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Name of work: Tender for procuring services of     

                           Vehicles through outsourcing.  

  

 

  

 

 

Tender issued to M/s._______________________________________________________ 
Place: Gandhinagar 
Dated:   /   / 2020 

Dy.Municipal Commissioner  
                                                                                                     Gandhinagar Municipal Corporation 
 

OFFICE OF THE 

MUNICIPAL COMMISSIONER 

GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION 

Multi-storey building, First floor, Sector-11 

Gandhinagar-382011,                              

PHONE - (O) +79 – 23220440 Fax: 079-23221419 

Email: gmc8gandhinagar@gmail.com 

 

   GANDHINAGAR MUNICIPAL              
CORPORATION 



Estimate for procuring services of vehicles through outsourcing 

Gandhinagar Municipal Corporation 
 

2 | P a g e  
 

 

અનકુ્રમણિકા  
   

 

 

ક્રમ  ન.ં વિગત પાના ન.ં 

૧ જાહરે નિનિદા ૦૩ 

૨ િાહિો ભાડ ેરાખિા માટેિી ટેન્ડરિી શરતો ૦૪ થી ૦૮ 

 ભાગ ૦૧  

૩ પિૂવ લાયકાતિી નિગતો ૦૯ થી  ૧૦ 

 ભાગ ૦૨  

૪ િાહિોિી નિગતો દશાવિત  ું પત્રક ૧૧ 

૫ પ્રાઈસ બીડ ૧૨ થી ૧૩  
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બીજો પ્રયત્ન  

ટ ૂંકી મદુ્દતની જાહરે નનનિદા 
િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ 

ગાૂંધીનગર મહાનગરપાનિકા 
બહુમાળી ભિન ,બી બ્િોક ,પ્રથમ માળ ,સેક્ટર-૧૧ ,ગાૂંધીનગર 

ટને્ડર ડોક્યુમને્ટ નૂં – ૩૨ 

            ગાૂંધીનગર મહાનગરપાનિકા હસ્તક આિેિ નમકેનીકિ શાખામાૂં માનસક ધોરણે િાહન સુનિધા )હૂંકારનારની સેિા સાથે)માટે અનુભિી 

અન ેપ્રનતનિત એજન્સીઓ પાસેથી આશરે ૧૨ )બાર) માસની સમય મયાષદા માટે ઠરાિેિ ટેન્ડર સીિબૂંધ કિરમાૂં ફક્ત રજી.પો.એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટથી 

ભાિો મૂંગાિિામાૂં આિ ેછે. 

કામની નિગત નમકેનીકિ શાખા ખાતે આઉટ સોસીંગથી િાહનોની સુનિધા પુરી પાડિાનુ કામ - હાિ જરૂરીયાત િાહનોની સૂંખ્યા 

૦૮ )આઠ) જેિા કે મારૂતી ઇકો, ટાટા ઇન્ડીકા, ઇન્ડીકા નિસ્ટા, હ્યુન્ડાઇ, સીડાન પ્રકારના િાહનો ,ડીઝિ )એ.સી, 

નોન-એ.સી) 

અૂંદાનજત રકમ રૂ.  રૂ.૪૦,૨૨,૫૬૦/-  

ઇ.એમ.ડીની રકમ રૂ.  રૂ.૧,૨૦,૬૮૦/-)૩ ટકા)  

ટેન્ડર ફીની રકમ રૂ. રૂ.૨,૫૦૦/-)નોન રીફૂંડેબિ) )ફક્ત ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી જ સ્િીકારિામાૂં આિશે) 

ટેન્ડર ડાઉનિોડ કરિાનો સમય અને 

તારીખ 

તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ થી ૧૪/૦૨/૨૦૨૦ નાૂં રોજ સાૂંજના ૬-૦૦ કિાક સુધી  

ડોક્યુમેન્ટ સ્િીકારિાની છેલ્િી તારીખ ટેન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડીની રકમના ડી.ડી તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ઓનિાઈન ઈિેક્રોનનક ફોમેટમાૂં સ્કેન કરી ફક્ત 

આર.પી.એ.ડી/સ્પીડ પોસ્ટથી તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ સમય ૩-૦૦ કિાક સુધીમાૂં મોકિી આપિાનાૂં રહેશે.  

ટેકનીકિ બીડ  ખોિિાનો સમય,સ્થળ 

અને તારીખ 

ટેન્ડર ફી, ઈ.એમ.ડીનાૂં ડીમાન્ડ  ડ્રાફ્ટ મળ્યા હશે તેમના જ ટેકનીકિ બીડની ઓફરો તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦,  

૧૬-૦૦ કિાકે અત્રેની કચેરી ખાતે ખોિિામાૂં આિશ.ેજેમાૂં ઇજારદાર અથિા તેના અનધકૃત પ્રનતનનનધ ઉપનસ્થત 

રહી શકશે. 

પ્રાઈસ બીડ ખોિિાનો સમય , સ્થળ 

અને તારીખ 

તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૦, ૧૨-૦૦ કિાકે અત્રેની કચેરી ખાતે  

બીડ િેિીડીટી ૯૦ દીિસ 

ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટની નિગત આ 

િેબસાઈટ પરથી ડાઉનિોડ કરી શકાશે 

www.nprocure.com ઉપરાૂંત ગાૂંધીનગર મહાનગરપાનિકાની િેબસાઈટ www.gmc-egovern.org.in 

ઉપરથી જોઈ શકાશે. 

    સ્થળ : ગાૂંધીનગર                                                                                                 -s/d- 

                                                                                                               નાયબ મ્યુનનનસપિ કનમશનર  

    તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૦                                                                                              ગાૂંધીનગર  

 

http://www.nprocure.com/
http://www.gmc-egovern.org.in/
http://www.gmc-egovern.org.in/
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િાહનો ભાડે આપિાના ટેંન્ ડરનન  રરનતો - 
ઉક્ત ટેન્ ડરનન  રરનતો અનસુારન જુદી જુદી કેટેગરનીના િાહનો (એસ /નોનએસ ) ન ચે મજુબન  રરનતોએ માવસક કરનારનના 
ધોરનિે િાહનો પરુના પાડિાનાં રનહરેે. 
 

િાહન સવુિધા (હંકારનનારનન  સેિા સાથે) એજન્ સ એ ન ચે દરાેિેશ રરનતોને આધ ન પરુના પાડિાના રનહરેે. 
 

(1) ઓનશાઇન ટેન્ ડરન તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ થ  તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૦ સધુ મા ંwww.nprocure.comપરનથ  ડાઉનશોડ કરની 
ઓનશાઇન ભરની રકારે અને ગાધં નગરન મહાનગરનપાણશકાન  િેબસાઇટ www.gmc-egovern.org.in િેબ 
ઉપરનથ  જોઇ રકારે. 

(2) ટેન્ ડરન ીી/બાનાન  રનકમના અસશ પે—ઓડેરન અશગ સ શ બધં કિરનમાં રનજી.પો.એ.ડી. અથિા સ્પ ડ પોસ્ટથ  
તથા તમામ પ્રમાિપત્રો તથા જરૂરની દસ્તાિેદોન  નકશો અશગ સ શબધં કિરનમાં રનજી.પો.એ.ડી. અથિા સ્પ ડ 
પોસ્ટથ  તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ના રનોજ અતે્રન  કચેરનીમા ં પહોંચે તે રનીતે “વમકેવનકશ રાખા,ગાધં નગરન 
મહાનગરનપાણશકા,બહમુાળી ભિન,બ જો માળ,સેકટરન ૧૧, ગાધં નગરન.” એ સરનનામે મોકશિાનુ ંરનહરે . જે તે 
કિરન પરન “ભાડાના િાહન પરુના પાડિા અંગેનુ ંટેન્ ડરન, પિેુ શાયકાતન  વિગતો” એમ સ્પષ્ટ શખિાનુ ંરનહરેે. 
ટેન્ ડરન ીી/બાનાન  રનકમનાં અસશ પે-ઓડેરન સ શબધં કિરન પરન“ભાડાના િાહન પરુના પાડિા અંગેનુ ંટેન્ ડરન ીી/ 
બાનાના રનકમના પે-ઓડેરન” એમ સ્પષ્ટ શખિાનુ ંરનહરેે. 

(3) સૌ પ્રથમ જે એજન્ સ ઓના ટેન્ ડરન ીી/ બાનાન  સકમનાં સ શબધં કિરન તથા પિેુ શાયકાતન  વિગતો સ શબધં 
કિરનમા ંમળેશ હરે તેના જ કિરનો ખોશિામા ંઆિરે. જેમા સૌ પ્રથમ એજન્ સ ના પે-ઓડેરનના સ શબધં કિરનો 
ખોશિામા ંઆિરે. ત્યારન બાદ પિેુ શાયકાતન  વિગતો સ શબધં કિરનો ખોશિામા ંઆિરે. એજન્ સ એ માત્ર 
ઓનશાઇન ભાિો મકુિાના રનહરેે. 

(4) જે એજન્ સ ન  પિેુ શાયકાતન  વિગતો સતંોાકારનક જિારે તેમનાં જ ઓનશાઇન ભાિપત્રક ખોશિા વિચારનિા 
કરનિામા ંઆિરે. કોઇપિ એજન્ સ  સતંોાકારનક પિેુ શાયકાતન  વિગતો ધરનાિે  ે કે કેમ તે બાબતનો માનન ય 
નાયબ મ્યવુનવસપશ કવમરનરનશ્ર નો વનિેય આખરની અને બધંનકતાે હરે. 

(5) પિેુ શાયકાતન  વિગતો સાથે ટેન્ ડરન ીી રનકમ રૂવપયા ૨,૫૦૦/- (અંકે રૂ. બે હજારન પાચંસો પરૂના)(નોન રનીીંડેબશ)નો 
ડી.ડી અને અનેસ્ટમન  ન  રનકમ પેટે ટેન્ ડરનન  ુુશ રનકમના ત્રિ ટકા(૩%) રૂા.૧૨૦,૬૮૦/-(અંકે રૂા.એક શાખ 
િ સ હજારન  સ્સો એંસ  પરૂના) નો કોઇપિ ગજુરનાત સરનકારન માન્ ય બકકનો ગાધં નગરન ખાતે ુકુિિાપાત્ર 
"DY.MUNICIPAL COMMISSINER, GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION”ના નામનો 
એકાઉન્ટ પેઇ ડીમાન્ ડ ્ા્ટ/ એી.ડી.આરન. સામેશ રનાખિાનો રનહરેે. 

(6) બકક સોલ્િન્ સ  સટીીીકેટ ટેન્ ડરનન  ુુશ રનકમના ૨૦% રૂા. ૮૦૪,૫૨૦/- (અંકે રૂા. આઠ શાખ ચારન હજારન પાચંસો 
િ સ પરુના) નો કોઇપિ ગજુરનાત સરનકારન માન્ ય બકકનો ગાંધ નગરન ખાતે ુકુિિાપાત્ર એક િાેથ  િધારેન 
સમયગાળાનો ન હોય તેિો સામેશ રનાખિાનો રનહરેે. 

(7) સદરનહુ કરનારન િકે ઓડેરન આપ્યા તારેનખથ   અથિા તે મહહના સધુ  અમશમા ંરનહરેે. ત્ યારનબાદ માન.કવમરનરન 
સાહબેશ્ર ન  મજુંરની મળ્યેથ  િધ ુ૦૧ િાે માટે કરનારન શબંાિ  રકારે.  

http://www.nprocure.com/
http://www.gmc-egovern.org.in/
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(8) મજૂંરન થયેશા ભાિ ઉપરન જી.એસ.ટી,રનોડ ટેક્ષ અશગથ  ુકૂિિામા ંઆિરે નહી, મજૂંરન થયેશા ભાિ મજુબનુ ં
બ શ રનજુ કરનિાનુ ંરનહરેે. બ શના જી.એસ.ટી તેમજ અન્ ય િેરનાઓ સહીતનો સ્ પષ્ ટ ઉલ્ શેખ કરનિાનો રનહરેે. અને 
તમામ િાહનોના િેરનાઓ એજન્ સ એ ભરનિાના ંરનહરેે. િાહન કરનારનના સમય દરનમ્યાન મજુંરન થયેશ ભાિ મજુબ 
જ ુ કુિણુ ંકરનિામા ંઆિરે. કરનારનના િચ્ચેના સમયગાળા દરનમ્યાન ભાિિધારનો આપિામાં આિરે નહહ વસિાય 
કે સરનકારનશ્ર ના હાશના પ્રિતેમાન જી.એસ.ટી દરન મજુબ તેમજ ભવિષ્યમા ંથનારન દરનમાં િધારનો-ઘટાડો થરે તો 
તીાિત મજુબનુ ં િળતરન ુકૂિિાપાત્ર રનહરેે. ઉપરનાંત, માસ દરનવમયાન કોઈ પિ િાહનનો િપરનાર 
૧૫૦૦/૨૦૦૦/૨૫૦૦ હકશોવમટરનથ  િધારેન હરે તો તેનો દરન હકશોમ ટરન દીઠ ુકુિિામા ંઆિરે. એજન્સ એ 
૧૫૦૦/૨૦૦૦/૨૫૦૦ હકશોમ ટરનથ  િધારનાના પ્રવત હકશોમ ટરનના ંભાિ ટેન્ડરનમા ંઅશગથ  દરાેિિાના રનહરેે. 

(9) જે તે માસિા બીલમાું જે તે શાખા અનિકારીશ્રીિાું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા બાદ જ પાર્કિંગ ફી અિે ટોલ ટેક્ષિીરકમ 
િી પહોંચ અસલમાું રજ  કયેથી અલગથી ચકૂિિાપાત્ર થશે.  

(10) નસકયોરીટ ડીપોઝીટપેટે રા. ૨૦૧,૧૩૦/-(અંકે રનપયા બે લાખ એક હજાર એકસો ત્રીસ પરૂા) બેંક ગેરુંટી/ડી.ડી. 
અથિા ફીકસ ર્ડપોઝીટ સ્ િરપે ટેન્ ડર સ્ િીકાર થયે રજ  કરિાિી રહશેે. નસકયોરીટી ડીપોઝીટિી રકમ કરારિી 
મ દત પ ણવ થયાિા એક મહીિા બાદ, કામગીરી સુંતાષકારક જણાયે અિે બીલ સરભર થયે એજન્ સીિે પરત 
ચકૂિિામાું આિશે. નસકયોરીટી ર્ડપોઝીટિીરકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારન ું વ્ યાજ મળિાપાત્ર થશે િહી.  

(11) િાહન હંકારનનારન વ્ યક્તક્ત, હિે  બેઝ િાહન ચશાિિાન  ઠરનાિેશ સિે શાયકાતો ધરનાિતો હોય તે એજન્ સ એ 
જોિાનુ ંરનહરેે. ખાસ તો જરુરની શાયસન્ સ ધરનાિતો હોય, કશરન ્ શાઇન્ ડ ન હોય, પચંાિન િાેથ  િધ ુિયનો 
ન હોિો જોઇએ. જે અંગેના પરુનાિાઓ જે તે કચેરનીના સબંધં ત અવધકારની સમક્ષ રનજુ કરનિાનો રનહરેે. 

(12) િાહિ સારી હાલતમાું (અપ ટ  ડેટ કન્ડીશિમાું) હોવ ું જોઇએ, િાહિન ું આર.ટી.ઓ. રજીસ્રેશિ તા. 
૦૧.૦૪.૨૦૧૭ બાદન ું જ હોવ ું જોઇએ તેમજ િાહિ ભાડેથી રાખિામાું આિે તે િાહિિા અસલ ડોક્ય મેન્ટિી 
િકલ અતે્રિી કચેરી ખાતે જમા કરાિિાિા રહશેે. િાહિ ચાલકે િાહિ સાફ-સફાઇ કરી ચોખ્ખ  રાખિાન ું રહશેે 
અિે દરેક સમયે મ સાફરી માટે તૈયારી રાખિાન ું રહશેે. 

(13) કચેરી દ્વારા જ્યારે પણ (ર્દિસે અથિા રાતે્ર) િાહિ મુંગાિિામાું આિે ત્યારે િાહિ અચ કપણે અિે સમયસર 
માુંગ્યા મ જબિા સ્થળે પુંહોચાડિાન ું રહશેે. 

(14) એજન્ સી દ્વારા પ રા પાડિામાું આિિાર િાહિ ચાલકો દ્વારા તેમિી અણઆિડત, બેદરકારી કે હતે  પ િવક તથા 
અન્ ય કોઇ કારણોસર પ્રત્ યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પ ર  પાડેલ િાહિિે થયેલ ન કશાિ એજન્ સી ભરપાઇ કરિા 
જિાબદાર રહશેે. સરકારે ભોગિિાિું થત  ું તમામ ન કશાિ એજન્ સી ભરપાઇ કરિા બુંિાયેલ .ે. તેમજ કચેરી 
ધ્િારા િાહિ હુંકારિારિી બેજિાબદાર/ગેરિતવણકૂિી ફર્રયાદ થયે િાહિ હુંકારિારિે તત્કાલ બદલી 
આપિાિી જિાબદારી એજન્સીિી રહશેે. 

(15) કચેરી અિે િાહિ હુંકારિાર િચ્ચે િોકરી અિે તેિી આન ષુંગગક કોઇપણ બાબત જેિી કે માલીક અિે  િોકરિા 
સુંબ ુંિ અથિા તો અન્ ય કોઇ કાયદાકીય જિાબદારી રહશેે િહી. િાહિ હુંકારિાર ધ્ િારા તેઓિી સેિા બાબતે 
કોઇપણ પ્રશ્ર્િો ઉપસ્ થીત થાય તેમાું કચેરીિે કોઇપણ સ્ િરપમાું લેિા દેિા રહશેે િહં. 

(16) કચેરનીના જિાબદારન અવધકારનીને જો િાહન હંકારનનારનન  સેિા વનવિત ધોરનિ અનસુારનન  પ્રાપ્ ત થત  ન શાગે 
તો જે તે હદિસન  સપ્રમાિ ુકૂિિ  દરનના ૨ (બે) ટકાન  કપાત પ્રથમ તબકકે કરનાિિાન  રનહરેે તે માટે 
એજન્ સ ને જાિ કરનારે. જો સેિા ખામ  વિરેા દેખાય તો ૨ (બે) ટકા શેખે કપાત િધારનતા જિાન  રનહરેે. 
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(17) કચેરીએ િાહિ સ નિિા એજન્ સીિે ON CALL – માુંગણી મ જબ, માુંગણી સમયે િાહિ પ રા પાડિાિી શરત 
રાખિાિી રહશેે. 

(18) િાહિ ભાડા પધ્ િનતથી કે કાયમી િોરણે રાખી શકાશે િહં. 
(19) આઉટસોસવથી િાહિ સેિા કે હુંકારિારિી સેિા મેળિિા અનિકારીએ માગણી અિે તેિી સામે પ રા પડાયેલ 

િાહિિો િુંબર, ડ્રાયિરન ું િામ અિે ફેરિિામાું આિેલ ર્કમી અિે તેિો હતે   અચકૂ િોંિીિે નિયમોન સાર 
લોગબ ક નિભાિિાિી રહશેે. 

(20) આઉટસોસવથી િાહિ સેિા મેળિિામાું કચેરીિી જર રીયાત અન સાર જ કાર/જીપ િાહિિી માુંગણી કરિાિી 
રહશેે. 

(21) િાહિ તરીકે પેરોલ કે ર્ડઝલ િાહિ પસુંદ કરિાન ું રહશેે. તેિા િાહિિી જાળિણી, બળતણ, મરામત, 
હુંકારિારિા ચાર્જિી સઘળી બાબતોિી જિાબદારી એજન્ સીિી રહશેે. 

(22) કરાર શર  કરતા અગાઉ એજન્ સીએ પ રા પાડિામાું આિિાર િાહિો જે તે કચેરી ખાતે ચકાસણી અથે હાજર 
કરિાિા રહશેે. આ ચકાસણી બાદ જે િાહિોિી મુંજ રી અપાશે, તેમાું બદલાિ કરી શકાશે િહં. 

(23) એજન્ સીએ તેિી માગલકીિા િાહિ ઉપરાુંત અન્ યિી માગલકીિા િાહિો પ રા પાડિામાું આિે તો મ ળ માગલક 
દ્વારા િાહિ ચલાિિા માટે પાિર ઓફ એટિી આપતો પત્ર રજ  કરિાિો રહશેે. 

(24) દરેક િાહિ સારી નસ્ થનતમાું ચાલી શકે તે માટે જર રી સમારકામ કરાિિાિી તેમજ િાહિમાું દાગીિા િાખિાિી 
તમામ જિાબદારી એજન્ સીિી રહશેે, તેમજ િાહિ હુંમેશા સારી કન્ ડીશિમાું રહ,ે તેન ું ખાસ ધ્ યાિ રાખિાન ું 
રહશેે. 

(25) કચેરી ખાતે પ રા પાડિામાું આિેલ તમામ િાહિોિો કોમ્પ પ્રીહને્ સીિ પેસેન્ જર સર્હતિો અકસ્ માત િીમો તથા 
થડવ પાટી િીમો ઉતરાિેલ હોિો જોઇએ. તેમજ તે અંગે ભરેલ નપ્રનમયમિી નિગત પ રાિા સર્હત જે તે કચેરી 
ખાતે રજૂ કરિાિી રહશેે. તેમજ સદરહ ું પોલીસી પ રી થાય તે પહલેાું સમય મયાવદામાું તે પ િઃજીિીત (રીન્ ય ) 
કરાિી લેિાિી રહશેે અિે તે અંગેિી સુંપ ણવ જિાબદારી એજન્ સીિી રહશે. અકસ્ માતિા સુંજોગોમાું તમામ 
પ્રકારિા િળતરિી જિાબદારી એજન્ સીિી રહશેે તથા તેિે સુંલગ્ િ કોટવ/કચેરી ખચવ પણ એજન્ સીએ 
ભોગિિાિો રહશેે. 

(26) કચેરી ખાતે જેટલી સુંખ્ યામાું િાહિો પ રા પાડિાિા થાય .ે, તેમાું િાહિોિા િપરાશ િકી ી કયાવ પ્રમાણેિા 
ર્કલોમીટર કરતા ઓ.ા કે િધ  ર્કલોમીટર િપરાય તેિા ર્કસ્સામાું િિતા/ઘટતા ર્કલોમીટર ત્રણ માસમાું 
સરભર કરિાિા રહશેે. 

(27) મ સાફરીમાું રાત્રી રોકાણ દરમ્પ યાિ જો અનિકારી નિશ્રામ હ  હ કે અનતનથ હ  હમાું રોકાણ કરેતો નિયમોન સાર 
હુંકારિારિે રોકાણ સ નિિા આપી શકાશે. અન્ યથા એજન્ સીએ તેિા માટે વ્ યિસ્ થા રાખિાિી રહશેે. 

(28) રાનત્ર રોકાણ દરમ્પ યાિ હુંકારિાર અિે િાહિિા આન ષુંગીક ખચવિી જિાબદારી એજન્ સીિી રહશેે. 
(29) ફાળિેલ િાહિ અિે/અથિા હુંકારિારિી અન પલન િમાું અન્ ય િાહિ અિે/અથિા હુંકારિારિી તાત્ કાલીક તે 

જ ર્દિસે અિે કચેરી સમયે િૈકલ્ પીક વ્ યિસ્ થા ગોવિિા એજન્ સી બુંિાયેલ રહશેે. 
(30) આમ .તાું જો એજન્ સી િાહિ હુંકારિાર કે િાહિો પ રા પાડિામાું નિષ્ ફળ જાય તો તેિે સોંપાયેુ  કામ અન્ ય 

એજન્ સી પાસેથી કરાિી લેિામાું આિશે અિે તેિો ખચવ મળૂ એજન્ સી એજન્ સી પાસેથી િસ લ લેિામાું આિશે. 
આિી િૈકનલ્ પક વ્ યિસ્ થા ગોવિિાિી પ્રાથમીક ફરજ એજન્ સીિી બિે .ે. તેમાું નિષ્ ફળ જિાથી િૈકનલ્ પક 
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વ્ યિસ્ થા કચેરીએ કરિાિી ફરજ પડેલ હોિાથી તે અંગેિી જાણ / મુંજ રી મેળિિાિી જિાબદારી કચેરીિી 
બિતી િથી. 

(31) એજન્ સી દ્વારા પ રા પડાયેલ િાહિન ું “સ્ પીડો મીટર” ચાુ ું હાલતમાું સારી નસ્ થનતમાું ખામી િગરન ું હોવ ું જોઇએ. 
જો મીટરમાું ખામી જણાય તો સદરહ ું સ્ પીડો મીટર ર્દિ -૨ માું ચાુ  કરાિિાન ું રહશેે, જે એજન્ સીિે બુંિિકતાવ 
રહશેે. અિે મીટર બુંિ હાલતમાું હોય તો તે સમયગાળા દરમ્પ યાિ કચેરીિા અનિકારીશ્રી દ્વારા પ્રમાણીત કરેલ 
અંતર એટલેકે ર્કલોમીટર આખરી ગણાશે. 

(32) એજન્ સી ધ્ િારા પ રા પડાયેલ િાહિમાું “પ્રાથમીક ઉપચાર બોક્ષ” સ સજ્જ કુંડીશિમાું રાખિાન ું રહશેે. િાહિમાું 
પાણીિો જગ, ગ્ લાસ િગેરે રાખિાિા રહશેે. િાહિ હુંકારિારે ય િીફોમવ પહરેિાિો રહશેે. 

(33) કોઇપણ કારણસર મર્હિામાું જેટલા ર્દિસો એજન્ સીન ું િાહિ ઉપલ િ િહી હોય તેટલા ર્દિસન ું દો  ુ ભાુ   
એજન્ સીિા ગબલમાુંથી િસ લી લેિામાું આિશે. 

(34) આ કરાર ગબિ તબદીલીપાત્ર .ે. એજન્ સી પેટા એજન્ સી રોકી શકશે િહી અિે સક્ષમ સતા/ા/કચેરીિા પિૂવ મ ુંજ રી 
નસિાય એજન્ સી અન્ ય કોઇ એજન્ સીિે આ કામ તબદીલ કરી શકશે િહં. અથિા આ કરારિી અન્ ય કોઇ બાબત 
એજન્ સીિે તબદીલ કરી શકશે િહં. 

(35) કરાર સમય પણૂવ થયા બાદ મુંજ ર થયેલ ભાિે જરર જણાશે તો િધ  ત્રણ માસ માટે િાહિ ચાુ  રાખિામાું 
આિશે.  

(36) પરૂના પાડિામા ંઆિેશ િાહનોનો કરનારન કરનારનનામુ ં થયાન  તારનીખથ  એક િાે માટે અમશમા ં રનહરેે અને 
ત્ યારનબાદ પરનસ્ પરન સહમત થ  માન.કવમરનરન સાહબેશ્ર  િધ ુએક િાે માટે કરનારન શબંાિ  રકિા સક્ષમ રનહરેે. 

(37) જો એજન્ સી આ સેિા સુંત  ષ્ વ રીતે પ રી પાડિામાું નિષ્ ફળ િીિડે અિે કચેરીિે તેિી સેિાઓથી અસુંતોષ થાય 
તો એજન્ સીિી સીયોરોરીટી ર્ડપોગઝટ જ ત કરિામાું આિશે. અિે તેિી સેિાઓ સમા ત કરાશે, જે માટે તેિે 
એક માસિી લેગખત િોર્ટસ આપિામાું આિશે. કચેરી આ કારણે થયેલ ખચવ, ન કશાિ કે અન્ ય કોઇપણ મ ્ કેલી 
માટે જિાબદાર રહશેે િહં. 

(38) આ ઉપરનાતં આ કરનારનમાં કોઇપિ જોગિાઇ હોય તેમ  તા કોઇપિ કારનિ દરાેવ્ યા વસિાય સક્ષમ સતા ા / કચેરની 
એજન્ સ ને એક માસન  નોટીસ આપ ને કરનારનનો અંત શાિ  રકારે. આ રનીતે રનદ થયેશ કરનારનના બાકીના 
સમયગાળાનુ ંકોઇ િળતરન આપિામા ંઆિરે નહીં 

(39) જો એજન્ સી કરાર ચાુ  રાખિા ઇચ્ .તી િ હોય તો તેણે ૩ માસિી િોર્ટસ આપિી પડશે, તે પર્રસ્ થીતીમાું 
તેિી નસયોરોરીટી ડીપોગઝટ જ ત કરિામાું આિશે. 

(40) એજન્ સીિા માગલકિા મ  ત્ ય િા ર્કસ્ સામાું કરાર સમા ત થયેલો ગણાશે અિે તેિા કાયદેસરિા િારસદારોિે કોઇ 
હકી  /દાિો રહશેે િહી. 

(41) આમ .તાું એજન્ સીિા માગલકિા કાયદેસરિા િારસદારો કરારિી બોલીઓ અિે શરતો મ જબ નિયત ભાિિા 
િોરણે જ આ કામગીરી ચાુ  રાખિા માુંગતા હોય તો ત્રણ માસ સ િી આ કામગીરી ચાુ  રાખી શકશે. 
દરમ્પ યાિમાું સુંબ ુંિીત કચેરીએ િિી એજન્ સી િકી ી કરિાિી પ્રરીયીયા ત્રણ માસ સ િી આ કામગીરી ચાુ  રાખી 
શકશે. દરમ્પ યાિમાું સુંબ ુંિીત કચેરીએ િિી એજન્ સી િકી ી કરિાિી પ્રરીયીયા ત્રણ માસિી સમયમયાવદામાું પ ણવ 
કરિાિી રહશેે. 
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(42) િાહિન ું ટેક્ષી પાસંગ હોવ  જરરી .ે.જો ટેક્ષી પાસંગ િગરન ું િાહિ હશે તો તેિા બીલન ું ચ કિણ ું િર્હ થાય 
તો તે માટેિી તમામ જિાબદારી જે તે સુંસ્ થાિી રહશેે.  

(43) ભાડેથી રાખેલ િાહિિા રજ  થયેલ બીલો જી.એસ.ટી. િુંબર, સી.એસ.ટી. તથા ઇન્કમટેક્ષ (પાિ િું) િુંબર 
િાળા હોિા ફરજીયાત .ે. 

(44) આ ઉપરનાંત, અવનિાયે સજંોગોમા ંગાંધ નગરન મહાનગરનપાણશકા પોતાન  જરૂહરનયાત પ્રમાિે િાહનોન  સખં્યામા ં
િધારનો-ઘટાડો કરની રકારે, જે આપના દ્વારના આપિામાં આિેશા ભાિ પ્રમાિે એક િાે માટે ીાળિ  આપિાનુ ં
રનહરેે. 

(45) એસ.ડી પેટે એી.ડી.આરન જમા કરનાિિામા ંઆિરે તો ૪.૯૦% શેખે સ્ટેમ્પ ડયટુી ભરનિાન  રનહરેે. 
(46) સરનકારનશ્ર /આરન.ટી.ઓ ના ંપ્રિતેમાન વનયમોનસુારન િાહન માટે જરૂરની તમામ પરનિાનગ  મેળિ  શેિાન  રનહરેે. 

તથા સરનકારનશ્ર /આરન.ટી.ઓ નાં વનયમોના ંભગં બદશ થયેશ દંડ એજન્સ એ પોતે ભોગિિાના રનહરેે. 
 

 

 

તારનીખ -                                                                                કોન્ રાક્ટરનન  સહી તથા વસ ો 
સ્થળ - ગાધં નગરન  
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Email :gmc8gandhinagar@gmail.com 

 

 

 

 

િાહનો ભાડ ેપરુના પાડિા અંગેનુ ંટેન્ડરન 

ભાગ-૧ 

પિેૂ શાયકાતન  વિગતો 
 

૧ એજન્સીન ું િામ   / સરિામ ું ફોિ િુંબર દશાવિિા:  

૨  ટેન્ડર ફીિી નિગત: રકમ ર.૨,૫૦૦/-(િોિ-રીફુંડેબલ) 
ડી.ડી.િું. 
તારીખ: 
બેંકન ું િામ: 

૩  અિેસ્ટમિી ભયાવિી નિગત: રકમ ર.૧,૦૯,૫૦૦/- 
ડી.ડી/.F.D.R 

તારીખ: 
બેંકન ું િામ: 

૪ નસયોરોરીટી ડીપોઝીટિી નિગત: રકમ ર.૨૦૧,૧૩૦/- 
તારીખ: 
બેંકન ું િામ: 

૫ એજન્સીન ું રજીસ્રેશિ પ્રમાણપત્ર અિે તેિા િુંબર: 

(િકલ સામેલ રાખિી) 

 

૬  કુંપિીિાું .ેલ્લા િષવિા ટિવઓિરિી પ્રમાગણત િકલ:  

૭  .ેલ્લા ૩ િષવન  ઓડીટેડ બેલેન્સશીટ િફો ન કશાિિી નિગત:  

૮ .ેલ્લા ૩ િષવિી ટિવ ઓિરિી નિગત જે પૈકી .ેલ્લા િષવન ું 

રા.૩૬ લાખન ું  ટિવ ઓિર: 
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૯  )૧( ઇન્કમટેક્ષ PAN િુંબરિી ઝેરોક્ષિી િકલ 

)૨( GST રજીસ્રેશિન ું સટીફીકેટ: 

 

૧૦  .ેલ્લા િષવિાું ઇન્કમ ટેક્ષ ક્લીયરન્સ સટીફીકેટિી સટીફાઇડ 

કોપી: 

 

૧૧  .ેલ્લા ત્રણ િષવમાું એજન્સીએ જે ઈજારા રાખ્યા હોય તે સુંસ્થાિા 

િામ/પ રા પડેલ િાહિોિી સુંખ્યા તેમજ ચકૂિાયેલ રકમિી 

નિગત  ( જરરી આિાર સામેલ રાખિા તેમજ નિગતો િિારે હોય 

તો અલગ કાગળ સામેલ કરિો)સુંબ ુંનિત સુંસ્થા પાસેથી 

પ્રમાણપત્ર મેળિી રજ  કરવ ું: 

 

૧૨  એજન્સી પાસે હાલ માગલકીિા િાહિોિી નિગતો: 

(મોડેલ,મેન્ય ફેકચરર ન ું િામ) 

 

૧૩  ગાું.મ.િ.પા .કે અન્ય કોઇપણ સુંસ્થા તરફથી એજન્સીિે લેક 

લીસ્ટમાું મ કેલ હોય તો તેિી નિગત  ( એર્ફડેનિટ આપવ ું) 

 

 

          ઉપર જણાિેલ નિગતો અંગે જે માર્હતી પરૂી પાડિામાું આિેલ .ે તે માર્હતી અિે તમામ દસ્તાિેજો અમારી 

જાણ અિે માન્યતા મ જબ સાચા .ે તે અમો ખાતરી પિૂવક જણાિીએ .ીએ. 

સ્થળ ગાધં નગરન  

તારનીખ                    એજન્સીિાું અનિક ત વ્યક્ક્તિી સહી/નસકી ો 

 

નોંધ  

(૧) આ પત્રક અલગ કિરમાું તમામ સાિનિક કાગળો સાથે બીડવ ું તેમજ કિર પર  " િાહિો ભાડે આપિાિાું        
          ટેન્ડરિી પિૂવ લાયકાત "એવ ું લખવ ું. 
(૨) આ પત્રક ભરતા અગાઉ ટેન્ડરિી શરતો અિે બોલીઓ િાુંચી લેિી. 
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ભાગ-૨ 

િાહનોની નિગતો દશાષિતુૂં પત્રક 

 

અ.નૂં. િાહનોના 

પ્રકાર 

રજીસ્રેશન 

નૂંબર 

ટકે્ષી 

પરમીટનો 

નૂંબર 

િીમો 

પોિોસી 

નૂંબર 

િાહન માનિકનુૂં નામ રીમાકષસ 

       

       

       

       

       

       

       

       

એજન્સીના અનધકતૃ વ્યનક્તની સહી/ નસક્કો 
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એજન્સીનુૂં નામ.................................................................................................................................... 

સરનામુૂં.............................................................................................................................................. 

મોબાઈિ નૂં .................................................. ......................................................................... ..............  

ફોનનૂં ................. ................................................................................................................................ 

 

પ્રાઈસ બીડ 

અ .નૂં.  
ભાડ ેિિેાના 

િાહનોની નિગત 

િાહનનો પ્રકાર 

એક િાહન દીઠ 

ભાડુૂં ઈન્ડીકા, 

ઈન્ડીકા 

િીસ્ટા,મારૂતી  

ઇકો િગરેનેુૂં ભાડુૂં 

િાહનનો પ્રકાર એક 

િાહન દીઠ ભાડુૂં ટાટા 

સુમો/ 

કિાિીસ/મનહન્રા 

માશષિનુૂં ભાડુૂં  

િાહનનો પ્રકાર એક 

િાહન દીઠ ભાડુૂં 

સીડાન પ્રકારના 

િાહનો, જેિા ક ે

નસ્િફ્ટ 

ડીઝાઇર,હોન્ડા 

અમઝે, હુન્ડાઇ 

એક્સેંટ, ટાટા 

ટીયાગો અન ેસીયાઝ 

િગરે ે

િાહનનો પ્રકાર એક 

િાહન દીઠ ભાડુ 

ઈનોિા 

િાહનનો પ્રકાર એક 

િાહન દીઠ ભાડુ  

ટિરેા 

માનસક િાહન પરુા 

પાડિા માટનેા દર 

માનસક િાહન પરુા 

પાડિા માટનેા દર 

માનસક િાહન પરુા 

પાડિા માટનેા દર 

માનસક િાહન પરુા 

પાડિા માટનેા દર 

માનસક િાહન પરુા 

પાડિા માટનેા દર 

)૧)  )૨)  )૩)  )૪)  (૫)  )૬) )૭) 

એ.સી  નોન 

એ.સી  

એ.સી  નોન 

એ.સી  

એ.સી  નોન 

એ.સી  

એ.સી  નોન 

એ.સી  

એ.સી  નોન 

એ.સી  

1. િાહનો ભાડ ે

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૧૫૦૦ કકિોમીટર 

સધુી નાૂં ભાિો  
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િાહનો ભાડ ે

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૨૦૦૦ કકિોમીટર 

સધુી નાૂં ભાિો 

          

િાહનો ભાડ ે

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૨૫૦૦ કકિોમીટર 

સધુી નાૂં ભાિો 

          

2. િાહનો ભાડ ે

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૧૫૦૦ 

કકિોમીટરથી 

િધારાનાૂં દરેક 

કકિોમીટરનાૂં ભાિો  

          

િાહનો ભાડે 

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૨૦૦૦ 

કકિોમીટરથી 

િધારાનાૂં દરકે 

કકિોમીટરનાૂં ભાિો  

          

િાહનો ભાડે 

આપિા માટનેો દર 

માનસક િપરાશ 

૨૫૦૦ 

કકિોમીટરથી 

િધારાનાૂં દરકે 

કકિોમીટરનાૂં ભાિો  

          

                                                                                        એજન્સીના અનધકતૃ વ્યનક્તની સહી/નસક્કો 

નોંધ: 

૧. આ પત્રક ભરતા અગાઉ ટને્ડરની શરતો િાૂંચી િિેી. 


