તે �ગે
ભર� લ િપ્રિમયમની િવગત �ુરાવા સ�હત આ કચેર� ખાતે ર�ૂ કરવાની રહ�. તેમજ સદર�ુ
પોલીસી �ુર� થાય તે પહ�લાં સમયમયાર્દામાં તે �ુનઃ�િવત (ર�ન્�) કરાવી લેવાની રહ�શે અને
તે �ગેની સં� ૂણર્ જવાબદાર�

એજન્સીની રહ�. અકસ્માતના સજોગોમાં તમામ પ્રકારન

વળતરની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે તથા તેને સંલગ કોટર ્ / કચેર� ખચર્ પણ

એજન્સી

ભોગવવાનો રહ�શે.
(૨૧) કરારના સમય દરમ્યાન

એજન્સીના વાહન અકસ્માત થાય અને કચેર�ની માલ કતને

�ુકશાની થાય તેમજ �નમાલની �ુકશાની થાય તેવા �કસ્સામાં �ુકશાનીની રકમ અને
અકસ્માત વળતરની રકમ �ૂકવવાની સં�ૂણર્ જવાબદાર� એજન્સીની રહ. એજન્સી આમ
કરવામાં િનષ્ફળ જશે તો ત્રણ મ�હનાના �તે રકમ એજન્સીના બીલમાંથી વ�ુલ કરવા
આવશે.
(૨૨) કચેર� ખાતે �ટલી સંખ્યમાં વાહનો � ૂરા પાડવાના થાય છે , તેમાં વાહનોના વપરાશ ન�� કયાર્
પ્રમાણેના �કલોમીટર કરતાં ઓછા �કલોમીટર વપરાય તેવા �કસ્સામાં ઘટતા �કલોમીટર
માસમાં સરભર કરવાના રહ�શે.
(૨૩) �ુસાફર�માં રાિત્ર રોકાણ દરમ્ય જો અિધકાર� િવશ્રા મ �ૃહ ક� અિતિથ �ૃહમાં રોકાણ કર� ત
િનયમો�ુસાર હંકારનારને રોકાણ �ુિવધા આપી શકાશે. અન્યથા

એજન્સીએ તેના રોકાણ માટ

વ્યવસ્થા રાખવાની રહ�.
(૨૪) રાિત્ર રોકાણ દરમ્યાન હંકારનાર અને વાહનના આ�ુષાં�ગક ખચર્ની જવાબદાર� એજન્
રહ�શે.
(૨૫) ફાળવેલ વાહન અને / અથવા હંકારનારની અ�ુપલબ્ધમાં અન્ય વાહન અન/અથવા
હંકારનારની તાત્કા�લક તે જ �દવસે અને કચેર� સમયે વૈલ્પી વ્યવસ્થા ગોઠવવા એજન્
બંધાયેલ રહ�શે.
(૨૬) આમ છતાં � એજન્સી વાહન હંકારનાર ક� વાહનો �ુરા પાડવામાં િનષ્ફળ �ય તો તેન
સ�પાયે� ું કામ અન્ય

એજન્ પાસેથી કરાવી લેવામાં આવશે અને તેનો ખચર્ �ૂળ

એજન્સ

પાસેથી વ�ુલ લેવામાં આવશે. આવી વૈકલ્પી વ્યવસ્થા ગોઠવવાની પ્રાથિમક ફરજ એજન્
બને છે . તેમાં િનષ્ફળ જવાથી વૈલ્પી વ્યવસ્થા કચેર� કરવાની ફરજ પડ�લ હોવાથી તે �ગેન
�ણ / મં�ૂર� મેળવવાની જવાબદાર� કચેર�ની બનતી નથી.
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(૨૭) એજન્સી દ્વારા �ૂરા પડાયેલ વાહન�‘‘સ્પડોમીટર’’ ચા�ું હાલતમાં સાર� સ્થિતમાં ખામી વગર�ું
હો�ુ ં �ઈએ. જો મીટરમાં ખામી જણાય તો સદર�ુ સ્પીડો મીટર �દ-૨માં ચા�ું કરાવવા�ુ ં
રહ�શે, � એજન્સીને બંધનકતાર્ રહ�શે અને મીટર બંધ હાલતમાં હોય તે સમયગાળા દરમ્ય
કચેર�ના અિધકાર�શ્રી દ્વારા પ્રમા� ણત કર�લ �ત ક� �કલોમીટર આખર� ગણાશે.
(૨૮) એજન્સી દ્વારા �ૂરા પડાયેલ વાહનમ ‘પ્રાથિમક ઉપચાર બ’ �ુસજ્જ કંડ�શનમાં રાખવા�ું
રહ�શે. વાહનમાં પાણીનો જગ, ગ્લાસ િવગેર� રાખવાના રહ�શ. વાહન હંકારનાર� �ુિનફોમર્
પહ�રાવાનો રહ�શ,ે � એજન્સી એ �ુર પાડવાનો રહ�શે.
(૨૯) કોઈપણ કારણસર મ�હનામાં �ટલા �દવસો એજન્સી�ું વાહન ઉપલબ્ધ નહ� હોય તેટલ
�દવસ�ું દો�ુ ં ભા�ું એજન્સીના �બલમાંથી વ�ુલી લેવામાં આવશ.
(૩૦) કરારના સમય દરમ્યાન કચેર�ને વધારાના વાહનની જ��રયાત હશ, તેવા �હસ્સામાં વધારાના
વાહન માટ� પણ ટ� ન્ડરમાં જણાવ્યા �ુજબની શરતો અને બોલ લા�ું પડશે. જો િનયત સમય
મયાર ્દામાં એજન્સી વાહન �ુરા પાડવા અસમથર્ હશે તો કચેર�ને અન્યત્રથી વાહન મેળ
સ�ા રહ�શે.
(૩૧) એજન્સીએ પ્રત્યેક માસના પ્રથમ અઠવા�ડયે કચેર�લ ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે. આ �ગના
બીલની સાથે �કલોમીટરની ચકાસણી અથ� લોગ�ુકની નકલ સક્ષમિધકાર�ના િસ�ા કરાવીને
ર�ૂ કરવાની રહ�શે.
(૩૨) આ કરાર �બન તબદ�લી પાત્ર . એજન્સી પેટા એજન્સી રોક� શકશે નહ� અને સક્ષમ /
કચેર�ની � ૂવર્ મં�ૂર� િસવાય

એજન્સી અન્ય કોઈ એજન્સીને કામ તબદ�લ કર� શકશે

અથવા આ કરારની અન્ય કોઈ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદલી કરકશે નહ�.
(૩૩) આ કરારના�ું કરાર થયાની તાર�ખથી એક વષર્ માટ અમલમાં રહ�શે અને ત્યારબાદ પરસ્પ
સહમિતથી વ�ુ એક વષર્ માટ� કરાર લંબાવી શકાશ.
(૩૪) જો એજન્સી આ સેવા સં�ુષ્ઠ ર�તે �ૂર� પાડવામાં િનષ્ફળ િનવડ� અને કચેર�ને તેની સેવાઓ
અસંતોષ થાય તો એજન્સીની િસ�ોર�ટ �ડપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને તેની સેવાઓ
સમાપ્ત કરાશ, � માટ� તેને એક માસની લે�ખત નોટ�સ આપવામાં આવશે. કચેર� આ કારણે
થયેલ ખચર, �ુકસાન ક� અન્ય કોઈપણ �ુશ્ક�લી માટ� જવાબદાર રહ�શે ન.
(૩૫) આ ઉપરાંત આ કરારમાં કોઈપણ જોગવાઈ હોય તેમ છતાં કોઈપણ કારણ દશાર ્વ્યા વાય
સક્ષમ સ/કચેર� એજન્સીનેએક માસની નોટ�સ આપીને કરારનો �ત લાવી શકશે. આ ર�તે
રદ થયેલ કરારના બાક�ના સમયગાળા�ુ ં કોઈ વળતર આપવામાં આવશે નહ�.
(૩૬) જો એજન્સી કરાર ચા�ુ રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણ ૩ માસની નોટ�સ આપવી પડશે, તે
પ�રસ્થિતમાં તેની િસ�ોર�ટ� �ડપોઝટ જપ્ત કરવામાં આવશ.
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(૩૭) એજન્સીના મા�લકના �ૃત્�ુના �કસ્સામાં કરાર સમાપ્ત થયેલોશે અને તેના કાયદ� સરના
વારસદારોનો કોઈ હ�/દાવો રહ�શે નહ�. આમ છતાં, એજન્સીના મા�લકના કાયદ�સરના
વારસદારો કરારની બોલીઓ અને શરતો �ુજબ િનયત ભાવોના ધોરણે જ આ કામગીર� ચા�ુ
રાખવા માંગતા હોય તો ત્રણ માસ �ુધી આ કામગીર� ચા�ુ રાખી શક. દરમ્યાનમાં સંબંિધત
કચેર�ને નવી એજન્સી ન�� કરવાની પ્ર�ક્રયા ત્રણ માસની સમયમયાર્દામાં �ૂણર્ કરવ.
(૩૮) આ કરાર અમોને ક� ૂલ–મં�ૂર અને બંધનકતાર્ છે અને તેની સા�બતી�પે નીચે �બ� સહ�ઓ કર�
છે .

સ્થળઃ.......................................

...........................................................
કોન્ટ્રાક્ટરનાં-િસ�ા

તાર�ખઃ .....................................

............................................................
એજન્સી�ું ના/અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ�ું ન,
હોદ્દોને સહ�
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પ�રિશષ્ટ– ૪
વાહન �િુ વધા (હંકારનારની સેવા સાથે) �રુ � પાડવા �ગે � ંુ
ભાવપત્રક�ુ ટ� ન્ડર ફોમ

ક્

૧

િવગત

વાહન

�ુિવધા

કામની

િવગતમાં દશાર ્વેલ સમગ્ર કામગીર� મા

પધ્ધિ

ભાવપત્

હંકારનારની ૨૫૦૦ �ક.

(૧)

સેવા સાથે (ઝાયલો અથવા મી.
ટવેરા માટ� )

એકંદર

ભાવ �

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

પ્રિતમ; ૨૫૦૦ લ�ુ�મ �ક.મી માટ�

પ્રિતસ
(૨) ઉપર ક્ર (૧) માં દશાર્વે લ�ુ�મ
�ક.મી કરતા વધારાના �ક.મી માટ� નો ભાવ
�ા. ............................

અન�સ્ટ મની �ડપોઝીટની રક ભયાર ્ની રસીદની િવગત
ડ્રાફ

/

પે

ઓડર ્

નંબરઃ.......................................

,

તાર�ખઃ................................,

રકમ:.................................
બ�કની િવગતઃ....................................................................................................
કરારનામાની ઉલ્લ�ખત તમામ બોલીઓ અને કામગીર�ની શરતો મ� / અમે વાંચી છે અને તે �ુ ં
/ અમે બરાબર સમ�યા છ�એ. ઉપર ભાવપત્રકમાં િન� દ�ષ્ટ કામનો પ્રકાર અને પધ્ધિત પણ
સમ�ને સ્વીકાર�એ છ�.
આ સવ� બોલીઓ, શરતો અને કામગીર�ની િવગતો અને પધ્ધિતનો કોઈપણ વાંધ, િવરોધ ક�
તકરાર િસવાય સં� ૂણર્પણે સ્વીકાર ક�ં �/ કર�એ છ�એ અને આ ભાવપત્રક ભ�ુ�  .

સ્થળઃ..................................

તાર�ખઃ ................................

ટ� ન્ડર ભરનારની સહ તથા નામ

એજન્સી�ુંનામ .................................................
િસ�ો
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-: શરતો :(૧)

ટોલટ� ક, પાક�ગ િવગેર� અન્યતમામ વેરા સાથેના નેટ ભાવ આપવાના રહ�શ.ે

(૨)

ઉપરોક્ત ભાવ

એક મ�હનાના ભાડાપેટ� આપવાના રહ�શ. �માં વ�ુમાં વ�ુ ૨૫૦૦ �કમીની

મયાર્દામા આપવાના રહ�શે.
(૩)

સદર ભાવ એક વષર્ માટ� અમલમાં રહ�શે થા � �ધણના ભાવ વધારો થાય તો ભાવ વધારો
આપવામાં આવશે નહ�.

(૪)

વાહન આઉટ સ્ટ�શન લઈ જવામાં આવશે તો ડ્રાઈવર ને નાઈટ હોલ્ટનો કોઈ ચા� આપવા
આવશે નહ�.

(૫)

સદર વાહનનો માિસક સમયગાળો દર� ક માસની પહ�લી તાર�ખથી છે લ્લી તાર�ખ �ુધીનો રહ�શે
તથા �હ�ર ર�ના �દવસે ર� રહ�શે. પરં � ુ જો �હ�ર ર�નાં �દવસે પણ ગાડ�ની જ�ર�યાત
જણાય તો � ૂર� પાડવાની રહ�શે �ના માટ� કોઈ વધારાનો ચા� �ુકવવામાં આવશે નહ�.

(૬)

વાહનનો વપરાશનો સમયગાળો � આઉટ સ્ટ�શનમાં ન જવા�ું હોય ત, પ્રિત �દવ ૧૨
કલાકનો રહ�શે.

(૭)

ઉપરોક્ત વાહનનો કોન્ટ્રાક્ટ  ૧૨ માસનો રહ�શે. સેવા સંતોષકારક જણાયે પરસ્પર
સમ�ુિતથી વ�ુ બે વષર્ માટ� કોઈપણ પ્રકારનાં ભાવવધારા િસવાય કોન્ટ્રાક્ટની �ુદત
શકાશે.

(૮)

જો માિસક ૨૫૦૦ �ક.મી.થી વ�ુ �કલોમીટર થાય તો વધારાના �કલોમીટરનાં વપરાશનો ભાવ
પ્રિત .મી. એક્સ્ટ્રા દશાર્વવાનો .

(૯)

વાહનની કંડ�શન સાર� હોવી �ઈએ તથા યોગ્ય સા-સફાઈ અને �ળવણી કરવાની રહ�શે.

(૧૦) વાહનના વપરાશ બાબતની લોગ�ુક પ્રિત�દન ભર� �ુસાફર� કરનાર અિધકાર�શ્રીની
કરાવવાની રહ�શે.
(૧૧) વાહનનો �ુલ વીમો ઉતરાવવાનો રહ�શે. સમયસર ર�ન્�ુ કરાવવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્
રહ�શે.
(૧૨) વાહનચાલક� ગાડ�ને લગતા તમામ કાગળો સાથે રાખવાના રહ�શે તેમજ વાહનચાલક ડ્રાઈવ�
લાયસન્સ ધરાવતો હોવો �ઈશ.
(૧૩) અકસ્માતના �કસ્સામાં પ્રવેશ સિમિતની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે.
(૧૪) જો સિવ�સ સંતોષકારક ન જણાય તો પ્રવેશ સિમિત કોઈપણ કારણ જણાવ્યા િસવાય કોઈ
સમયે કરારનો �ત આણી શકશે.
કચેર�ના વડા
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ટ� ન્ડ માં ભાગ લેવા ઇચ્છા ધરાવતી પેઢ/એજન્સી એ નીચે જણાવ્ય ા  �ુજબ ના ત
સીલબંધ કવર એક �ખુ ્ય કવર માં પેક કર� કચેર� ને જમા કરાવવાના રહ�શ.
કવર – ૧ (સીલ બંધ કવરમાં)
(૧) ડ�માંડ ડ્રાફટ. ૧૫૦૦/- પ્રિત વા (� વાહન માં ભાગ લેવા માંગતા હોય તેનો સ્પસ્ટ ઉલ્લ
કરવો)
(૨) અન�સ્ટ મની ડ�પોઝીટ ડ્રાફ. ૧૦,૦૦૦/- પ્રિત વા (� વાહન માં ભાગ લેવા માંગતા હોય
તેનો સ્પસ્ટ ઉલ્લેખ ક)

કવર – ૨ (સીલ બંધ કવરમાં)
(૧)

અસલ ટ� ન્ડ ફોમર- તમામ િવગતો તથા સહ� સી�ા સાથે

(૨)

પેઢ�/એજન્સી�ું વ્યવસાય ર�સ્ટ્ર�શન સટ�ફ

(૩)

પેઢ�/એજન્સી �ું ભાગીદાર� પેઢ�ના�ું(જો લાગે પડ� ુ હોય તો)

(૪)

પેઢ�/એજન્સી�ું .એસ.ટ� ર�સ્ટ્ર�શન સટ�ફ�ક

(૫)

પેઢ�/એજન્સી�ું પાન કાડ

(૬)

પેઢ�/એજન્સી�ું .પી.એફ / ઇ.એસ.આઇ ર�સ્ટ્ર�શન સટ�ફ� – નંબર

(૭)

પેઢ�/એજન્સી ના સ. એ. દ્વારા પ્રમા�ણત છ�લ્લા ત્રણ વષર્ ના ટનર્ ઓવ

(૮)

ટ�ન્ડ માં જણાવેલ તમામ વાહનોની ર�સ્ટ્ર��ુક, ટ� ક્શી પાસ�ગ ની કોપ, વીમીની પોલીસી,
રસ્તા ની પરમીટ ની સ્વ પ્રમ નકલ

(૯)

પેઢ�/એજન્સી ડ�ફોલ્ટર ન/ કોઇ પીલીસ ક�સ નથી તે �ગે� ુ એકરારના�ુ ં

(૧૦) પેઢ�/એજન્સી�ું દ્વારા અન્ય સંસ્થા ઓ ને �ુર� પાડવામાં આવતી સેવાઓની િવગત
સંતોષકારક કામગીર� ના પ્રમાણ પ.
(૧૧) આ િસવાય ના અન્ય કોઇ આ ટ �ડરમાં માગેલ પ્રમાણપ.

કવર – ૩ (સીલ બંધ કવરમાં)
(૧)

પ�રિશષ્ટ– ૪ તમામ ભાવ સાથે
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