ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર
�જ
ઈ - ટ� ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦
બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે ભાડ�થી મેળવવા �ગે � ંુ ટ� ન્ડર
�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર દ્વારા STATEMENT-1 માં
દશાર્વેલ બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે ભાડ�થી મેળવવા �ગે� ુ ં
ટ�ન્ડર તમામ પ્રકારના વેરા સ�હત બોડર્ જણાવે તે ગાંધીનગર સ્થળોએ સમય મયાર્ દામાં �ુર�ક્ષત ર�તે
પહ�ચાડવા માટ� ના ભાવો ટ�ન્ડરની શરતો �ુજબ ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવે છે .
ટ� ન્ડર ફ� : �. ૧૫૦૦૦/િવભાગ દ�ઠ �દા�ત રકમ �. ૨,૫૦,૦૦,૦૦૦/૧

ટ�ન્ડર બોડર્ ની વેબસાઇટ ઉપરથી

તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૮

ઓનલાઇન ડાઉનલોડ / અપલોડ કરવાની તાર�ખ સમય : ૧૧.૦૦ કલાક થી
/ સમય

તા.૮/૧/૨૦૧૯
ુ ી
સમય : ૧૬.૦૦ કલાક �ધ

૨

િપ્ર-બીડ મીટ�ગની તાર�ખ/સમય

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮
સમય : ૧૨.૦૦ કલાક

૩
૪
૫

ઓનલાઇન ટ� ન્ડર ભરવાની

તા.૮ /૧/૨૦૧૯

છે લ્લી તાર�ખ / સમય

સમય : ૧૬.૦૦ કલાક

ટ�ન્ડર ફ�, EMD અને ફ�ઝીકલી ર�ુ કરવાની

તા.૯ / ૧ / ૨૦૧૯

તાર�ખ / સમય

સમય : ૧૬.૦૦ કલાક

ટ�ક્નીકલ બીડ ખોલવાની તાર�ખ / સમય

તા.૧૦ /૧/૨૦૧૯
સમય : ૧૧.૦૦ કલાક

સ્થળ : ગાંધીનગર.
તાર�ખ :

/

/૨૦૧૮

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર
1

સ્કોપ ઓફ વકર્
ઈ - ટ� ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦
બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે ભાડ�થી મેળવવા બાબત (Non-AC)

 U]P DFP pP DFP lX1F6 AM0" wJFZF JQF" NZdIFG Z5 ,FBYL JW] lJnFYL"VMGL H]NF H]NF સ્તર� [
5ZL1FFVM IMHFI K[P VF 5ZL1FFVMDF\ JFCGM wJFZF 5|`G5+M VG[ T[G[ VFG]\;F\lUS :8[XGZL lJlJW
hMG S1FFV[ q HL<,F S1FFV[ q AL<0L\U S1FFV[ 5CM\RF0JFGL YFI K[P
 JFCGMGM p5IMU AM0"GL UF\WLGUZ q J0MNZF SR[ZLV[YL lJlJW 5ZL1FF,1FL SFDULZLDF\ DL8L\UDF\
VFJJF HJF p5IMU SZJFGM YFI K[P
 5ZL1FF,1FL BFGUL SFDULZL DF8[ J0MNZFYL VDNFJFN VG[ UF\WLGUZ YL VDNFJFN JFZ\JFZ HJFG]\
YT\]\ CMJFYL N{lGS WMZ6[ GFGF JFCGM H[JFS[ .lg0SF 8F8F ;]DM lJU[Z[ JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P
 VF 8[g0Z VgJI[ JFCGMGF p5IMU AM0" wJFZF ,[JFDF\ VFJTL 5ZL1FFDF\ H[ T[ HL<,F DYS ;]WL CM,
8LSL8 VF5JF DF8[4 5|`G5+M ZFHI S1FFV[YL HL<,F S1FFV[ VG[ hMG S1FFV[ 5CM\RF0JF DF8[ TYF
,B[,L pTZJCLVM 5ZL1FF B\0DF\YL a,MSJF.h V[S+LSZ6 SZL hMGJF.h ;\U9LT SZL પર�ક્ષા
ુ ી પહ�ચાડવા
�બલ્ડ�ગ ખાતેથી ઝોન �બલ્ડ�ગ ખાતે તથા ઝોન કક્ષાએથી પર�ક્ષાના �બલ્ડ�ગો �ધ
માટ� H[ T[ hMG DF\YL T[GF T[ H lNJ;[ 5F,F S[gN= ;]WL 5CM\RF0JF VG[ 5F,F S[gN= BFT[YL ,B[,L

ptTZJCLVMGL RSF;6L SZJF DF8[ DwI:Y D]<IF\SG S[gN=M ;]WL 5CM\RF0JF DF8[ TYF DwI:Y
D]<IF\SG S[gN=MDF લખેલી ptTZJCLVMGL RSF;6L Y. HFI tIFZ AFN H[ T[ DwI:Y D]<IF\SG
S[gN=MDF\YL ptTZJCLVM ;\U6S S[gN=M p5Z 5CM\RF0JF DF8[ DM8F 5|DF6DF\ JFCGMGL H~ZLIFT ZC[
K[P
 સાDFgI ZLT[ .lg0SF4 8F8F ;]DM4 8[d5M8[1F4 ;L8L ZF.04 DLGL A; VG[ DM8L ,ShZL A; 5|SFZGF
JFCGM JF5ZJFGF YTF\ CMI K[P
 ;FDFgI ZLT[ AM0" UF\WLGUZ T[DH J0MNZF SR[ZL BFT[ સ્થાિનક SFDULZL DF8[ 5F\R 5F\R JFCGM
:8[g0 AFI ZFBJF 50[ SFZ6 S[ VF 8[g0Z SM, A[h 5|SFZG]\ CM. HIFZ[ 56 AM0" TZOYL 8[,LOMGLS
2

;}RGF D/[ S[ VFH[ A[ G\U 8F8F ;]DM ;]ZT BFT[ DMS,JFGL K[ TM સફળ બીડર� V[S S,FSDF\ T[GL
jIJ:YF SZJFGL YTL CMI K[P VF V\U[ VFUMT~ VFIMHG ;O/ બીડર wJFZF ZFBJFG]\ ZC[ K[P
ુ ક�ટ GL HFC[Z
 AM0" GL WMZ6 !_4 !Z ;FDFgI 5|JFC VG[ WMZ6 v !Z lJ7FG 5|JFC, �જ

5ZL1FFVMDF\ VG[ H],F.GL � ૂરક 5ZL1FFVMDF\ DM8F 5|DF6DF\ JFCGM J5ZFI K[ VF V\U[ VFUMT~
VFIMHG SZJF DF8[ AM0" TZOYL !_ lNJ; 5C[,F\ ;O/ બીડરને JS" VM0"Z VF5JFDF\ VFJX[P H[YL
JFCGMGL ;\bIF VG[ H~ZLIFT બાબતે બીડર IMuI DFlCTLYL JFS[O YFIP
ુ ી
 DFR" DF; NZdIFG 5ZL1FFGF lNJ;MDF\ V\NFlHT ૩૦૦૦ JFCGM N{lGS WMZ6[ સળં ગ ૮ �દવસ �ધ
જ�ર�યાત ઉપ�સ્થત થાય છે . તે પૈક� અગાઉ દશાર્વેલ િવભાગ વાઇઝ �જલ્લાઓમાં H[ T[ HL<,Fમાં
ુ ા પાડવાના રહ�શે VG[ H[ T[ lNJ;GL 5ZL1FF 5T[ T[GF +LHF lNJ;YL � તે[ 5F,FS[gN= p5Z
વાહનો �ર

VFXZ[ $_ JFCGMની NZZMH H~ZLIFT ZC[ VG[ T5F;[,L p�ZJCLVM 5ZT B[\RJF DF8[ N{lGS Z_
JFCGMGL H~ZLIFT ZC[ K[P
 વાહનો નીચે જણાવેલ િવભાગ પ્રમાણે �દા�ત િવભાગ-૧ માં ૧૦૦૦, િવભાગ – ૨માં ૬૦૦,
ુ ી �ર
ુ ા
િવભાગ-૩ માં ૧૦૫૦ અને િવભાગ – ૪ માં ૬૦૦ એક �દવસ માટ� સતત આઠ �દવસ �ધ
પાડવાના રહ�શે.
ુ રાત િવભાગ – 1
ઉતર �જ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8

�જલ્લાઓના નામ
અમદાવાદ (શહ�ર)
અમદાવાદ (ગ્રામ્ય)
પાલન�ુર (બનાસકાંઠા)
મહ�સાણા
�હ�મતનગર (સાબરકાંઠા)
પાટણ
ગાંધીનગર

ુ રાત િવભાગ – 2
દ�ક્ષણ �જ
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7

�જલ્લાઓના નામ
આહવા – ડાંગ
ભ�ચ
વલસાડ
�ુરત
નવસાર�
નમર્દા
તાપી

મોડાસા (અરવલ્લી)

3

ુ રાત િવભાગ -4
મધ્ય �જ

સૌરાષ્ટ્ર િવભાગ -3
ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

�જલ્લાઓના નામ
અમર� લી
કચ્છ-� ૂજ
�મનગર
�ૂનાગઢ
ભાવનગર
રાજકોટ
�ુર�ન્દ્રનગર

ક્રમ
1
2
3
4
5
6
7

�જલ્લાઓના નામ
ખેડા
વડોદરા
આણંદ
ુ
છોટા ઉદ� �ર
દાહોદ
ગોધરા (પંચમહાલ)
મ�હસાગર (�ુણાવાડા)

પોરબંદર
બોટાદ
દ� વ� ૂિમ દ્વારકા
ગીર સોમનાથ
મોરબી
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,સેક્ટર-૧૦-બી,
�જ
ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦
ઇ-ટ�ન્ડર નંબર-૨૭ / ૨૦૧૯-૨૦
બંધ બોડર્ ના પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે ભાડ�થી � ૂરા પાડવા માટ�� ંુ ઇ –ટ�ન્ડર

1. ટ�ન્ડર ભરનાર બીડર/ઠ�ક�દાર� તમામ શરતો કાળ��ુવર્ક વાંચી-સમ�ને ટ� કનીકલ બીડ
(Section-1) માં જ�ર� િવગતો તથા િનયત કર� લ ભાવપત્રક/PRICE BID (Section-1) માં
બીડર/ઠ�ક�દાર� ઓફર કર� લ ભાવો Online જ ભરવાના રહ�શે.તથા ટ� ન્ડરની શરતો �ુજબ
માંગવામાં આવેલા તમામ ડો�ુમેન્ટસ સ્ક�નકર�ને ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રહ�શે. તેમજ
ભૌિતક ર�તે પણ િનયત કર� લ તાર�ખ અને સમયે જમા કરાવવાનાં રહ�શે.
2. એજન્સીએ સ્કોપ ઓફ વકર્ માં દશાર્ વેલ િવભાગ પ્રમાણે ટ� ન્ડર ભરવા�ુ રહ�શે. એજન્સી એક કરતાં
વધાર� ઝોનમાં પણ ટ�ન્ડર ભર� શકશે.
3. ભાડ�થી પેસેન્જર વાહનો મેળવવા માટ� ના ટ� ન્ડરની િવભાગ વાર ટ� ન્ડર ફ� તર�ક� �.૧૫૦૦૦/(�ક� �િપયા પંદર હ�ર �ુરા/-) નોન-ર�ફંડ�બલ તથા બાનાની રકમ (EMD) િવભાગ દ�ઠ
�પીયા �.૭,૫૦,૦૦૦/- (સાત લાખ પચાસ હ�ર �ુરાં) ના સ�ચવશ્રી �ુજરાત માધ્યિમક અને
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ -ગાંધીનગરના નામનો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન્ક અથવા નાણાં િવભાગના
ઠરાવથી માન્ય પ્રાઈવેટ સેક્ટર બેન્ક / કોમિશ�યલ બેન્ક / સહકાર� અને ગ્રામીણ બેન્કનો
ગાંધીનગર ખાતે �ુકવવાપાત્ર હોય તેવા બે અલગ અલગ Demand Draft કઢાવી ટ� ક્નીકલ બીડ
સેક્શન-૧ માં આ �ગેની જ�ર� િવગતો સાથે િનયત કર� લ તાર�ખ અને સમય �ુધીમાં જમા
કરાવવાનાં રહ�શે. એજન્સી એક કરતાં વ�ુ િવભાગમાં ટ� ન્ડર ભરશે તો તેના �ુણાંકમાં EMDની
રકમ ભરવાની રહ�શે.
4. ટ�ન્ડરની શરતો �ુજબની ટ�ન્ડર ફ�/ટ� ન્ડર પ્રોસેસ ફ�, બાનાની રકમ (EMD)ના બં�ે અસલ
Demand Draft એક અલગ કવરમાં સીલબંધ કર�ને કવર ઉપર “ઇ-ટ� ન્ડર નંબર-૨૭/૨૦૧૯-૨૦
બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહન ભાડ�થી મેળવવા માટ� � ુ ં ટ� ન્ડર” Tender Fee & EMD �ુ ં કવર
લખીને બીડરના સહ�/સી�ા િવગેર� િવગતો સાથે આ માટ� ના ટ� કનીકલ બીડના ફ�ઝીકલ
ડો�ુમેન્ટ્સ મોકલવા માટ�ના કવરમાં સીલબંધ કર�ને બોડર્ ને સમય મયાર્ દામાં પહ�ચતા કરવાના
રહ�શે.
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5. ટ�કનીકલ બીડ (SECTION-1) માં બીડર / ઠ�ક�દાર� ભર� લ મા�હતી ટ� ન્ડરની શરતો �ુજબના
માંગવામાં આવેલ તમામ જ�ર� દસ્તાવેજો / પ્રમાણપત્રોની નકલો માટ� � ુ ં “ટ� કનીકલ બીડ”
લખે� ું એક કવર તથા ટ�ન્ડર ફ� તેમજ EMD સાથે� ુ ં એક કવર આ બ�ે કવરોને બી� મોટાં
કવરમાં સીલબંધ કર�ને આ મોટા કવર ઉપર બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહનો ભાડ�થી �ુરા પાડવાં
માટ�� ુ ં ટ� ન્ડર (વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે)�ુ ં ટ� કનીકલ બીડ એમ લખીને બીડર/ ઠ�ક�દારના
સહ�-સી�ા સાથે� ું સીલબંધ કવર તા.૯/૧/૨૦૧૯ ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં �બ�ંમાં બોડર્ ની
સ્ટોરશાખામાં પહ�ચતા કરવાના રહ�શે તથા બીડર / ઠ�ક�દાર� તેની પહ�ચ મેળવી લેવાની રહ�શે.
6. ટ�ન્ડર ભરનાર બીડર� પોતાના ઓફર કર� લ ભાડાના દરો /ભાવો ONLINE િનયત કર� લ (n)
procure ની WEBSITEમાં બતાવેલ PRICE BID ના પત્રકમાં જ ભરવાના રહ�શે. બીડર� ઓફર
કર� લ ભાડાના દર / ભાવોમાં તમામ પ્રકારના વેરાઓ સાથે ભરવાના રહ�શે (GSTની રકમ
સરકારશ્રીના નોટ�ફ�ક�શન પ્રમાણે �ુકવવાની થતી હોય તો તે અલગથી �ુકવવામાં આવશે)
ભાવ પ્રિત �ક.મી. દ�ઠ ભરવાના રહ�શે.
7. ટ�ન્ડરના Qualification Criteria નીચે �ુજબ છે .
No

Attachments

Qualification Criteria

I. ટ્રાવેલ્સ એજન્સી છે લ્લાં ત્રણ વષર્ (૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮)
થી વાહનો ભાડ� આપવાનો ધંધો કરતી હોવી જોઇએ.
II. ટ્રાવેલ્સ એજન્સી પાસે પોતાના નામે સં�ક્ુ ત નામે એમ્બેસેડર /

ભાડ� વાહન આપવાના
વકર્ ઑડર્ રની નકલો
માલીક�ના વાહનોની RC

ઇ�ન્ડકા /ટવેરા/ક્વોલીસ /�ુમો/ટ�ક્ષીકાર /ઇકો/ટ�મ્પોટ�ક્ષ / �ુફાન /

�ુકો, વીમો, ફ�ટનેસ

મીનીબસ /સ્વરાજ મઝ્દા /સીટ� રાઇડ/લકઝર� બસ વગેર� પ્રકારના

સટ�ફ�ક�ટ, પાસ�ગ વગેર�ની

ઓછામાં ઓછા ૨૦ ક� તેથી વધાર� ટ�ક્ષી પાસ�ગ ધરાવતા વાહનો ક� ��ુ

નકલો ર�ુ કરવી.

ર�સ્ટ્ર�શન તા.૧/૧/૨૦૧૫ પછ� થયે� ુ હો�ુ જોઇએ.
III. બીડર�ુ ં ટનર્ઓવર છે લ્લાં ત્રણ વષર્ (૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-

ટ�ન્ડરમાં દશાર્વેલ

૧૮) પૈક� કોઇપણ એક વષર્� ુ ટનર્ઓવર ટ�ન્ડરમાં દશાર્વેલ �ુલ રકમના

કામગીર��ુ ં CA સટ�ફ�ક�ટ

૫૦% હો�ુ જોઇએ.

તથા છે લ્લાં ૩ વષર્� ુ ં પ્રોફ�ટ
એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ /
ઑડ�ટ�ડ બેલેન્સ શીટની
નકલ

IV. EMD િવભાગ દ�ઠ �.૭,૫૦,૦૦૦/-(સાત લાખ પચાસ હ�ર)(એજન્સી
દ્વારા એક કરતાં વધાર� િવભાગમાં ટ�ન્ડર ભરશે તો તેના �ુણાંકમાં EMD

બ�કમાંથી મેળવેલ સટ�ફ�ક�ટ
સામેલ રાખવા

ભરવાની રહ�શે)
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V. આ ટ�ન્ડર અન્વયે બીડરની આિથ�ક સધ્ધરતાં બાબતે રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�ક�ુ ં / બ�કમાંથી મેળવેલ સટ�ફ�ક�ટ
નાણાં િવભાગના તા.૩૧/૩/૨૦૧૪ ના ઠરાવ તેમજ વખતો વખતના સામેલ રાખવા
�ુધારા �ુજબ P.S.B / કોમશ�યલ બેન્ક / સહકાર� અને ગ્રામીણ બેન્ક�ુ ં
ટ�ન્ડર પ્રિસધ્ધ થયા પછ�ની તાર�ખ�ુ ં �.૫૦,૦૦,૦૦૦/- (પચાસ લાખ) �ુ ં
૧૫ માસના સમયગાળા માટ� સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
(એજન્સી દ્વારા એક કરતાં વધાર� િવભાગમાં ટ�ન્ડર ભરશે તો તેના �ુણાંકમાં
સોલવંશી સટ�ફ�ક�ટ સામેલ રાખવા�ુ રહ�શે)
VI. GST ર�સ્ટ્ર� શન નંબર તથા પાન નંબર

સટ�ફાઇડ નકલ

VII. ટ્રાવેલ્સ એજન્સી�ુ ં સમગ્ર રા�યમાં �જલ્લા/તા�ુકા કક્ષા �ુધી વાહનો �ુરા સમગ્ર રા�યમાં �જલ્લા
પાડવા માટ�� ુ વ્યવસ્થાપન નેટવકર્ હો�ુ જ�ર� છે .

વાઇઝ નોટરાઇઝ �ુરાવાઓ
આધાર સામેલ રાખવા

VIII. ટ્રાવેલ્સ એજન્સી �ુતકાળમાં કોઇ સરકાર� કચેર� બોડર્ , િનગમ, �ુિનવસ�ટ� ક� Annexure - C
અધર્સરકાર� કચેર�માં ભાડ�થી પેસેન્જર વાહનો સમયસર અથવા �ુરતી
સંખ્યામાં �ુરા ન�હ પાડ� શકવાને કારણે ડ�ફોલ્ટર અન્ય કારણસર ગેરલાયક
(Black Listed) ડ�બાર �હ�ર કર� લ ન હોવા જોઇએ / કોઇ પગલાં લેવાની
કાયર્વાહ� ચાલતી ન હોવી જોઇએ.

IX. બોડર્ ની પર�ક્ષા �વી સમય મયાર્દાની કામગીર� માટ� ઝડપથી તેમજ પ્રોપટ� ટ�ક્ષ બીલ,
ુ ી લાઇટબીલ, ટ�લીફોન બીલ,
આક�સ્મક સંજોગોમાં તાત્કા�લક પેસેન્જર ભાડાના વાહનો મળ� શક� તે હ��થ
અમદાવાદ/ગાંધીનગરમાં ઓફ�સ હોવી જોઇએ. િવભાગ-૨

દ�ક્ષણ લીઝ એગ્રીમેન્ટ ર�ુ

�ુજરાતમાં �ુરત, િવભાગ-૩ સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, િવભાગ-૪ મધ્ય કરવાનો રહ�શે.
�ુજરાતમાં વડોદરા ખાતે ઓફ�સ હોવી જોઇએ ન હોય તો વકર્ ઑડર્ ર
મળ્યાના ૩૦ �દવસની �દર બ્રાન્ચ ઓફ�સ ખોલવાની રહ�શે.
X. ટ�ન્ડરના અ�ુસધ
ં ાને કોલબેઝ/FIX પ્રકારની કર� લ કામગીર�ના સમથર્નમાં કર� લ કામગીર�ના વકર્ ઓડર્ રો
રા�યની GTU ક� CBSE ક� રા�યની ક� ક�ન્દ્રની કોઇપણ સરકાર� / / કરારો / જ�ર�
અધર્સરકાર� કચેર�માં �ુિનવસ�ટ�/બોડર્ /િનગમ/ખાનગી કંપની વગેર�માં પ્રમાણપત્રોની નકલો
કર� લ કામગીર�ની િવગતો તેમજ છે લ્લાં ત્રણ નાણાંક�ય વષર્ (૨૦૧૫૧૬,૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮) �હ�ર પર�ક્ષા / અન્ય કામગીર� માટ� ગમે
તેમ તે ૧ વષર્ દરમ્યાન ૩૦૦ કરતાં વ�ુ પેસેન્જર વાહનો એક �દવસે
સળંગ િનિવ�ધ્ને સમયસર �ુરા પાડ�ા હોવા જોઇએ. (૩૦૦ વાહન િવભાગ
દ�ઠ ગણવામાં આવશે બીડર દ્વારા એક કરતાં વધાર� િવભાગમાં ટ�ન્ડર
ભરવામાં આવેલ હશે તો તેના �ુણાંકમાં અ�ુભવ ધ્યાને લેવામાં આવશે.
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8. L-1 ન�� કરવાની પદ્ધિત :
L-1 ન�� કરવા માટ� દર� ક વાહનના વપરાશ પ્રમાણે તેમને વેઈટ� જ આપવામાં આવેલ છે તે
પ્રમાણે દર� ક વાહનની સામે દશાર્ વેલ ક�.મી.ના ભાવની વેઈટ� જ એવર� જ કાઢવામાં આવશે
ત્યારબાદ દર� ક ક�ટ�ગર� માટ� મળે લ વેઈટ� જ એવર� જ ભાવની સાદ� એવર� જ કરવામાં આવશે.આ
પ્રમાણેની ગણતર� કરતાં � બીડરના ભાવો L-1 હશે તેને વકર્ ઓડર્ ર આપવામાં આવશે.
9. બીડર� / ઠ�ક�દાર� છે લ્લા ત્રણ વષર્ના (૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭,૨૦૧૭-૧૮) ટનર્ઓવર માટ� આ
પ્રકારના ધંધા�ુ ં વાિષ�ક ટનર્ ઓવર આ સાથે િનયત ન�ુના�ુ ં ચાટર્ ડ એકાઉન્ટન્ટ�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ
Annexure-Aમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ભૌિતક ર�તે ટ� કનીકલ બીડ સાથે ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. �માં
છે લ્લા બે વષર્ પૈક� કોઈ પણ એક વષર્� ુ ં ટનર્ઓવર ટ� ન્ડરમાં દશાર્ વેલ �ુલ રકમના ઓછમાં-ઓછા
૫૦% (ટકા) રકમ �ટ�ું હો�ું જોઇશે.
10. આર.સી.�ુક સહ�તના ર�ુ કર� લ દસ્તાવેજો અસલમાં બોડર્ ને ચકાસણી માટ� માંગણી થયે કોઈ
પણ સમયે ર�ુ કરવાના રહ�શે. કોઈપણ બીડર�ુ ં ટ� ન્ડર સ્વીકાર�ુ ં ક� અસ્વીકાર કરવો ક� �શત:
ુ ર્ અબાિધત અિધકાર બોડર્ નો સ્વતંત્ર રહ�શે. સૌથી નીચા ભાવ�ુ ં
સ્વીકાર�ું તે બાબતનો સં�ણ
અગર ગમે તે ઇ�રદાર�ુ ં ભાવપત્રક / ટ� ન્ડર સ્વીકારવા બોડર્ બંધા�ુ ં નથી.કોઈપણ કારણ
આપ્યા વગર એક ક� બધા જ ભાવપત્રકો નામં�ુર કરવાનો તેમજ ભાવપત્રક �શત:
સ્વીકારવાનો અબાિધત અિધકાર પણ બોડ�ર્નો રહ�શે.�ુદત બહાર આવેલા અ�ુર� હક�કતવાળા
તેમજ શરતી ભાવપત્રક./ ટ�ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે નહ� અને આવા ટ� ન્ડર આપોઆપ રદ
થવાને પાત્ર ગણાશે.
11. બોડર્ ની ગાંધીનગર / વડોદરા ખાતેની કચેર�ને કાર/ટ� ક્ષી/�ુમો/ટવેરા/�ફુ ાન/ઇકો ગાડ�
(પેસેન્જર માટ� )/મીની બસ/લકઝર� ગાડ�ઓ �યાર� �યાર� �ટલા પ્રમાણમાં �ટલા સમય માટ�
જ�ર પડશે ત્યાર� તેટલી સંખ્યામાં ભાડાના વાહનો તેટલા સમય માટ� સાર� હાલતમાં પર�ક્ષા
કાયર્માં િવક્ષેપ પડ� ન�હ તે ર�તે ટ� ન્ડરના ભાવો મં�ુર થયેથી બે વષર્ માટ� ભાડ�થી ડ્રાયવર સાથે
�ુરાં પાડવાનાં રહ�શે.ટ�ન્ડર / કરારની �ુદત �ુણર્ થતાં નવેસરથી ટ� ન્ડર પ્રક્ર�યા �ુણર્ ન થાય ત્યાં
�ુધી પરસ્પર સમ�ુતીથી બીડર / ઠ�ક�દાર વ�ુમાં વ�ુ બી� ૬ (છ) માસ માટ� મં�ુર થયેલ
ટ�ન્ડરના ભાવોએ તેમજ ટ� ન્ડરની શરતો �ુજબ બોડર્ ને ભાડ�થી પેસેન્જર વાહનો �ુરાં પાડવાનાં
રહ�શે.
12. બોડર્ ની ગાંધીનગર / વડોદરા કચેર�ના જવાબદાર કમર્ચાર� / અિધકાર� અથવા �લ્લાના
અિધકાર� / પ્રિતિનિધ �યાર� વાહનનો ઉપયોગ કર� ત્યાર� તેઓ પાસેથી ટ� ન્ડરમાં મં�ુર થયા
�ુજબના વાહનનો ઉપયોગ કયાર્ બદલ બોડ� િનયત કર� લ જન�સ્લીપમાં જ�ર� ન�ધ કરાવી તેમજ
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સ્લીપમાં દશાર્ વેલ તમામ િવગતો �ુર��રુ � ફર�યાતપણે ભયાર્ બાદ સહ� લેવાની રહ�શે અને તેની
એક નકલ �બલ સાથે �બડવાની રહ�શે. �માં જન�સ્લીપમાં � ૂચવ્યા �ુજબની તમામ જ�ર�
મા�હતીની ન�ધ વાહન વપરાશ કરનાર � તે જવાબદાર કમર્ચાર� / અિધકાર�શ્રીએ પ્રમા�ણત
કરવાની રહ�શે.
13. તેમજ ભાડ� રાખેલ વાહનને કોઈપણ પ્રકાર�ુ ં �ુકસાન ક� અકસ્માત થશે તેના માટ� બોડર્ ની કોઈ
ુ ી � તે
જવાબદાર� રહ�શે ન�હ. આવા બનાવ પ્રસંગે અને બોડર્ ના કાયર્માં િવક્ષેપ પડ� ન�હ તે હ��થ
સ્થળે તાત્કા�લક અન્ય વાહનની સફળ ઇ�રદાર� વ્યવસ્થા કર� આપવાની રહ�શે.આ �ગે
વધારા�ુ ં કોઈ જ ખચર્ બોડર્ તરફથી મળશે ન�હ.
14. �યાર� બોડર્ તરફથી વાહનો મંગાવવામાં આવે ત્યાર� સમયમયાર્ દામાં વાહન �ુ�ં ન�હ પાડવાના
સંજોગોમાં બોડર્ દ્વારા �ુલ્લા બ�રમાંથી વાહન ડ્રાયવર સ�હત ભાડ� મંગાવી ઉપયોગ કરવામાં
આવશે અને તે �ગેનો � કાંઈ વાસ્તિવક ખચર્ થશે તે સફળ થનાર બીડર પાસેથી વ�ુલ
કરવામાં આવશે અથવા �ટલો સમય વાહન �ુ�ં પાડવામાં િવલંબ થયો હશે તેટલા સમય માટ�
બોડર્ ના અધ્યક્ષશ્રી ન�� કર� તેટલી રકમ પણ દં ડ પેટ� સફળ થનાર ઇ�રદારના �બલમાંથી
કપાત કરવામાં આવશે.
15. વાહનમાં �ુસાફર� કરનાર તમામ કમર્ચાર� / પ્રિતિનિધના નામ �ુસાફર� પત્રકમાં તથા
ુ ર્ ભરાઇને
જન�સ્લીપમાં લખાય તેમજ � તે કમર્ચાર� / પ્રિતિનિધ તેની સહ� કર� અને મેમો સં�ણ
જ �બલ સાથે બોડર્ ને મળે તેની તક�દાર� સફળ થનાર બીડર / ઠ�ક�દાર� રાખવાની રહ�શે. અ�ુર� ક�
�શત: િવગતો ભર� લ વાહન જન�સ્લીપમાં સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.
16. સરકાર� ઓડ�ટ વખતે એમ મા�ુમ પડશે ક� બીડર / ઠ�ક�દાર� ને ટ� ન્ડરના સમયગાળા દરમ્યાન
િનયમોથી વ�ુ રકમની �ુકવણી થયેલ હશે તેવાં પ્રસંગે � તે વખતે બોડર્ તરફથી માંગણી
થયેલી તેવી રકમ તાત્કા�લક બોડર્ ની �હસાબી શાખામાં જમા કરાવી તેની પાવતી મેળવી સ્ટોર
શાખાને આ �ગેની લે�ખત �ણ કરવાની રહ�શે.
17. � વાહનનો એક જ �દવસમાં એક અથવા એકથી વ�ુ વાર ઉપયોગ થશે તો તે �દવસનાં
વપરાયેલા �ુલ ક�લોમીટર�ુ ં િનયમો�ુસાર ભા�ું જ �ુકવવામાં આવશે.
18. બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી પર�ક્ષા દરમ્યાન સ્ક્વૉડર્ / ફ્લા�ગ સ્કવૉડર્ પાલાક�ન્દ્ર / મ.� ૂ ક�ન્દ્ર /
સંગણક ક�ન્દ્ર માટ� રવાનગી માટ� ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં વાહનો પર�ક્ષાના �ૂ રના સ્થળોએ
પર�ક્ષા શ� થાય તે પહ�લાં સમયસર પહ�ચી શક� તે માટ� વહ�લા સવારથી કામગીર� � ૂણર્ થતાં
�ુધી મોડ� ઉપયોગમાં લેવામાં આવતાં હોઇ આવા પ્રકારના વાહનો�ુ ં દ� િનક લ�ુ�મ ૩૦૦�કમી
મયાર્દામાં ન�� કર� લ ભાવોએ �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે
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ુ ો વીમો ઉતરાવેલ હોય તેવાં જ વાહનો બીડર / ઠ�ક�દાર� �ુરાં પાડવાનાં રહ�શે. થડર્ પાટ�
19. �ુર��ર
વીમા રક્ષણમાં પસેન્જરનો પણ સમાવેશ થયેલ હોય તે� ુ ં વીમા કવચ સાથેના વાહનનો ઉપયોગ
કરવાનો રહ�શે. આ પ્રકારના વીમા કવચ િસવાયના વાહનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો તે
ુ ર્ કાયદાક�ય / આિથ�ક જવાબદાર� � તે બીડર / ઠ�ક�દારની રહ�શે.
�ગેની સં�ણ
20. આર.ટ�.ઓ. તરફથી TAXI PASSING પ્રકારના � વાહનોને ફ�રવવાની પરવાનગી આપી હોય
તેવા વાહનો જ ભાડ�થી આપવાના રહ�શે તથા બોડ� � પ્રકારના વાહનો મંગાવે તે િસવાયના
વાહનો ઇ�રદાર જો �હ�ર પર�ક્ષાઓ �વા અસાધારણ સંજોગોમાં મોકલશે તો તેનો ઉપયોગ
�હ�ર �હતાથ� જ�ર કરવામાં આવશે પરં � ુ ં તે� ુ �ુકવ�ુ ં � પ્રકારના વાહન મંગાવવામાં આવેલ
હોય તે� ુ ં થ�ુ ં ભા�ું અથવા ખર� ખર વપરાશમાં લીધેલ હોય તે વાહનના પ્રકાર �ુજબ�ુ ં થ�ુ ં ભા�ું
તે બે માંથી � ઓ� હોય તેની જ �ુકવણી બોડર્ દ્વારા કરવામાં આવશે.
21. બોડર્ �યાર� સ્વરાજ મઝદા / લકઝર� મંગાવે ત્યાર� જ�ર પડશે તો બોડર્ ની �ુચના �ુજબ તેમાંથી
સીટો કાઢ� નાંખવાની રહ�શે.
22. બોડર્ ની પર�ક્ષા દરમ્યાન આવતા �હ�ર ર�ના �દવસો માટ� સામાન્ય ર�તે કોઈપણ પ્રકાર�ું
વધારા�ુ ં ભા�ું �ુકવવામાં આવશે ન�હ પરં � ુ � વાહનો ર�ના �દવસો માટ� વાપરવા જ�ર
જણાશે તો તેના માટ� વપરાશ કરનાર અિધકાર� / કમર્ચાર�એ કર� લ �ુસાફર� સક્ષમ કક્ષાએથી
પ્રમા�ણત કરાવવાની રહ�શેતેમજ સક્ષમ અિધકાર�શ્રી દ્વારા વકર્ ઓડર્ ર પણ મેળવી લેવાનો
રહ�શે.તેવી જ �ુસાફર� માન્ય ગણવામાં આવશે.
23. અગાઉના વષ�માં થયેલ વાહન વપરાશને ધ્યાને રાખી L-1 ન�� કરવા માટ� વાહન વપરાશનો
વેઈટ�ઝ આપવામાં આવેલ છે . આમ છતાં વાહનનો ખર� ખર વપરાશ વેઈટ� ઝથી વધાર� ક� ઓછો
પણ થઈ શક� છે .આમ બોડર્ ને �યાર� �ટલા પ્રમાણમાં � પ્રકારના વાહનોની જ�ર�યાત ઉપ�સ્થત
થાય તે પ્રમાણે એજ્ન્સીએ વાહનો �ુરાં પાડવાનાં રહ�શે.પર�ક્ષાના સમયગાળા દરમ્યાન �યાર� �યાર� બોડર્ ને જ�ર જણાય ત્યાર� -ત્યાર� � તે �જલ્લા મથકોએ ઝોનલ કચેર�એ બોડર્ ની જ�ર�યાત
�ુજબના વાહનો �ુરાં પાડવાનાં રહ�શે અને આ �ગેની �ુસાફર� � તે �જલ્લા મથક�થી ક� ઝોનલ
કચેર�એથી ગણવામાં આવશે. બોડર્ તરફથી જણાવેલ �જલ્લામાં માંગેલ વાહનો ઉપલબ્ધ ન થાય
તો અન્ય સ્થળોએથી પણ મેળવી આપવાના રહ�શે. આ �ગેનો વધારાનો કોઈ ખચર્ બોડર્ તરફથી
ઇ�રદારને �ુકવવામાં આવશે ન�હ તેની સ્પષ્ટ ન�ધ લેવી.તેમજ �જલ્લા મથકોએ બીડર /
ઠ�ક�દાર પાસેથી વાહન માંગવા ક� ન�હ� તે બોડર્ નો અબાિધત અિધકાર રહ�શે.આ �ગે ટ�ન્ડરમાં
માંગેલ માહ�તીના આધાર� બોડર્ �જલ્લા મથકોએ વાહન માંગશે જ એ�ુ ં અથર્ઘટન કરવા�ુ ં નથી.
બોડર્ પોતાની ર�તે પણ વ્યવસ્થા કર� શકશે �ની સફળ થનાર ઇ�રદારશ્રીએ ન�ધ લેવી રહ�.
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24. ટ�ન્ડરમાં મં�ુર કર� લા ભાવ િસવાય અન્ય કોઈ ભાવ ફ�રફાર સામાન્ય સંજોગોમાં આપવામાં
આવશે ન�હ. પરં � ુ ટ�ન્ડરના સમયગાળા દરમ્યાન [વતર્માનપત્રમાં આ ટ� ન્ડરની �હ�રાત પ્રિસધ્દ્ધ
થયેથી ટ�ન્ડર�ુ આખર�કરણ ન થાય ત્યાં �ુધી અથાર્ ત ઇ�રદાર� કોમિશ�યલ બીડમાં ભાવ
ભરવાની ટ� ન્ડરની છે લ્લી તાર�ખે ડ�ઝલનો � ભાવ અ�સ્તત્વમાં હોય તેની સાપેક્ષમાં પોતાની
કંપનીનાં ભાવો ભરવાનાં રહ�શે તેમજ � તે સફળ બીડર પોતાનો કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન કર� તે
સમયગાળા દરમ્યાન ક�ન્દ્રસરકાર તરફથી પેટ્રોલ/ડ�ઝલ/ઓઈલ વગેર�નાં ભાવોમાં ફ�રફાર
કરવામાં આવશે તો તેવા સંજોગોમાં ભાડાના દર/ભાવો �ગે નીચે �ુજબ જણાવેલ ઉદાહરણ
અ�ુસાર �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે.] આ �ગે બોડર્ ના અધ્યક્ષશ્રી િનણર્ય લેશે. વ�ુમાં ઇ�રદારશ્રી
સાથે ટ� ન્ડર/કરારખત �ુણર્ થાય તે �ુદ્દત દરમ્યાન �ટલી વખત ડ�ઝલ/પેટ્રોલમાં � તાર�ખે
ભાવ ફ�રફાર થાય તે પ્રમાણે ભાવ ફ�રફાર મં�ુર થયેલ ભાડાંના દરમાં કરવામાં આવશે. હાલમાં
ડ�ઝલ / પેટ્રોલમાં ભાવ ફ�રફાર દરરોજ થાય છે તેથી આખા મ�હનાનો એવર� જ ભાવ ફ�રફાર
બોડર્ દ્વારા ન�� કરવામાં આવશે અને દર માસની ૧ (પહ�લી) તાર�ખે તે ભાવ ફ�રફાર (ભાવ
વધ-ઘટ) નીચે જણાવેલ �ુત્રના આધાર� ગણવામાં આવશે. � ઇ�રદાર એજન્સીને માન્ય
રાખવાનો રહ�શે.
0.40 P × (D1/D0) + 0.6 P
વાહનના પ્રિત �ક.મી ભાવમાં ૪૦% ડ�ઝલ તથા અન્ય વેર�યેબલ ખચર્ ગણવામાં
આવ્યા છે . �યાર� બાક�ના ૬૦% અન્ય ફ�ક્સ ખચર્ ગણવામાં આવ્યા છે .
P – કરાર વખતે બોડર્ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલ વાહનનો ભાવ �ક.મી. �ુજબનો
D0 – કરાર વખતે ડ�ઝલનો ભાવ
D1 – વાહનના વપરાશ વખતે ડ�ઝલનો � ભાવ હોય તે
ધારો ક� ડ�ઝલનો ભાવ �. ૫૫/- થાય અને બોડર્ દ્વારા સ્વીકરવામાં આવેલ વાહનનો
ભાવ �ક.મી દ�ઠ �.૧૦/- ભાવ ન�� કય� હોય તો તે નીચે �ુજબ જણાવેલ �ુત્ર પ્રમાણે
ગણતર� કર� ડ�ઝલનો ભાવ �કલોમીટર પ્રમાણે �ુકવવામાં આવશે.
0.40 P × (D1/D0) + 0.6 P
0.40 એટલે ક� વાહનનો પ્રિત �ક.મી. ખચર્ = �.૦.૪૦
P એટલે ક� કરાર વખતે બોડર્ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલ વાહનનો ભાવ �ક.મી. �ુજબ = �.૧૦
D0 એટલે ક� કરાર વખતે ડ�ઝલનો ભાવ = �.૫૫
D1 એટલે ક� વાહનના વપરાશ વખતે ડ�ઝલનો � ભાવ હોય તે
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૦.૬૦ એટલે વાહનના પ્રિત �ક.મી. ભાવમાં ૬૦% અન્ય ફ�ક્સ ખચર્
૦.૪૦× ૧૦ × (૫૫/૫૦) + ૦.૬ × ૧૦
૪× ૧.૧ + ૬
૪.૪
૬.૦
૧૦.૪ (આ પ્રમાણે �ક.મી. દ�ઠ ભાવ ગણવામાં આવશે.)
25. ટ�ન્ડર મં�ુર થયેલી �.૧૨,૫૦,૦૦૦/-ની િવભાગ દ�ઠ સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ / બેન્ક ગેરંટ� /
સ�ચવશ્રી �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની તરફ�ણમાં
બોડર્ ની સ્ટોસર્ શાખામાં જમા કરવાની રહ�શે.�ની �ુદ્દત ટ� ન્ડર મં�ુર�ની તાર�ખથી ૩૦ માસની
�ુદ્દતની રહ�શે. આ �ુદ્દત પણ બોડર્ ની જ�ર�યાત અ�ુસાર ઇ�રદાર� જ�ર જણાયે બોડર્ ને લંબાવી
આપવાની રહ�શે. �હ�ર પર�ક્ષાઓની તાક�દની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને જો આ ટ� ન્ડરમાં સફળ
થનાર ઇ�રદાર પર�ક્ષાલક્ષી તથા બોડર્ તરફથી સ�પવામાં આવેલ કોઇપણ કામગીર�માં િનષ્ફળ
જશે તો બોડર્ આ �ુદ્દાની યોગ્ય ચકાસણી કર�ને ટ� ન્ડરમાં મં�ુર થયેલા ભાવોએ અન્ય પાટ� /
ઠ�ક�દારશ્રી સાથે સમાંતર ભાવકરાર કર� શકશે તથા આ બાબતે બોડર્ નો િનણર્ય આખર� ગણાશે.
26. �હ�ર પર�ક્ષાનો સમગ્ર આધાર અસરકારક વાહન વ્યવસ્થા ઉપર છે . આથી પર�ક્ષા � ૂવ�, પર�ક્ષા
દરમ્યાન અને પર�ક્ષા � ૂણર્ થયા બાદ જ�ર� વાહન વ્યવસ્થા સંદભ� કોઇપણ પ્રકારની ઢ�લ અથવા
�ુપ્તતાનો ભંગ મા�ુમ પડશે તો �ુપ્તતાના ભંગ બદલ �ુ.મા અને ઉ.મા િશક્ષણ બોડર્ ના
અિધિનયમ – ૧૯૭૨ની કલમ – ૪૩ હ�ઠળ પગલા લેવામાં આવશે. �માં �ુનો સા�બત થયેથી
ઓછામાં ઓછા ૩ વષર્ની સ� � પાંચ વષર્ �ુધી થઇ શકશે અને ૨ લાખ �ુધીના દંડની સ�
થઇ શક� છે તથા IPC હ�ઠળની કલમો પ્રમાણે પણ કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે. ઇ�રદાર�ુ ં ટ� ન્ડર
રદ્દ કર�ને �મીન અનામત (Security Deposit) તર�ક� ર�ુ કર� લ િસ�ોર�ટ� ડ�પો�ઝટ / બ�ક
ગેરંટ� જપ્ત કરવામાં આવશે અને � ૂળ ઠ�ક�દારના ખચ� અને જોખમે આ કામગીર� � ૂણર્ કરવામાં
આવશે.
27. ઇ-ટ� ન્ડરમાં ભાગ લેનાર ટ્રાવેલ કંપની �ુતકાળમાં કોઈપણ સરકાર� કચેર�, બોડર્ , િનગમ,
�ુિનવિસ�ટ� ક� અધર્સરકાર� કચેર�ઓમાં ભાડ�થી પેસન્ે જર વાહનો સમયસર અથવા �ુરતી સંખ્યામાં
�ુરાં ન�હ� પાડ� શકવાના કારણે જો ડ�ફોલ્ટર �હ�ર કર� લ હશે ક� અન્ય કારણસર ગેરલાયક (Black
Listed / ડ�-બાડર્ ) પણ �હ�ર કર� લ હશે તો તેવા બીડર / ઠ�ક�દાર�ુ ં ટ� ન્ડર રદ કરવામાં આવશે
તથા તેમની બાનાની રકમ તથા (EMD) પણ બોડર્ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવશે.આવી કોઈપણ
મા�હતી બોડર્ ને પાછળથી પણ ધ્યાન પર આવશે તો તેવા બીડર / ઠ�ક�દાર સાથે કરવામાં આવેલ
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ભાવકરાર બોડર્ દ્વારા રદ કરવામાં આવશે તથા તેમની િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટ / બેન્ક ગેરંટ� પણ
જપ્ત કરવામાં આવશે તેમજ

�ુન્હાની ગંભીરતાને ચકાસી સંિવધાનીક ર�તે પણ � કાંઇ

કાયદાક�ય કાયર્વાહ� કરવાની થશે તે �ગેનો અબાિધત અિધકાર બોડર્ નાઅધ્યક્ષશ્રી પાસે રહ�શે.
28. ખોટ�, ગેરમાગ� દોરતી માહ�તી તથા અસ્પષ્ટ િવગતોવાળા ટ� ન્ડર આપોઆપ રદ થશે તથા તેવા
બીડર / ઠ�ક�દારની બાનાની રકમ (EMD)પણ બોડર્ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવશે.
29. કામગીર�માં � ૂલ, િવલંબ અને �ુરક્ષામાં િનષ્ફળતાને લીધે થયેલ �ુકસાનની જવાબદાર� બીડર /
ઠ�ક�દારની રહ�શે.
30. સફળ થયેલ ટ્રાવેલ એજન્સીને બોડર્ દ્વારા �ુકવવામાં આવેલ રકમમાંથી એજન્સી દ્વારા � ભરવાના
થતા હોય તે ટ� ક્ષ ભર�ને તે બાબતના ચલણ / �ુરાવા બોડર્ ને દર મ�હને / ક્વાટર્ રલી ર�ુ
કરવાનાં રહ�શે.
31. બોડર્ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા વાહનોના ઉપયોગ પ્રમાણે કોમશ�યલ બીડમાં જણાવેલ
ભાવ પ્રમાણે � એજન્સીના ભાવ ન�� થયા હશે તે પ્રમાણે �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે
32. બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી પર�ક્ષાનો સમય ૧૧ થી ૨ અને બપોરના ૩ થી ૬ એમ બે સેશનમાં
લેવામાં આવતી હોય છે .આમ બં�ે સેશન માટ� સામાન્ય ર�તે જ�ર જણાયે અલગ-અલગ વાહનો
આપવાના થતાં હોય તેમજ આ �ગે પ્ર�પત્રોની �ુપ્તતા જળવાઇ રહ� તે હ�� ુથી ઇ�રદારશ્રીએ
બોડર્ ના સક્ષમ અિધકાર�શ્રીની મં�ુર� મેળવીને � તે ઝોનલ અિધકાર�શ્રીને વાહન આપવા�ુ ં રહ�શે.
33. આ ટ�ન્ડરમાં સામેલ ચેક લીસ્ટ �ુજબના તમામ ડો�ુમેન્ટસ ટ� કનીકલ બીડમાં સામેલ રાખી
સ્ટોરશાખામાં ટ� ન્ડરમાં જણાવેલ તાર�ખ �ુધીમાં �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક
િશક્ષણ બોડર્ ની કચેર� ગાંધીનગરમાં ર�ુ કરવાના રહ�શે. ટ� ન્ડરની વ�ુ મા�હતી માટ� ફોન નંબર
૦૭૯-૨૩૨-૫૩૮૩૦ પર સંપકર્ કરવાનો રહ�શે.
34. બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવતી પર�ક્ષાની લખેલી ઉતરવહ�ઓ તપાસવાની કામગીર� �જલ્લા મથક / તા�ુકા
મથક ક� ગ્રામ કક્ષાએ બોડર્ દ્વારા ન�� કર� લ પાલાક�ન્દ્રો ખાતે એકત્રીત કરવામાં આવતી હોય છે . આ
એકત્રીત કર� લ ઉતરવહ�ઓનો પાલો થયા બાદ ન�� કર� લ �જલ્લા મથક / તા�ુકા મથક ક� ગ્રામ્ય
િવસ્તારના મધ્યસ્થ � ૂલ્યાંકન ક�ન્દ્રો ખાતે તપાસવા માટ� ભાડાના મોટા પેસેન્જર વાહનો દ્વારા
પહ�ચાડવાના અને પરત લાવવાના થતા હોય છે . આવા �કસ્સાઓમાં મીનીબસ ક� લકઝર� �વા મોટા
વાહનો ગ્રામ્ય િવસ્તાર / તા�ુકા મથક� ઉપલબ્ધ થતાં ના હોય તો � પાલાક�ન્દ્રો / મધ્યસ્થ � ૂલ્યાંકન
ક�ન્દ્રો તા�ુકા / �જલ્લા મથક િસવાયના મથક� ક� �તર�યાળ ગ્રામ્ય િવસ્તારના સ્થળે આવેલ હોય આવા
સમયએ સફળ ઇ�રદાર� જ�ર�યાત �ુજબના વાહનો ન�કના �જલ્લા મથકથી વાહનો સમયસર �ુરા
પાડવાના રહ�શે. જો � તે િવસ્તારમાં મોટા વાહનો ખર� ખર ઉપલબ્ધ ન થતાં હોય તેવા �કસ્સાઓ માટ� જ
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આ કામગીર� ગણવાની રહ�શે અને આવા �કસ્સામાં ન�કના તા�ુકા / �જલ્લા મથક�થી પર�ક્ષા
કામગીર�ના સ્થળે આવવા – જવા માટ�ના �કલોમીટરની ગણતર� ધ્યાને લેવામાં આવશે.
35. � ટ્રાવેલ્સ એજન્સી આ ઇ-ટ�ન્ડરમાં ટ�કનીકલ ક્રાઇટ�ર�યામાં Qualify થશે તે� ુ ં કોમશ�યલ બીડ ખોલવામાં
આવશે.

36. સફળ થનાર ટ્રાવેલ એજન્સીએ બોડર્ દ્વારા મળે લ વકર્ ઓડર્ ર �ુજબ�ુ ં કામ �ુણર્ કર� 30 �દવસમાં
�ુસાફર� કર� લ વાહનના પ્રકાર વાઇઝ, અિધ�ૃત, આધારો સાથે� ુ ં સક્ષમ અિધકાર�શ્રીની સહ�
સાથે� ુ ં ડ�ટ� ઇલ બીલ બોડર્ ની સ્ટોર શાખામાં અ�ુક ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
37. ટ�ન્ડરની શરત નંબર – 7 માં Qualification Criteria માં માગેલ માહ�તી અને આધારોની
િવગતોમાં એક પણ �કસ્સામાં અ�ુરાશ હશે તો તે ઇ�રદાર�ુ ં કોમિશ�યલ બીડ ખોલવામાં આવશે
ન�હ અને તે ઇ�રદારશ્રી�ુ ં ટ� ન્ડર આપોઆપ રદ થયે� ું ગણાશે.
38. કોઈપણ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.

સ્થળ :- ગાંધીનગર
તાર�ખ :-

સ�ચવ
ુ રાત માધ્યિમક અને
�જ
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્
ગાંધીનગર
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR - 10 / B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER
The following Documents are attached with Technical Bid
Section – 1
Sr

REQUIREMENT

No.

Mark Tick

Details if

& Page

No.

No.
1

D.D. of Tender Fee Rs.15000/-

2

D.D. of E.M.D. Rs.7,50,000/- Per Section

3

Bidder Details as per Annexure – A

4

List of Ownership Vehicle

5

Bank Solvency Certificate Of Rs.50,00,000/- Per
Section

6

Copy of Company registration Certificate If applicable

7

Registration of shop Establishment Certificate

8

Copy of GST Registration No

9

Copy of Income Tax – PAN NO.

10

Copy of Income Tax Returns – Last 3
(Three)Years.(2015-16,2016-17,2017-18)

11

Non Default Certificate / Declaration on Non Judicial
Stamp Paper of Rs. 100/- (As per Annexure – C)

12

Experience Certificate or Work Order from
Government, Semi Government Office /
Organization.

13

Turnover Certificate (Annexure – D)
15

14

Copy of Profit and lose account / Audited Balance
Sheet Last Three Years (2015-16,2016-17,2017-18)

15

District wise Network of Vehicle Providing
Management Network

N.B. All Photocopies of Documents must be self attested.

DECLARATION
We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned here above
and mentioned in the tender. We also under that Non-Compliance of any documents will be
treated as non-respective tender and we will lose our Claim two participate in the tender
enquiry automatically and our tender will be liable to reject.

Signature of Authorized Person
Name of Authorized Person
Stamp and Seal of the Company
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR /B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER
1

Name of the BIDDER / TRAVEL
COMPONY

2

Address of Registered Office

3

Address of Working Place of the

4

Year of Establishment

5

Type of Firm (Ownership, Partnership, Pvt.,
& Ltd. Co.,)

6

Name, Address and Telephone No. of Board
of Directors of the Company / pvt., Ltd.,
and Ltd., Co., / Partnership / Ownership.
Phone No. With STD Code of Office and
Residence
Office / Regd. Office Address
Residence Address
Mobile No.
E-Mail Address and or Website Address
Details of Tender Fee / Bid Processing
Fees & EMD
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. and Date
(c) Name of Bank and Branch

17

Earnest Money Deposit (EMD)
(A) Amount in Rs.
(B) Demand Draft No. and Date
(C) Name of Bank and Branch
8

Total Annual Turnover for the Last Three
Years (Enclose C.A. Certificate Copies)
(As Per Annexure – D)
2015-2016
2016-2017
2017-2018

9

Permanent Account No. (Income Tax)
(Enclose Certified PAN Card)

Note: For above details, attach separate sheet if required.
Seal and Signature of Authorized Person
Place:
Date:
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી, ગાંધીનગર
�જ
ઈ - ટ� ન્ડર નં - ૨૭ / ૨૦૧૯ – ૨૦
બંધ બોડ�ના પેસેન્જર વાહનો વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે ભાડ�થી મેળવવા �ગે � ંુ ટ� ન્ડર

ANNEXURE – C
�.૧૦૦/- ના સ્ટ� મ્પ પેપર ઉપર
� ર� પત્રક”
“બાંહધ
� ર� આપીએ છ�એ ક� અમો કોઈપણ સરકાર� ,/ અધર્ સરકાર� / બોડર્ /
આથી અમો લે�ખત બાંહધ
કોપ�ર� શન / �ુનીવસ�ટ�ને સમયસર તથા � ૂરતી સંખ્યામાં ભાડાના વાહનો � ૂરા પાડવાની કામગીર�માં દશાર્વેલ
ઢ�લ, અક્ષમ્ય બેદરકાર� માટ� તેમજ કોઇપણ પ્રકારની લેણી િનકળતી રકમ સમયસર ન�હ� ભરવાના કારણે
ડ�ફોલ્ટર / ગેરલાયક / અમાન્ય �હ�ર થયેલ નથી તેમજ અમાર� સામે કોઇપણ કોટર્ માં / ફોરમમાં કાયદ� સરના
કોઇપણ પગલાં લેવાની કાયર્વાહ� ચાલતી નથી. અમાર� સામે કોઇ કોટર્ ક�સ પેન્ડ�ગ નથી ક� �ુ�ચત નથી. જો
આવી કોઈપણ િવગતો પાછળથી પણ બોડર્ ના ધ્યાનમાં આવશે તો અમાર� EMD / િસ�ુર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ
જપ્ત કરવાને પાત્ર રહ�શે તેમજ અમારો કોન્ટ્રાક્ટ પણ રદ્દ થવાને પાત્ર રહ�શ અને કાયદ� સરની કાયર્વાહ� કર�
શકાશે. � અમોને ક�ુલ મં�ુર છે .

તાર�ખ:

ટ� ન્ડર ભરનાર� ંુ નામ અને સહ� / રબ્બર સ્ટ� મ્પ સાથે

સ્થળ:
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
SECTOR 10/B, GANDHINAGAR
E – TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER
ANNEXURE – D.
PARTICULARS OF TURNOVRE
Name of the Bidder

:

Particulars of Turnover in the following Year as per audited accounts:
Financial Year

Total Turnover
(InRs.)

2015-2016
2016-2017
2017-2018

It is certified that above details are correct and audited by the Chartered Accountant and
submit with the signed of C.A. with seal and Stamp.
Signature of Chartered Accountant
With Stamp

Seal & Signature of Authorized Person

Place :Date :20

Details Notices Inviting On-Line Tender
Tender Notice No. 27 of 2019-20
Department Name

Education Department

Circle

Not Applicable

Office

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board,
Sector No. - 10/B, Gandhinagar.

IFB No.

27 of 2019-20.

Name of Project

TENDER FOR PROVIDING A CLOSE BODY PASSENGER
VEHICLES WITH DRIVER ON HIRE BASIS

Name of Work

TENDER FOR PROVIDING A CLOSE BODY PASSENGER
VEHICLES WITH DRIVER ON HIRE BASIS

Estimated Contract Value

Rs. 2,50,00,000/- (Two crores Fifty Lakhs)

(INR)
Period of Completion

12

(In Months)
Bidding Type

E-Tendering

Bid Call (Nos.)

1

Tender Currency Type

Single

Joint Venture

Not Applicable

Rebate

Not Applicable

Bid Document Fees

Rs.15000/-

Bid Document Fee Payable to

Secretary, Gujarat secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar.

Bid Security EMD

Rs.7,50,000/- Per Section

Bid Security / EMD in favor of

Secretary, Gujarat secondary and Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar.

Bid Document Downloading

Dt.18/12/2018 11-00 Hrs.

Start Date
21

Bid Document Downloading

Dt.8/1/2019 16.00 Hrs.

End Date
Last Date & Time for Receipt

Dt.8 /1/2019 16.00 Hrs.

(Submission) of Bids
Bid Validity Period

120–Days

Remakes

Tender Documents for Downloading / uploading will be
available

as

under

www.gseb.nprocure.com

on
Or

on

our

Website

www.nprocure.comup

to

dt.18/12/2018 to dt.8/1/2019 up to 16.00 Hrs. demand
Draft for Tender Fee and EMD and all Documents fulfilling
the Pre-Qualification Criteria shall be submitted in electronic
format only through online by scanning while uploading the
Bid. The Documents regarding Pre-Qualifying criteria shall
be open first. Submission of Original Tender Fee, E.M.D.,
required documents I Store Branch of above mention office
address and taking receipt. Technical bid will be opened
those who has submit Original Tender Fee, E.M.D.,
required Documents as per said Tender conditions. The
Price Bid of the agencies fulfilling the Pre-Qualifying Criteria
/ Technical Bid Criteria as per said tender Conditions shall
be opened. The Submission shall mean that E.M.D. &
Tender fee are received for purpose of Opening of Bid.
Accordingly offer of those shall be opened whose E.M.D. &
Tender Fee along With required Satisfactory Documents is
received

electronically.

However

for

the

purpose

of

realization of D.D. Bidder shall Send the D.D. / Pay Order
of Tender Fee and E.M.D. in Original and Attested Copies
of the Submitted to Secretary, Gujarat Secondary and
Higher Secondary Education Board, Sector No. 10/B,
22

Gandhinagar On Dt.9/1/2019 up to 16-00 Hrs.in Store
Branch of Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education

Board,

Sector

No.

10/B,

Gandhinagar.

Penetrative action will be taken for not submitting the said
documents. For further Details & Only Submission of
Tender please visit the our Website mention above. If
possible the Tender preliminary stage will be opened Online
on dt.10/1/2019 at 11.00 Hrs. in the Office of the
Secretary, Committee Room of Gujarat Secondary and
Higher Secondary Education Board, Sector No. 10/B,
Gandhinagar.
Bid Opening Date

Dt.10 / 1 /2019 11.00 Hrs.

Office Inviting Bids

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Sector No. 10/B, Gandhinagar.

Bid Opening Authority

The Secretary, Gujarat Secondary and Higher Secondary
Education Board, Sector No. 10/B, Gandhinagar.

Address

1st Floor, Committee Room, Sector No. 10/B, Gandhinagar.

Contact No.

079-23253830
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ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેકટર-૧૦-બી,
�જ
ગાંધીનગર– ૩૮૨૦૧૦
ઇ-ટ� ન્ડર નં.૨૭ / ૨૦૧૯-૨૦
બંધ બોડ�ના ભાડ�થી �રુ ાં પાડવા માટ� � ંુ ટ� ન્ડર
(વાહન હંકારનારની સેવાઓ સાથે)
ુ ો / ક્વોલીસ / એન્જોય / મીનીબસ / સ્વરાઝ મઝદા / સીટ�રાઇડ
(એમ્બેસેડર / ઇન્ડ�કા / ટાટા �મ
ટ� મ્પો / મીની બસ / લકઝર� બસ િવગે ર�)
ટ�કનીકલ બીડ / મા�હતી પત્રક
1

બીડર / ટ્રાવેલ્સ કંપની�ુ ં નામ

2

ટ્રાવેલ્સ કંપની�ુ ં સરના�ુ ં

3

પેઢ�નો પ્રકાર દા.ત. એકાંક� પેઢ�)/ ભાગીદાર� પેઢ� / પ્રા .
(કંપની િવગેર�

4

પેઢ� / ટ્રાવેલ્સ કંપની શ� કયાર્� ુ ં વષર્

5

ટ્રાવેલ્સ કંપનીના મા�લક / ભાગીદારોના નામ અને સરનામા

6

ટ�લીફોન નંબર (ઓફ�સ)
ફ�ક્સ નંબર

7

મોબાઈલ નંબર

8

ઈમેઈલ એડ્ર�સ

9

ટ�ન્ડર ફ�ની િવગત

10

ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ નંબર અને તાર�ખ

11

બ�ક�ુ ં નામ / બ્રાન્ચ�ુ ં નામ

12

બાનાની રકમ (EMD) ની િવગત

13

ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ નંબર અને તાર�ખ

14

બ�ક�ુ ં નામ અને / બ્રાંચ�ુ ં નામ

15

પરમેન્ટ એકાઉન્ટ નંબર PAN NO.
(આધાર � ૂફ ર�ુ કર�ુ)ં

24

16

છે લ્લા ત્રણ વષર્� ું વાિષ�ક ટનર્ઓવર આ પ્રકારના ટ્રાવેલ્સના ધંધા�ુ ં (C.A.સટ�ફ�ક�ટ અવશ્ય
સામેલ રાખ�ુ)ં

17

18

અ.

૨૦૧૫-૧૬

બ.

૨૦૧૬-૧૭

ક.

૨૦૧૭-૧૮

બીડર કંપનીની માલીક�ના તા.૧/૧/૨૦૧૫ પછ� ર�સ્ટ્ર� શન થયેલ અને ટ� ક્ષી પાસ�ગ
ધરાંવતાં ૨૦ વાહનોનો પ્રકાર અને સંખ્યા (દશાર્ વેલ માલીક�ના વાહનોની આર.સી.�ુક
િવમો અને આર.ટ�.ઓ પરમીટની નોટરાઇઝડ નકલ અવશ્ય નીચે જણાવેલ કોઠા પ્રમાણે
ર�ુ કરવી. આ વાહનો ફક્ત ન�ુના માટ� છે .

ક્રમ વાહનનો પ્રકાર

ડ�ઝલ

સંખ્યા વાહનનો ર�સ્ટ્ર� શન નંબર /
તાર�ખ અને વષર્

1

ડ�ઝલ

એમ્બેસેડર/ઇન્ડ�કા (સમકક્ષ)
૪+૧ પાસ�ગ

2

ટાટા �ુમો, (સમકક્ષ) ૬ + ૧ પાસ�ગ

ડ�ઝલ

3

ટ�મ્પોટ્ર� ક્ષ (સમકક્ષ) ૯ + ૧ પાસ�ગ

ડ�ઝલ

4

સ્વરાઝ મઝદા, મીનીબસ, સમકક્ષ

ડ�ઝલ

અને
(૧૯/૨૭/૩૨ સીટ�ગ પાસ�ગ)
5

લકઝર� બસ (સીટ પાસ�ગ ૫૬)

ડ�ઝલ

આ માટ�ના ટ�ન્ડરની તમામ શરતો / િનયમો મ� / અમોએ વાંચ્યા છે અને તે મને / અમોને
ુ ર્પણે બંધનકતાર્ છે .
સં�ણ
ન�ધ : િનયત કર� લ ટ�કનીકલ બીડ / માહ�તી પત્રકમાં વધારાની માંગલ
ે મા�હતીનો સમાવેશ થઈ
શકતો ન હોય તો ટ્રાવેલ્સ કંપનીના લેટરપેડ ઉપર અલગ પત્રકમાં વધારાની મા�હતી આપવાની
રહ�શે. તેમજ ટ� કનીકલ બીડના સંબિં ધત કોલમમાં આ માટ� � ુ ં એનેક્ષર નં..................થી સામેલ છે . તે
પ્રમાણેની ન�ધ કરવાની રહ�શે.
તાર�ખ:

ટ� ન્ડર ભરનાર� ંુ નામ અને સહ� / રબ્બર સ્ટ� મ્પ સાથે

સ્થળ:
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E-TENDER NO : 27 / 2019-20
TENDER FOR PROVAIDING A CLOSE BODY PASSANGER VEHICELES WITH
DRIVER ON HIRE BASSIS
No

Particular

1

Details of Tenderer in prescribed format in (Section – I)

2

Tender fee RS. 15000/- in Demand draft

3

EMD RS.7,50,000 Per Section in Demand draft

4

Experience Certificates / Work Orders As per T.E

5

Copy of the Company Registration Certificate

6

Solvency certificate for Rs.50,00,000/- Per Section

7

List of Vehicle for ownership with R/C book As per T.E

8

No default Declaration on Rs. 100/- Non- Judicial Stamp Paper

9

Turnover Certificate As per T.E

10

Copy of PAN allotted by Income Tax Department

11

Income Tax Returns For Last Three Years.

Yes

No

Page No

2015-16, 2016-17 & 2017-18
12

Audited balance sheet last Three Years.
2015-16, 2016-17 & 2017-18

13

Any other Notarized Scanned Documents as per Tender
Condition and Tender Documents
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD, SECTOR - 10 / B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER (Non-AC)
[Ambassador / Indica / Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco / Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels / Minibus / Luxury / Bus etc…]

Price Bid
Section - 1
1

Name of the Travel Company and
Address

2

Income Tax PAN Card No

3

GST No.

Rate of transportation for local journey of Gandhinagar and Vadodara office, To bring written answer sheet bags from examination center to Zonal
centers to Pala center to central evaluation centers (M.M) and bring back answer sheet bags from central evaluation centers (M.M) to R P center, for confidential
squad duty, for supplying Hall Ticket, for private meeting to provide vehicles at Zonal / District centers from Gandhinagar during exam, To arrive at Gandhinagar
from District
Minimum km Rate per Day / Maximum km Rate per
Description / Types Of Vehicle
Day
100
101 to 151 to
201 to
251 to
Up to
150
200
250
300
301

1

Ambassador / Indica Any Company car (4+1 seat Passing) (Diesel)

2

Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco etc Any Close body car (6 +1 seat Passing )
(Diesel)

3
4

Tempo / Tufaan / cruser etc Any Close body car (9 +1 seat Passing ) (Diesel)

Weitage
5%
65%
5%

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (19 seat)

15%

5

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (27 seat)

5%

6

Luxury Bus (56 seat)

5%

Seal and Signature of Authorized Person

60%

15%

5%

5%

10%

5%

GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD, SECTOR - 10 / B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER (Non-AC)
[Ambassador / Indica / Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco / Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels / Minibus / Luxury / Bus etc…]

Price Bid
Section - 2
1

Name of the Travel Company and
Address

2

Income Tax PAN Card No

3

GST No.

Rate of transportation for local journey of Gandhinagar and Vadodara office, To bring written answer sheet bags from examination center to Zonal
centers to Pala center to central evaluation centers (M.M) and bring back answer sheet bags from central evaluation centers (M.M) to R P center, for confidential
squad duty, for supplying Hall Ticket, for private meeting to provide vehicles at Zonal / District centers from Gandhinagar during exam, To arrive at Gandhinagar
from District
Minimum km Rate per Day / Maximum km Rate per
Description / Types Of Vehicle
Day
100
101 to 151 to
201 to
251 to
Up to
150
200
250
300
301

1

Ambassador / Indica Any Company car (4+1 seat Passing) (Diesel)

2

Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco etc Any Close body car (6 +1 seat Passing )
(Diesel)

3
4

Tempo / Tufaan / cruser etc Any Close body car (9 +1 seat Passing ) (Diesel)

Weitage
5%
65%
5%

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (19 seat)

15%

5

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (27 seat)

5%

6

Luxury Bus (56 seat)

5%

Seal and Signature of Authorized Person

60%

15%

5%

5%

10%

5%

GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD, SECTOR - 10 / B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER (Non-AC)
[Ambassador / Indica / Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco / Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels / Minibus / Luxury / Bus etc…]

Price Bid
Section - 3
1

Name of the Travel Company and
Address

2

Income Tax PAN Card No

3

GST No.

Rate of transportation for local journey of Gandhinagar and Vadodara office, To bring written answer sheet bags from examination center to
Zonal centers to Pala center to central evaluation centers (M.M) and bring back answer sheet bags from central evaluation centers (M.M) to R P center, for
confidential squad duty, for supplying Hall Ticket, for private meeting to provide vehicles at Zonal / District centers from Gandhinagar during exam, To arrive at
Gandhinagar from District
Minimum km Rate per Day / Maximum km Rate per
Description / Types Of Vehicle
Day
100
101 to 151 to
201 to
251 to
Up to
150
200
250
300
301

1

Ambassador / Indica Any Company car (4+1 seat Passing) (Diesel)

2

Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco etc Any Close body car (6 +1 seat Passing )
(Diesel)

3
4

Tempo / Tufaan / cruser etc Any Close body car (9 +1 seat Passing ) (Diesel)

Weitage
5%
65%
5%

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (19 seat)

15%

5

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (27 seat)

5%

6

Luxury Bus (56 seat)

5%

Seal and Signature of Authorized Person

60%

15%

5%

5%

10%

5%

GUJARAT SECONDARY AND HIGHRE SECONDARY EDUCATION BOARD, SECTOR - 10 / B, GANDHINAGAR
E-TENDER NO. 27 / 2019-20
TENDER FOR HIRING A CLOSE BODY PASSENGER VEHICLE WITH DRIVER (Non-AC)
[Ambassador / Indica / Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco / Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels / Minibus / Luxury / Bus etc…]

Price Bid
Section - 4
1

Name of the Travel Company and
Address

2

Income Tax PAN Card No

3

GST No.

Rate of transportation for local journey of Gandhinagar and Vadodara office, To bring written answer sheet bags from examination center to Zonal
centers to Pala center to central evaluation centers (M.M) and bring back answer sheet bags from central evaluation centers (M.M) to R P center, for confidential
squad duty, for supplying Hall Ticket, for private meeting to provide vehicles at Zonal / District centers from Gandhinagar during exam, To arrive at Gandhinagar
from District
Minimum km Rate per Day / Maximum km Rate per
Description / Types Of Vehicle
Day
100
101 to 151 to
201 to
251 to
Up to
150
200
250
300
301

1

Ambassador / Indica Any Company car (4+1 seat Passing) (Diesel)

2

Tata Sumo / Qualis / Tavera / Enjoy / Eco etc Any Close body car (6 +1 seat Passing )
(Diesel)

3
4

Tempo / Tufaan / cruser etc Any Close body car (9 +1 seat Passing ) (Diesel)

Weitage
5%
65%
5%

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (19 seat)

15%

5

Minibus / Swaraj Mazda / City Ride Tempo Travels etc (27 seat)

5%

6

Luxury Bus (56 seat)

5%

Seal and Signature of Authorized Person

60%

15%

5%

5%

10%

5%

