çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀ çðÔí

ટે ન્ડર ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવાની છે લ્લી તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯
ભરે લા ટે ન્ડર આપવાની છે લ્લી

çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀ çðÔí

તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯

¿Üë_ÀÑ ±ë³³Úí/äèíäË/2019
³LÍVËÿíÝá ±õZËõLåÞ OÝñßù
OáùÀ Þ_.18, ÚíÉõ Üëâ
µCëùÃÛäÞ, Ãë_ÔíÞÃß

äëèÞ ÛëÍõ ßëÂäëÞð_ ËõLÍß

સર્યગાળોોઃ તા.૧-૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૭-૨૦૨૦

ÀùLËÿëÀË×í äëèÞ ÛëÍõ ±ëÕÞëß Ëÿëäõá ±õÉLçí ÜëËõÞí çëÜëLÝ åßÖù
ટે ન્ડર બહાર પાડવાની તારીખ

તા.૦૬-૦૬-૨૦૧૯થી તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯ સુધીર્ાાં ટે ન્ડર ડોકયુર્ન્ે ટ કચેરીની
વેબસાઇટ www.indextb.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

ટે ન્ડર (ફીઝીકલ) જર્ા કરાવવાની વવગત

તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ સાાંજે ૪.૦૦ કલાક સુધી નીચેના સરનાર્ે
ર્ેનજે જિંગ ડડરે કટર
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટે ન્શન બ્ય ૂરો (ઇન્ડેક્ષ્ટબી)
બ્લોક નાં.૧૮, બીજો ર્ાળ, ઉધોગભવન
સેકટર-૧૧, ગાાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧
ફોનોઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૯૨/૯૩

પ્રી-બીડ વર્ટીંગ અને સ્ટ્થળ મુલાકાત

તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ સાાંજે ૪.૦૦ કલાકે નીચેના સરનાર્ે
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટે ન્શન બ્ય ૂરો (ઇન્ડેક્ષ્ટબી)
બ્લોક નાં.૧૮, બીજો ર્ાળ, ઉધોગભવન
સેકટર-૧૧, ગાાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧
ે ર (વહીવટ)
પ ૂછપરછ ર્ાટે સાંપકમ નાં. ડો. ર્વનષ શાહ, જનરલ ર્ેનજ
૦૭૯ ૨૩૨૫૧૬૪૯

ટે ન્ડર ખોલવાની તારીખ

તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ સાાંજે ૪.૦૦ કલાકે નીચેના સરનાર્ે
ર્ેનજે જિંગ ડડરે કટર
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટે ન્શન બ્ય ૂરો (ઇન્ડેક્ષ્ટબી)
બ્લોક નાં.૧૮, બીજો ર્ાળ, ઉધોગભવન
સેકટર-૧૧, ગાાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧
ફોનોઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૦૪૯૨/૯૩
નોંધોઃ તારીખ અને સર્યર્ાાં કોઇ ફેરફાર હશે તો તે અંગે અગાઉથી જાણ
કરવાર્ાાં આવશે.

કરારનો સર્યગાળો

એક વષમ (તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૦)

ટે ન્ડર પ્રોસેવસિંગ ફી

રા.૧,૦૦૦.૦૦ (એક હજાર)

-

(પરત નડહ ર્ળવાપાત્ર)

રોકડેથી અથવા ડડર્ાન્ડ ડ્રાફટથી ટે ન્ડર રજૂ કરતી વખતે કરાવવાની રહેશ.ે
અનેસ્ટ્ટર્ની ડડપોઝીટ

ટે ન્ડર જર્ા કરાવતી વખતે/ટે કવનકલ બીડ રજૂ કરતી વખતે “ઇન્ડસ્ટ્રીયલ
એક્ષ્ટે ન્શન બ્ય ૂરો, ગાાંધીનગર”ની તરફેણર્ાાં લખાયેલ રા.૧,૦૦,૦૦૦/- (અંકે
રવપયા એક લાખ પ ૂરા)નો રાષ્ટ્રરયકૃત બેન્કનો ડડર્ાન્ડ ડ્રાફટ બબડવાનો રહેશ,ે
જે અનસેકસેસ ફુલ બીડરને પરત આપવાર્ાાં આવશે. (વેલીડીટી-૬ ર્ાસ)

વસકયુરીટી ડડપોઝીટ

રા.૩,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રવપયા ત્રણ લાખ) જે ઇન્ડેક્ષ્ટબી કચેરી ધ્વારા જર્ા
રાખવાર્ાાં આવશે અને કરાર પ ૂણમ થયેથી તે પરત કરવાર્ાાં આવશે.
(વેલીડીટી-૧૮ ર્ાસ)
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જાહેર નોડટસ
1.

çØß ËõLÍß çíáÚ_Ô Úõ ±áÃ ±áÃ ÀäßÜë_ Öë.29-06-2019Þë ßùÉ çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀ çðÔíÜë_ ÕèùîÇÖë ÀßäëÞë ßèõõåõ.
ìÞÝÖ çÜÝÜÝëýØë ÚëØ Üâõá ËõLÍß Àù³ÕHë ç_½õÃùÜë_ ÃHëÖßíÜë_ áõäëÜë_ ±ëäåõ Þìè. ½õ ç_½õÃùäåëÖ$ ËõLÍß ßÉ^ ÀßäëÞí ±_ìÖÜ
ÖëßíÂÞõ ½èõß ß½ ÖßíÀõ ÔùìWëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ Öù ËõLÍß Öõ ÕÈíÞë ìØäçõ çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀ çðÔíÜë_ VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ.

ß.

ËõLÍß µÕìV×Ö ËõLÍß ÛßÞëß ³½ßØëßùÞí èëÉßíÜë_ Öë.04-07-2019Þë ßùÉ çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀõ ÂùáäëÜë_ ±ëäåõ. ËõLÍß
ÂùáäëÞë çÜÝõ ³½ßØëß ±×äë ÖõÞë ±ìÔÀòÖ ÕþìÖìÞìÔ (Üñâ ³½ßØëßÞí áõìÂÖ ç_ÜìÖ×í) èëÉß ßèí åÀåõ. ½õ ç_½õÃùäåëÖ$
Öë.04-07-2019Þë ßùÉ ½èõß ß½ ÔùìWëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ Öù ËõLÍß Öõ ÕÈíÞë ìØäçõ çë_ÉÞë 4.00 ÀáëÀõ ÂùáäëÜë_ ±ëäåõ.

૩.

અનેસ્ટ્ટર્ની ડડપોઝીટ રા.૧,૦૦,૦૦૦/- (ડડર્ાન્ડ ડ્રાફટ પરત ર્ળવાપાત્ર) અને ટે ન્ડર ફી રા.૧,૦૦૦/- (રોકડા/ડડર્ાન્ડ
ડ્રાફટ પરત નડહ ર્ળવાપાત્ર) રહેશે, જે ટે ન્ડર સાથે ડડર્ાન્ડ ડ્રાફટ સ્ટ્વરપર્ાાં ર્ોકલવાની રહેશે. ડડર્ાન્ડ ડ્રાફટ ઇન્ડેક્ષ્ટબીના
નાર્નો પેએબલ એટ ગાાંધીનગર હોવો જરરી છે . વધુર્ાાં, ટે ન્ડર ર્ાટે પસાંદ થયેલ પાટીની અનેસ્ટ્ટર્ની ડડપોઝીટ કચેરી
ધ્વારા જર્ા રાખવાર્ાાં આવશે અને અન્ય પાટીઓ કે જે પસાંદ ન થઇ હોય તેર્ને તે ર્ની અનેસ્ટ્ટર્ની ડડપોઝીટ પરત કરી
દે વાર્ાાં આવશે. પસાંદ થયેલ પાટી કરારની શરતોનુ ાં પાલન ન કરે અને કરાર સ્ટ્વીકારવાની ના પાડે તો અનેસ્ટ્ટર્ની
ડડપોઝીટ જપ્ત કરવાની સત્તા/હકક ઇન્ડેક્ષ્ટબી અબાવધત રાખે છે .

પાત્રતા
4.

ËõLÍß ÛßÞëß Õëçõ ÕùÖëÞí VäÖ_hë ÜëìáÀíÞë VäíÎË, ìÍ{ëÝß, ËëËë ³LÍíÃù, çðÜù, ³Þùäë ÖõÜÉ ìÕþìÜÝß äëèÞùÞí
ÜëìáÀí/ßìÉVËÿõåÞ èùäð_ Évßí Èõ Ö×ë ÖõÞí ÝëØí Évßí ±ëÔëßù çë×õ ±áÃ×í ìÚÍäëÞí ßèõåõ. ÖÜëÜ äëèÞù ËõZëí ÕëçÙÃäëâë É
èùäë_ ÎßìÉÝëÖ Èõ, Éõ ËõLÍßÞí Õñäý áëÝÀëÖ Èõ. ËõLÍßÞí Õñäý áëÝÀëÖÞí ìäÃÖù ÖõÜÉ ÛëäÕhëÀ (Õþë³çÚíÍ) ±áÃ ±áÃ ÀäßÜë_
ìÚÍäëÞë_ ßèõõåõ ÖõÜÉ Öõ Àäß µÕß ÕñHëý áëÝÀëÖùÞí ìäÃÖù Àõ ÛëäÕhëÀ VÕWË áÂäëÞð_ ßèõõåõ. Éõ ÕëËa ËõÀìÞÀá ÚíÍÜë_ áëÝÀ Ìßåõ
Öõ É ÕëËaÞë Õþë³çÚíÍ ÂùáäëÜë_ ±ëäåõ. ËõÀìÞÀáÚíÍÞë çíáÚ_Ô ÀäßÜë_ ±ÞõýVËÜÞí ìÍÕù{íË અને ટેન્ડર ફીનો રોકડા ભરે લની
રસીદ/

ìÍÜëLÍ ÍÿëÎË ìÚÍäëÞù ßèõåõ.

±ë ìçäëÝÞë_ ËõLÍß KÝëÞÜë_ áõäëÜë_ ±ëäåõ Þìè.

Õ.

ટે ન્ડર ભરનાર છે લ્લાાં ૧૦ વષમથી રાન્સપોટે શનના ધાંધાર્ાાં કાયમરત હોવા જોઇએ.

6.

ઇજારદારનુ ાં છે લ્લા ત્રણ વષમન ુ ાં ટનમઓવર રાવેલ એજન્સી એટલે કે વાહનો ભાડે આપવાના ધાંધાર્ાાં વાવષિક સરે રાશ
રા.૩.૦૦ કરોડથી વધારે હોવુ ાં જોઇએ. આ અંગે ચાટમડ એકાઉન્ટન્ટનુ ાં સડટિડફકેટ તેર્જ ઓડડટે ડ બેલેન્સશીટ પુરાવા તરીકે
સાથે બબડવાનુ ાં રહેશે.

૭.

ટે ન્ડર ભરનાર ઇજારદારે છે લ્લા ત્રણ નાણાાંકીય વષમર્ાાં આશરે રા.૨૫ લાખના એક એવા ઓછાર્ાાં ઓછા બે ઓડમર ધ્વારા
સરકારી/અધમ સરકારી/બોડમ-વનગર્ર્ાાં વાહનની સેવા પ ૂરી પાડેલી હોવી જોઇએ.
સડટિડફકે ટ અને કરારની નકલ સાથે બબડવાનુ ાં રહેશે.
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આ અંગેનો વકમઓડમર, વકમ કમ્પપ્લીશન

અન્ય સ ૂચનાઓ
8.

ËõLÍß ÛßÞëß ³½ßØëßõ ÕùÖëÞù જીએસટી નાંબર Ö×ë ÕëÞÀëÍó Þ_Úß ÛëäÕhëÀÞë ËõLÍßÜë_ ±äUÝ ØåëýääëÞù ßèõåõ Ö×ë ÖõÞí
ÕþÜëìHëÖ ÞÀá ìÚÍäí ±ëäUÝÀ Èõ.

9.

ËõLÍß ÛßÞëß ³½ßØëßõ Õñäý áëÝÀëÖÞí ìäÃÖùÞð_ Àäß ±áÃ ìÚÍäð_, ÉõÜë_ ç_ÜìÖÕhëÀ, äëìWëýÀ ËÞý±ùäßÞí ìäÃÖù ±_ÃõÞð_ ÇëËóÍ
±õÀëµLËLËÞð_ ÕþÜëHëÕhë, ÈõSáë hëHë äWëýÜë_ 25 áëÂÞù ±õÀ ±õäë Úõ ±ùÍóßÞí ÞÀá, çìäýçËõZë, ÕëÞÀëÍýÞí ÞÀá, ±ÞõýVËÜÞí
ìÍÕù{íËÞù ìÍÜëLÍ ÍÿëÎË ìÚÍäëÞù ßèõõåõ ÖõÜÉ Ûßõá ÛëäÕhëÀùÞð_ Àäß ±áÃ ìÚÍäð_.

10.

Éõ ³½ßØëßÞð_ ËõLÍß Ü_É^ß ×ëÝ Öõ±ù±õ vë.3,00,000/-Þí ìçÀÝðßíËí ìÍÕù{íË ÛßäëÞí Èõ, Éõ ÀßëßÞë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ
ßëÂäëÜë_ ±ëäåõ. ÉõÞë Õß Àù³ TÝëÉ ÇñÀääëÜë_ ±ëäåõ Þìè.

11.

કરારનો પ્રારાં બભક સર્યગાળો એક (૧) વષમનો રહેશે. કરારનો સર્યગાળો ર્ાંજૂર કરે લ શરતોએ વધુ એક થી બે વષમ ર્ાટે
વધારવાનો હકક ઇન્ડેક્ષ્ટબી અબાવધત રાખે છે .

12.

³LÍõZËÚíÞí ÉvìßÝëÖ ±Þðçëß ÀßëßÞë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ Éõ äëèÞ ÕñÊßð_ ÕëÍäëÜë_ ±ëäõ Öõ ß016 ÕÈíÞð_ ÜùÍá ±Þõ
±ëß.Ëí.±ù. ÕëçÙÃ èùäð_ ½õ³±õ ±Þõ Öõ ÖÜëÜ ßíÖõ (Ýë_ìhëÀ Ö×ë çíË Ö×ë ±LÝ ±ë_ÖìßÀ çÃäÍÖë±ù çë×õ) çëßí ìV×ìÖÜë_ èùäð_
½õ³±õ. äëèÞ ÎëâTÝë ÚëØ ³LÍõZËÚí ÀÇõßíÞí ç_ÜìÖ äÃß ÖõÞõ ÚØáí åÀëåõ ÞèÙ.

13.

µÕßë_Ö ÜëìçÀ ÛëÍõ ßëÂäëÞë äëèÞ ÜëËõ äëèÞ ÕþìÖÜëç 3,000 ìÀ.Üí.Þë äÕßëå ÜëËõ ÛëÍõ ßëÂäëÞë Èõ, Éõ ÜëËõ 3,000
ìÀ.Üí.Þë µEÇÀ Ûëä ³½ßØëßõ ØåëýääëÞë ßèõåõ. ±ë ÜÝëýØëÞí µÕß äÕßëå ×Öë_ ÕþìÖ ìÀ.Üí. ÜðÉÚ ÛëÍ<_ ±áÃ×í ÇñÀääëÜë_
±ëäåõ. ³LÍõZËÚíÞí ÀëÜÃíßí ÜëËõ ÜùÀáäëÜë_ ±ëäÖë äëèÞùÞù Õñßù äíÜù èùäù ½õ³±õ. ³½ßØëß Käëßë Éõ äëèÞ ³LÍõZËÚíÜë_
ÜñÀäëÜë_ ±ëäõ Öõ ±ëß.Ëí.±ù. ÚðÀÞí Ö×ë äíÜëÞí ÞÀá ÍÿëÝäßÞð_ áëÝçLç ìäÃõßõ Éõäí ìäÃÖù Àßëß ÀßäëÞë çÜÝõ ìÞÝ_hëHë
±ìÔÀëßílíÞõ ßÉ^ ÀßäëÞí ßèõåõ. ±LÝ×ë äëèÞ VäíÀëßäëÜë_ ±ëäåõ ÞèÙ. ÖõÜÉ Îëâäõá ÍÿëÝäß ³½ßØëßõ ç_½ õÃùäåëÖ$ ÚØáÖë_
Õèõáë Þäë ÜñÀäëÜë_ ±ëäÖë ÍÿëÝäßÞë áëÝçLç çìèÖÞí ìäÃÖù ßÉ^ Àßí ÀÇõßíÞë ìÞÝ_hëHë ±ìÔÀëßíÞí Ü_É^ßí Üõâäí IÝëßÚëØ
ÍÿëÝäß ÚØáäëÞë ßèõåõ. äëèÞ Ö×ë Ô_ÔëÞõ áÃÖë ±LÝ Àù³ÕHë äõßë Éõäë Àõ ÀùLËÿëÀË ËõZë, ±ëß.Ëí.±ù. ËõZë, QÝðìÞìçÕá ËõZë,
áëÝçLç Îí, ÞùîÔHëí ÂÇý, ØoÍ ìäÃõßõ ³½ßØëßõ É ÛùÃääëÞë ßèõåõ. ÍÿëÝäßÞõ ç_áBÞ ÕÃëß Ö×ë ±LÝ áëÛù ÀëÝØë ÜðÉÚ
ÇñÀääëÞí ÉäëÚØëßí ³½ßØëßÞí É ßèõåõ. ÀÇõßíÞõ Évß ÕÍõ äÔëßëÞë äëèÞ ÕHë ³½ßØëßõ Ü_É^ß ×Ýõá Ûëäõ Õñßë ÕëÍäëÞë ßèõåõ.
ÀÇõßíÞí ÉvìßÝëÖ ÜðÉÚÞë äëèÞù Éõ Öõ çÜÝõ ½Hë ÀÝõý×í Üë_ÃHëí ÜðÉÚÞë V×âõ Õñßë ÕëÍäëÞë ßèõåõ. äëèÞÞë ìÀáùÜíËß
ÀÇõßí±õ×í ±×äë Õþäëç ÜëËõ ìÞÀâäëÞë ìÞÝÖ Àßõá V×âõ×í åv ×åõ ±Þõ ÀÇõßí ±×äë ìÞÝÖ Àßõá V×âõ ÕßÖ ±ëäÖë_ Õñßë
×Ýõá ÃHëëåõ.
ÜëìçÀ Øß×í ÛëÍõ ßëÂäëÜë_ ±ëäÞëß äëèÞÞð_ ÜðAÝ Ü×À ગાાંધીનગર ßèõåõ. ÉõÜë_ ÃõßõÉ×í ÎßÉÞë_ V×â çðÔíÞë ìÀ.Üí.-Õ ±ëäÖë
±Þõ ÉÖëÞë ìÀ.Üí.-Õ ÃHëí À<á äÕßëåÞë_ ìÀ.Üí.Üë_ µÜõßäëÜë_ ±ëäåõ. ³½ßØëßÞë ÕþIÝõÀ ÜëçÞë ìÚáÞí ßÀÜÜë_×í ÀëÝØëÀíÝ
½õÃäë³ ±Þðçëß ËíÍí±õç Ö×ë ±LÝ Éõ Öõ çÜÝõ áëÃð ÕÍÖë ËõZë ìäÃõßõÞí ÀÕëÖ Àßí ÚëÀíÞí ßÀÜÞð_ ÇñÀäb_ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. Üëç
Õñßù ×Ýõ×í ËõZë Þ_Úß çìèÖÞð_ ìÚá (Úõ ÞÀáÜë_) Ö×ë áùÃÚðÀÞí (Úõ {õßùZë ÞÀá) ³½ßØëßÞë çèí/ìçÀÀë çë×õ çëÜõá ßëÂí ßÉ^
ÀßäëÞí ßèõåõ.

14.

ËõLÍß ÂñSÝë ÚëØ Àù³ÕHë ³½ßØëß ÖõÞð_ ËõLÍß ÕßÖ ÂõîÇí åÀåõ ÞèÙ.
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15.

Ü_É^ß ×Ýõá Ûëäù ìçäëÝ ±LÝ Àù³ÕHë ÇëìÉýç Üõâäí åÀëåõ ÞèÙ. ËùáËõZë ±Þõ ÕëìÀôÃ ÇëÉý Éõ Öõ ÜëçÞë ìÚáÜë_ ÂÇýÞë ±çá
äëµÇß ßÉ^ ÀÝõý×í ³LÍõZËÚí ÀÇõßí ÇñÀäåõ. ÃëÍíÞù ìÍ{á/ÕõËÿùá/±ù³á äÃõßõ ÚâÖHëÞù ÖÜëÜ ÂÇý, ÍÿëÝäßÞù ÕÃëß/ÛJ×ë ÂÇý
Ö×ë Üõ³LËõÞLç çìèÖ ±LÝ ÖÜëÜ ÕþÀëßÞë ÃëÍí/ÍÿëÝäß ÂÇëý±ù ³½ßØëßõ ÛùÃääëÞù ßèõåõ. äëèÞÞë ç_ÇëáÞ ÜëËõ Àù³
±õÍäëLç Àõ ÂÇý ÕõËõ ÕõåÃí ³LÍõZËÚí ÖßÎ×í ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ Þìè.

16.

äëèÞÞë äÕßëå ±_ÃõÞí áùÃÚðÀ ³½ßØëßÞë ÍÿëÝäßõ ±CëÖÞ ìÞÛëääëÞí ßèõåõ, ÉõÜë_ Évßí ìäÃÖù ìÀ.Üí., çÜÝ, ÕþäëçÞù èõÖð,
ìäÃõßõ áÂëäíÞõ µÕÝùÃ ÀßÞëß ±ìÔÀëßíÞí çèí Õþäëç ÕñHëý ×Ýõ ÖßÖ É ÜõâääëÞí ßèõåõ.

17.

ÀÇõßí çë×õÞë ÀßëßÞë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ ×Öë ±ÀVÜëÖ×í äëèÞ/ÕþäëçíÞõ ½õ Àù³ ÞðÀåëÞ/³½/Q²IÝð ×ëÝ Öù Öõ ±_Ãõ ³LÍõZËÚíÞí
Àù³ ÞëHëë_ÀíÝ Àõ ÀëÝØëÀíÝ ÉäëÚØëßí ßèõåõ ÞèÙ. ±ëäë ç_½õÃùÜë_ çØß ÚÞëä ±_ÃõÞí ÖÜëÜ ÀëÝýäëèí Ö×ë ÉäëÚØëßí
³½ßØëßÞë åíßõ ßèõåõ. äëèÞÜë_ Õþäëç ÀßÖë ³LÍõZËÚíÞë VËëÎ/çßÀëßí ±ìÔÀëßí/ÀÜýÇëßí/ÜðáëÀëÖí ÕþäëçíÞë Õþäëç ØßìÜÝëÞ
äëèÞ ±ÀVÜëÖÞë ÀëßHëõ ×Ýõá ³½/Q²IÝð äÃõßõ Õþç_Ã ÕþäÖýÜëÞ ÀëÝØëÞë ÔùßHëõ ±çß ÕëÜÞëß ÕþäëçíÞõ ÀõçÞë ÃðHëØùWë ÞÉßõ äâÖß
ÇñÀääë ³½ßØëß Ú_ÔëÝõáë ßèõõåõ. äíÜëÞí Àáõ³ÜÞí çÜÝ ÜÝëýØë ÜëËõ ÕHë ³½ßØëß ÉäëÚØëß ßèõõåõ.

18.

³½ßØëß Käëßë ÛßäëÜë_ ±ëäõá Ûëä ËõLÍß Âùáäë×í ìØÞ-60 çðÔí ÜëLÝ ÃHëäëÞë ßèõåõ. Éõ çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ ³½ßØëß ±ë
Ûëä ÕßÖ Âõ$Çí åÀåõ ÞèÙ. ±ë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ ÀÇõßí ËõLÍß Õþì¿Ýë ÕñHëý Àßëåõ.

19.

ટે ન્ડર ખ ૂલ્યા બાદ કચેરી ધ્વારા જરર જણાયે પ્રથર્ ક્રર્ે નીચા ભાવ, આવેલ ભાવ, ભાવના ઇજારદાર સાથે ભાવ સાંબધ
ાં ી
વાટાઘાટો કરી જે ભાવ નકકી થાય તે ભાવ ઇજારદારશ્રીને બાંધનકતામ રહેશે.

ઇજારદારશ્રી આ બાબતે ટે ન્ડરની શરતો

અથવા ટે ન્ડર સ્ટ્વીકારવાની ના પાડશે તો અનેસ્ટ્ટર્ની ડડપોઝીટ જપ્ત કરવાનો હકક અબાવધત રહેશે. તથા

20.

Éõ ³½ßØëßÞð_ ËõLÍß Ü_É^ß ×åõ Öù ÖõÜHëõ ìØÞ-7Üë_ ±ë ±_ÃõÞí VäíÀòìÖ ±_Ãõ çèí/ìçÀÀë ÀßäëÞë ßèõåõ.

21.

Àßëß ØßìÜÝëÞ äëèÞ ÚÃÍõ Àõ çìäýçÙÃ-ìßÕõßÙÃ ÀßëääëÞí ÉvìßÝëÖ µÛí ×ëÝ Öù ìÞÝ_hëÀ ±ìÔÀëßílíÞí Õñäý Ü_É^ßí Öõ É ÕþÀëßÞð_
Àõ ÖõÞí çÜÀZë äëèÞ ÎëâääëÞð_ ßèõåõ ±Þõ ±ë ç_½õÃùÜë_ Üñâ äëèÞ äÔðÜë_ äÔð ìØÞ-3Üë_ ³LÍõZËÚíÜë_ ÕßÖ ÜñÀäëÞð_ ßèõõåõ. çÜÀZë
äëèÞ ÎëâääëÞõ ÚØáõ ±LÝ äëèÞ ÎëâääëÜë_ ±ëäõ Öõäë ç_½õÃùÜë_ Öõ ìØäç ÜëËõÞð_ äëèÞÛëÍ<_ ÜëìçÀ ÔùßHëõ ÎëâäëÝõá äëèÞ
±_ÃõÞë ÜëLÝ ÀßëÝõá Øß ÀßÖë_ äÔð Øßõ ÇñÀääëÜë_ ±ëäåõ ÞèÙ. Îëâäõá äëèÞÜë_ Àù³ÕHë ½ÖÞí ÜðUÀõáí µÛí ×ëÝ Àõ Õþäëç
ØßìÜÝëÞ ÚþõÀÍëµÞÞë Õþç_Ãõ Úí° ÃëÍíÞí TÝäV×ë äÔëßëÞë Àù³ÕHë ÕþÀëßÞë ÛëÍë Àõ ÇëÉý äÃß ³½ßØëßõ ÖëIÀëìáÀ Àßí ±ëÕäëÞí
ßèõåõ. ³½ßØëß ÖõÜ ÀßäëÜë_ ìÞWÎâ Éåõ Öù äöÀìSÕÀ TÝäV×ë ÜëËõÞù Éõ Àù³ ÂÇý ×åõ Öù Öõ ÂÇõý ±Þõ ½õÂÜõ ±LÝ äëèÞ ßëÂäë
ÎßÉ ÕÍåõ. Àù³ ìääëØëVÕØ ÚëÚÖÜë_ ±ë ÀÇõßíÞë ÜõÞõìÉ_Ã ìÍßõÀËßlíÞù ìÞHëýÝ ±ëÂßí ßèõåõ. ÉÝëßõ äëèÞ Ü_ÃëääëÜë_ ±ëäõ
IÝëßõ ³½ßØëß ÖßÎ×í äëèÞ ÜùÀáäëÜë_ Þ ±ëäõ Öõäë ç_½õÃùÜë_ ±LÝ TÝäV×ë Àßäë ±ë ÀÇõßí ±ìÔÀòÖ ßèõåõ. ±ë ±_ÃõÞù Éõ Àù³
äÔëßëÞù ÂÇý ×åõ Öõ ³½ßØëß Õëçõ×í äçñá ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

22.

ÍÿëÝäß çÜÉØëß, ìäÞÝ-ìääõÀ×í ÎßÉ Ú½äõ Öõäù, Íÿë³äÙÃÞë ÀëÜÀëÉÞù ±ÞðÛäí, ìåVÖÚKÔ ±Þõ ÝðìÞÎùÜýäëâù વ્યસનમુકત
èùäù ½õ³±õ. äëèÞ çë×õ ÎëâääëÜë_ ±ëäõá ÍÿëÝäß³LÍõZËÚíÞõ ±ÞðÊÀ>â Þ ÉHëëÝ Öù ÚØáí ±ëÕäëÞù ßèõåõ ±Þõ Éõ ÍÿëÝäß äëèÞ
çë×õ ÎëâääëÜë_ ±ëäõ Öõ સત્તા ±ìÔÀëßíÞí Õñäý Ü_É^ßí äÃß ÚØáí åÀëåõ ÞèÙ.
äëèÞ ÇáëäÞëß ÍÿëÝäß Õëçõ äëèÞ ÇáëääëÞð_
äõáíÍ áëÝçLç, äëèÞÞí ±ëß.Ëí.±ù. ÚðÀ, äíÜë ÕùáíçíÞí ÞÀá, çìÇäëáÝÞù Õþäõå Õëç, ìäÃõßõ ÀëÝÜí µÕáOÔ èùÝ Öõ Évßí
Èõ, જે જોવાની જવાબદારી કોન્રાકટરના શીરે રહેશે.
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23.

Àßëß ØßìÜÝëÞ äëèÞÞí ÉvìßÝëÖ èùÝ ±Þõ äëèÞ çÜÝçß ÀÇõßíÞõ µÕáOÔ Þ ÀßëÝ Öù ±õÀ ÀáëÀÞë vë.100/- áõÂõ ÕõÞSËí
±ëÕäëÞí ßèõåõ. ÀßëßÞë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ ³½ßØëß ÉvìßÝëÖ ±Þðçëß ÝùBÝ çÜÝõ äëèÞ Îëâäåõ ÞèÙ ±×äë äëèÞ
çÜÝçß µÕáOÔ Þ ×ëÝ Öõäë ç_½õÃùÜë_ ÕþìÖìØÞ vë.Õ00/- áõÂõ ØoÍ ìÚáÜë_×í ÀÕëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. ±ëäë ç_½õÃùÜë_ ±LÝ äëèÞ
ÛëÍõ ÜõâääëÜë_ ±ëäõ Öõ ÜëËõ äÔëßëÞð_ ÛëÍ<_ Ö×ë ±LÝ ÂÇý (ÜëLÝ ÕþìÖ ìÀ.Üí. ØíÌ ÀßëßÞë Ûëä µÕßë_Ö) ½õ ³LÍõZËÚí Käëßë
ÛùÃääëÞë ×ëÝ Öù Öõ ßÀÜ ìÚáÞí ßÀÜÜë_×í ÀÕëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

ß4.

ÛëÍõ ßëÂõá äëèÞÞí çÎë³ ìÞÝìÜÖÕHëõ ÀßäëÞí ßèõåõ ÖõÜÉ äëèÞÞí ÖÜëÜ ±õçõçßí ±_ÃõÞí çðìäÔë äëèÞÜë_ µÕáOÔ ßëÂäëÞí
ßèõåõ ÖõÜ ÀßäëÜë_ ÇðÀ ×åõ Öõäë ç_½õÃùÜë_ ÕþìÖìØÞ vë.Õ00/-Þí ÕõÞSËíÞí ßÀÜ ìÚáÜë_×í ÀÕëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

ß5.

ÍÿëÝäßÞõ ³½ßØëß Käëßë Çëáð èëáÖÜë_ ÜùÚë³á ÎùÞ Õñßù ÕëÍäëÜë_ ±ëäõá èùäù ½õ³åõ ÉõÞð_ ±ëÞðWëë_ìÃÀ ÂÇý ³½ßØëßõ ÛùÃääëÞð_
ßèõåõ.

ß6.

Àßëß ç_Ú_ìÔÖ Àù³ÕHë ÕþÀëßÞë VÕåýÖë Õþ‘ù ±_Ãõ ÀÇõßíÞë ÜõÞõìÉ_Ã ìÍßõÀËßlíÞù ìÞHëýÝ ±ëÂßí ±Þõ çëöÞõ Ú_ÔÞÀÖëý ßèõåõ.

ß7.

ÀßëßÞë çÜÝÃëâë ØßìÜÝëÞ ³½ßØëß ÖßÎ×í Àù³ÕHë ÕþÀëßÞí åßÖÞù Û_Ã ×åõ ±Þõ ÀÇõßíÞõ ±äßùÔvÕ ÉHëëåõ Öù ³LÍõZËÚí ±ë
Úøëõ Õþç_Ãù±õ ÖðßÖ É ÀßëßÞù ±_Ö Àßí åÀëåõ. ½õ ³½ßØëßÞõ Àßëß Çëáð ßëÂäëÞí ³EÈë Þë èùÝ Öù ìØÞ-30Þí ÞùËíç ±ëÕí
çØß ÀßëßÞù ±_Ö áëäí È\Ëë ×³ åÀåõ. ½õ ³½ßØëß Àßëß ÀÝëý ÚëØ ±õÀ äWëýÞù çÜÝÃëâù ÕñHëý ×ëÝ Öõ Õèõáë ÀßëßÞù ±_Ö áëääë
Üë_Ãåõ Öù ÖõÜHëõ ±õÀ ÜëçÞí ÞùËíç ±ëÕäëÞí ßèõõåõ É Õß_Öð Öõ ç_½õÃùÜë_ ÖõÜÞí ìçÀÝðßíËí ìÍÕù{íË ÉMÖ ×åõ.

ß8.

ÀÇõßí Käëßë Àù³ÕHë ËõLÍß VäíÀëßäëÞù ±×äë ÖÜëÜ Àõ Àù³ÕHë ËõLÍßÞù ±VäíÀëß ÀßäëÞù èÀÀ (Àù³ÕHë ÀëßHë ±ëMÝë ìçäëÝ)
±ÚëìÔÖ ßëÂäëÜë_ ±ëäõ Èõ, Éõ ÖÜëÜÞõ Ú_ÔÞÀÖëý ßèõåõ.

ß9.

³½ßØëßõ ÜìèÞëÞë ±_Öõ, ÕÈíÞë ÜëçÞí Õë_ÇÜí ÖëßíÂ çðÔíÜë_ ìÚá ËõZë çë×õÞð_ ßÉ^ ÀßäëÞð_ ßèõåõ, ÉõÞð_ ÇñÀäb_ ìÚá ÜYÝõ×í બનતી
ત્વરાએ કરવાર્ાાં આવશે.

30.

äëèÞÞù µÕÝùÃ ÃðÉßëÖ ßëÉÝÞë Àù³ÕHë ÛëÃÜë_ Éäë-±ëääë ÜëËõ ÀßäëÞù èù³, Öõ ÕþÜëHëõ TÝäV×ë ÀßäëÞí ßèõõåõ. ÚâÖHë ±Þõ
ìÞÛëäHëí ÜëËõ Évßí ±õÍäëLç Õþäëç ØßìÜÝëÞ ÍÿëÝäß èVÖÀ ³½ßØëßõ ±ëÕäëÞð_ ßèõåõ. Õþç_ÃùÕëÖ ±LÝ ßëÉÝÜë_ ÉäëÞð_ ×ëÝ Öù
Öõ ÜëËõ ÕHë TÝäV×ë ÀßäëÞí ßèõõåõ.

31.

ÛëÍõ áõäëÜë_ ±ëäÖë_ äëèÞù çßÀëßí ÀëÜÀëÉ ±×õý èùäë×í ±ë äëèÞù µÕß ±ëß.Ëí.±ù.Þë_ ìÞÝÜù ÜðÉÚ Þ_Úß MáõË ìçäëÝÞð_ Àù³
áÂëHë èùäð_ ½õ³åõ Þìè.

32.

äëèÞ ÛëÍõ ßëÂäëÞù Àßëß ±ë ÀÇõßí ÃÜõ IÝëßõ ±Ãëµ×í ½Hë ÀßíÞõ ßØ Àßí åÀåõ.

33.

Àù³ÕHë ÕþÀëßÞí ÀëÞðÞí ÀëÝýäëèí Ãë_ÔíÞÃßÞí ÀùËóÞí èÀ<ÜÖÞõ ±ëìÔÞ ßèõåõ.

34.

äëèÞ Õß Àù³ÕHë ÕþÀëßÞí ½èõßëÖ ÕþØìåýÖ Àßí åÀëåõ Þìè.
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35.

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સવર્ટ કે અન્ય સવર્ટના સર્યે વધારે સાંખ્યાર્ાાં વાહનો પણ ર્ાંજૂર થયેલા ભાવે ઇન્ડેક્ષ્ટબી કચેરી
જણાવે તો એ જ ભાવે પ ૂરા પાડવાના રહેશે. આ અંગે અત્રેની કચેરી ધ્વારા તૈયાર કરવાર્ાાં આવેલ સોફટવેરનો ઉપયોગ
કરવાનો રહેશે.

ÀÇõßíÞí µÕßùÀÖ ìçäëÝÞí Àù³ äÔëßëÞí åßÖ ³½ßØëß ÖõÜÞë ÛëäÕhëÀÜë_ Øåëýäåõ Öù Öõäí åßÖù ÀÇõßí VäíÀëßåõ Þìè.

ÉÞßá ÜõÞõÉß (äèíäË)
³LÍõZËÚí, Ãë_ÔíÞÃß
³½ßØëßÞí çèí Ñ ______________________
³½ßØëßÞð_ ÞëÜ

Ñ _______________________

ìçÀÀù

Ñ _______________________

ç_ Ü ìÖ Õhë
±ë×í èð_ ÞíÇõ çèí ÀßÞëß _____________________________________________________________
Üõççý ________________________________Þë ÜëìáÀ/ÛëÃíØëß ÖßíÀõ µÕßùÀÖ çäõý åßÖù ±Þõ ìäÃÖù Üõî Àëâ°ÕñäýÀ äë_Çí Èõ,
±Þõ ç_ÕñHëý çÜÉÕñäýÀ ±ë çë×õÞë ÕhëÀÜë_ Üëßí/±Üëßí ÕõÏí/ÀoÕÞíÞë Ûëä Ûßí çëÜõá Àßõá Èõ.
µÕßùÀÖ çäõý åßÖù Þ_.1 ×í 35 ±Þõ ìäÃÖù ÜÞõ/±Üëßí ÕõÏí/ÀoÕÞíÞõ Ö×ë çäõý ÛëÃíØëßù/ÜëìáÀùÞõ/ìÍßõÀËçýÞõ ÀÚñá Ü_É^ß ±Þõ ç_ÕñHëýÕHëõ
Ú_ÔÞÀÖëý ßèõåõ.

çèí

Ñ ________________________

ÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ

Ñ ________________________

Ö×ë ìçÀÀù

Ñ ________________________

ËõìáÎùÞ Þ_Úß

Ñ ________________________
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વાહન ભાડે રાખવા અંગેન ુ ાં ભાવપત્રક – ૨૦૧૯-૨૦
ક્રર્
૧.

ર.

ગાડીનો પ્રકાર

ભાવ રવપયા

લકઝરી બસ (૧૪/૧૯/૨૭/૪૦/૫૬ કે પેસીટી)

૧૪ સીટરનો ભાવોઃ

૩૦૦ ડક.ર્ી./ ડદવસ

૧૯ સીટરનો ભાવોઃ

બધા ખચમ સડહત

૨૭ સીટરનો ભાવોઃ

ટોલ ટે ક્ષ અલગથી ચ ૂકવવાર્ાાં આવશે. (As Per Actual)

૪૦ સીટરનો ભાવોઃ

ઇષ્ટ્ન્ડગો સર્કક્ષ ગાડી (અર્દાવાદથી ગાાંધીનગર ૩૦૦૦ ડક.ર્ી.

ઉચ્ચકોઃ

૫૬ સીટરનો ભાવોઃ

૩૦ ડદવસ) રોજના ૧૦૦ ડક.ર્ી. જરર પડયેથી રજાના ડદવસે અથવા
સ ૂચના મુજબ પણ આવવાનુ ાં રહેશે.
ર/અ.

વધારાના ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ

(ભાવ પ્રવત. ડક.ર્ી.)

૩.

ઇનોવા ડક્રસ્ટ્ટા ગાડી (અર્દાવાદથી ગાાંધીનગર ૩૦૦૦ ડક.ર્ી.

ઉચ્ચકોઃ

૩૦ ડદવસ) રોજના ૧૦૦ ડક.ર્ી. જરર પડયેથી રજાના ડદવસે અથવા
સ ૂચના મુજબ પણ આવવાનુ ાં રહેશે.
૩/અ.

વધારાના ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ

(ભાવ પ્રવત. ડક.ર્ી.)

૪.

૪ કલાક ૪૦ ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ (ઇષ્ટ્ન્ડગો સર્કક્ષ ગાડી)

૫.

૮ કલાક ૮૦ ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ (ઇષ્ટ્ન્ડગો સર્કક્ષ ગાડી)

૫/અ.

વધારાના ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ

૬.

૪ કલાક ૪૦ ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ (ઇનોવા ડક્રસ્ટ્ટા અથવા સર્કક્ષ ગાડી)

૭/અ.

૮ કલાક ૮૦ ડક.ર્ી. દીઠ ભાવ (ઇનોવા ડક્રસ્ટ્ટા અથવા સર્કક્ષગાડી)

નોંધોઃ
ઉપરોકત ગાડીના ડક.ર્ી.ની ગણતરી સ ૂચવેલ પીકઅપ અને ડ્રોપ પોઇન્ટ પ્રર્ાણે કરવાર્ાાં આવશે.
ઉપરોકત ક્રર્ના ભાવનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન નીચે મુજબ કરવાર્ાાં આવશે અને જે બીડરના ભાવ (એકવત્રત) સોથી ઓછા હશે
તેને નેગોવસએશન કરવા ર્ાટે આર્ાંત્રણ આપવાર્ાાં આવશે.
ક્રર્ નાં.૧

-

૫ %

ક્રર્ નાં.૨

-

૬૦ %

ક્રર્ નાં.૩

-

૫ %

ક્રર્ નાં.૪

-

૫ %

ક્રર્ નાં.૫

-

૧૦ %

ક્રર્ નાં.૬

-

૫ %

ક્રર્ નાં.૭

-

૧૦ %
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