ુ રાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર
�જ
ઇ-ટ�ન્ડર નંબર –

૫૬ / બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહનો / ૨૦૨૧-૨૨

ઇ-ટ�ન્ડર� ંુ નામ : બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહનો ભાડ�થી મેળવવા �ગે � ંુ ટ�ન્ડર
ટ�ન્ડર ફ� �.૫૦૦૦/EMD �.૧,૬૫,૦૦૦/૧

ટ�ન્ડર ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરવાની

તા. ૨૩/૧૧/૨૦૨૦ થી

તાર�ખ / સમય

તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૦
સમય ૧૬.૦૦ કલાક �ુધી

૨
૩

ફ�ઝીકલ ટ� ન્ડર ડો�ુમેન્ટ ર�ુ કરવાની

તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૦

છે લ્લી તાર�ખ / સમય

સમય ૧૬.૦૦ કલાક �ુધી

ટ�ન્ડર ખોલવાની તાર�ખ / સમય

તા.૧૬/૧૨/૨૦૨૦ સમય ૧૧.૦૦ કલાક

સ્કોપ ઓફ વકર્
રા�ય કક્ષાએથી અથવા બોડર્ દ્વારા ગાંધીનગર, વડોદરા, નવસાર�, રાજકોટ ખાતેથી
રા�યમાં આવેલા �લ્લા મથકોએ ઝોન કચેર� �ુધી પ્ર�પત્રો પહોચાડવા, લખેલી ઉતરવહ�ઓ બોડર્
દ્વારા ન�� કર� લ �ુદા �ુદા પાલા ક�ન્દ્રો પરથી મધ્યસ્થ �ુલ્યાંકન ક�ન્દ્રો �ુધી પહ�ચાડવા માટ� તથા
મધ્યસ્થ �ુલ્યાંકન ક�ન્દ્રોમાં લખેલી ઉતરવહ� ચકાસણી થયા પછ� સંગણક ક�ન્દ્ર ખાતે પહ�ચાડવા
માટ� �યાર� પણ બોડર્ તરફથી ટ� લીફોિનક �ુચના મળે ત્યાર� બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહનની
વ્યવસ્થા કર� એક કલાકમાં મોકલવાના રહ�શે. આ �ગે આગોત�ુ આયોજન ઇ�રદારશ્રીએ
કરવા�ુ ં રહ�શે.
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ટ�ન્ડરની શરતો1. કાટ�ગ કામ �દા�ત વાિષ�ક �.૫૫ લાખના કામ માટ� ટ� ન્ડર ફ��ુ ં અલગ કવર અને

ઇ.એમ.ડ��ુ ં અલગ કવર તૈયાર કર� બંને કવર એક જ કવરમાં � ૂક� તથા અન્ય કવરમાં
જ�ર� ડો�ુમેન્ટ સાથે તા.૧૫/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ બપોરના ૧૬.૦૦કલાક �ુધીમાં
સ�ચવશ્રી, �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , સેક્ટર-૧૦-બી,
સ�ચવાલય પાસે, ગાંધીનગરને �બ�માં અથવા RPAD થી પહ�ચ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. અન્ય
તમામ દસ્તાવેજો સ્ક�ન કર�ને અપલોડ કરવાના રહ�શે. અસલમાં ફક્ત ટ� ન્ડર ફ� અને EMD
ના ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ જ મોકલવાના રહ�શે. કવર ઉપર લાલ શાહ�થી “બંધ બોડ�ના લોડ�ગ
વાહનો ભાડ�થી મેળવવા �ગે� ુ ં ટ� ન્ડર” એમ સ્પષ્ટ વંચાય તે ર�તે લખવા�ુ ં રહ�શે.
2. ટ� ક્નીકલ બીડ સાથે ટ� ન્ડર ફ� પેટ� �.૫૦૦૦/- (�ક� �િપયા પાંચ હ�ર �ુરા) તથા

અન�સ્ટમનીની ડ�પોઝીટ પેટ� �.૧,૬૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા એક લાખ પાસઠ હ�ર � ૂરા)
આમ બં�ેનો �ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સામેલ કરવાનો રહ�શે. �મ�ુ ં ટ� ન્ડર પ્રીલીમીનર� સ્ટ� જમાં મં�ૂર
ન�હ થાય તેમણે અન�સ્ટમનીની રકમ માંગણી કય�થી અને નાણાં જમા કરાવ્યાની અસલ
પહ�ચ ર�ુ કય�થી ર�ફંડ આપવામાં આવશે. �મ�ુ ં ભાવપત્રક મં�ૂર થશે તેમણે તે
તાર�ખથી �દન-૭માં િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ �.૨,૭૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા બે લાખ
પંચોતેર હ�ર �ુરા/-) નો DD /FDR/ બેન્ક ગેરન્ટ� ૩૦ માસની �ુદતની ર�ુ કરવાની
રહ�શે અને ઠરાવેલ ન� ૂનામાં એટલે ક� બોડર્ ની કચેર�એ ન�� કર� લી શરતો અ�ુસાર
કરારના�ું જ�ર� રકમના સ્ટ� મ્પ ઉપર કર� આપ�ુ ં પડશે. તેમ ન કરનાર બીડરની EMD
જપ્ત કરવામાં આવશે. આ �ગેનો સમગ્ર ખચર્ વાહન કોન્ટ્રાક્ટર� ભોગવવાનો રહ�શે.
િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ કામ સં� ૂણર્ અને સંતોષકારક ર�તે � ૂ�ું થતા માંગણી કય�થી
ર�ફંડ આપવામાં આવશે. ભાવપત્રક મં�ૂર થયા બાદ િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ આપવા
તજવીજ ન કર� તો તેવા બીડરની EMDની � ૂર� � ૂર� રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.
3. ટ� ન્ડરમાં દશાર્વેલ પ્રકારના વાહનો �ુરા પાડ� શક� તેવા ઇ�રદારો જ આ ટ� ન્ડર ભર� શકશે.
4. ઇ�રદારશ્રી પાસે ઓછામાં ઓછ� ૫ નંગ ટ્રકો બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહન સાર� હાલતમાં

હોવી જ�ર� છે . તેમજ ગાડ�ઓ ચા�ુ હાલતમાં છે તે� ુ ં પ્રમાણપત્ર RTO દ્વારા મેળવે� ુ હો�ુ
જોઇએ.
5. ઓનલાઇન ભાવપત્રક / ટ� ન્ડર ભરતાં પહ�લાં ટ� ન્ડરની શરતો અને બોલીઓ વાંચી લેવી

તથા તે સાચી ર�તે બરાબર સમ�યા બદલની દર� ક પાને ટ� ન્ડર ભરનાર એજન્સી / ઠ�ક�દાર�
સહ� કરવાની રહ�શે. ભાવ ભરનાર ઇચ્�ક એજન્સી / સંસ્થાએ આ સાથે સામેલ િસડ�ુલમાં
�ગ્રે� ભાષામાં ઓનલાઇન ફોમ�ટમાં ભાવો ભરવાના રહ�શે.
6. ટ� ન્ડરમાં માંગવામાં આવેલ તમામ દસ્તાવેજો, ટ� ન્ડર ફ� અને EMD અસલમાં ર�ુ કરવાની

રહ�શે.
7. બીડર� છે લ્લાં ૩ વષર્ (૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦) ના ટનર્ઓવર માટ� સી.એ�ુ ં

સટ�ફ�ક�ટ ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. �માં છે લ્લાં બે વષર્ પૈક� કોઇ એક વષર્� ુ ં ટનર્ઓવર ટ� ન્ડરમાં
દશાર્વેલ �ુલ �ક�મતના ઓછામાં ઓછા ૫૦% રકમ �ટ�ુ હો�ુ ં જોઇશે.
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8. ભાવપત્રકમાં તમામ પ્રકારના વેરા તથા પાસર્લ ચઢાવવા, ઉતારવવાના મ�ૂર� સ�હતના

ભાવ દશાર્વવાના રહ�શ.ે GST અલગથી �ુકવવામાં આવશે.
9. ભાડ� રાખેલ વાહનને કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં �ુક્શાન ક� અકસ્માત થશે તેના માટ� બોડર્ �બલ�ુલ

જવાબદાર રહ�શે ન�હ અને બોડર્ ના કાયર્માં િવક્ષેપ પડ� ન�હ તે હ�� ુથી તાત્કા�લક અન્ય
વાહનની વ્યવસ્થા કર� આપવાની રહ�શે. �ના માટ� બોડર્ તરફથી કોઇ વધારાનો ચા�
�ુકવવામાં આવશે ન�હ.
10. �મ�ુ ં ભાવપત્રક મં�ૂર થશે તેમણે તે ન�� થયેલ કામગીર� અથ� લે�ખત ટ� લીફોન, E-

mail, Fax ક� SMS થી �ણ કર� બોલાવવામાં આવે � ુરં ત જ આવવા�ુ ં રહ�શે. સામાન્ય
સંજોગોમાં એક �દવસ પહ�લાં �ણ કરવામાં આવશે. બોડર્ ના અિધ�ૃત અિધકાર� જણાવે તે
�ુજબના અને એ સમયે જ�ર� વાહનો �ુરા પાડવાના રહ�શે અને લે�ખત �ક
ુ મ પણ
મેળવવાનો રહ�શે. પરં � ુ અસાધારણ સંજોગોમાં તાત્કા�લક વાહન મોકલવા�ુ ં રહ�શે. અને
�ુચવ્યા પ્રમાણે �ુદતની �દર કામગીર� કર� આપવાની રહ�શે. જો આમ કરવામાં ઠ�ક�દાર
િનષ્ફળ જશે તો બોડર્ અન્ય ઠ�ક�દાર મારફતે કામ કરાવી લેશે અને તેનાથી બોડર્ ને � કોઇ
�ુકશાન થશે તેનો ખચર્ � ૂળ ઠ�ક�દાર પાસેથી વ� ૂલ લેવામાં આવશે ટ્રાફ�કના િનયમો�ુસાર
બોડર્ તરફથી જ�ર� પરવાનગી મેળવીને સફળ ઈ�રદારને આપવામાં આવશે પરં � ુ આ
�ગે ટ્રાફ�કના િનયમો�ુસાર સંબધ
ં કતાર્ પોલીસ કિમશનરશ્રી, ટ્રાફ�ક શાખા ક� સંબધ
ં કતાર્
�જલ્લા પોલીસ અિધકાર�શ્રીની કચેર�ની ટ્રાફ�ક શાખાને સફળ ઇ�રદારના � � વાહનો
સરકાર� કામગીર�માં વાપરવામાં આવનાર છે તેની યાદ� અને વાહન ર�સ્ટ્ર� શનની નકલો
તેમજ અન્ય � કોઇ કાગળો વાહનના ર�સ્ટ્ર�શન �ગેના પરમીટ મેળવવા જ�ર� હોઇ તેવા
તમામ કાગળો ર�ુ કરવાના રહ�શે.
11. જણાવેલ સ્થળોએ પ્ર�પત્ર/ઉતરવહ� લઇ જવામાં તથા લાવવામાં હ�રફ�ર દરિમયાન કોઇ

પણ �ુકશાન કોન્ટ્રાક્ટર� પોતેજ ભોગવવા�ુ ં રહ�શે.
12. બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહનો ભાડ�થી મેળવવા �ગેનો કરાર બોડર્ આદ� શ આપે તે તાર�ખથી

૨ વષર્ �ુધીનો રહ�શે. કામ સંતોષકારક ન લાગતા કરાર ગમે તે સમયે રદ કરવામાં
આવશે. કરારની �ુદત ગમે તે સમયે નોટ�સ આપ્યા વગર રદ કરવાનો અબાિધત
અિધકાર બોડર્ નો રહ�શે. આ �ગે કોઇપણ કારણ આપવા બોડર્ બંધા�ુ નથી અને તે માટ�
કોન્ટ્રાક્ટર બોડર્ પાસેથી કોઇપણ �ુકશાન માગી શકશે ન�હ.
13. પ્ર�પત્ર/ઉતરવહ� બોડર્ ના અિધ�ત અિધકાર�શ્રીના � ૂચવ્યા પ્રમાણેની જગ્યાએ વ્યવ�સ્થત

ર�તે ગોઠવી આપવામાં આવશે ન�હ તો ટ્રાન્સપોટર્ કોન્ટ્રાક્ટરના ખચ� આવા બંડલો િવગેર�
ગોઠવી લેવામાં આવશે અને તેનો � વાસ્તિવક ખચર્ થશે તે કોન્ટ્રાક્ટરના �બલમાંથી કાપી
લેવામાં આવશે.
14. બોડર્ ની જ��રયાત પ્રમાણેના વાહનો બોડર્ જણાવે તેવા સ્થળે �ુરા પાડવાના રહ�શે વાહન

ભા�ું � સ્થળે થી વાહન ઉપડ� ત્યાંથી � સ્થળે વાહન મોકલવામાં આવે તે �તર �ુધી�ુ ં
ભા�ું �ુકવવામાં આવશે પરં � ુ ર�ટનર્ ભા�ુ ઇ�રદારને �ુકવવામાં આવશે નહ�.
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15. 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 અથાર્ત 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
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
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૧૦.૪ (આ પ્રમાણે �ક.મી. દ�ઠ ભાવ ગણવામાં આવશે.)
16. કોન્ટ્રાક્ટર� પ્ર�પત્ર/ઉતરવહ� ખ�ચવા માટ� ના દશાર્વેલ દરોમાં ચઢાવવા ઉતારવા તેમજ

ગોઠવી આપવાના ખચર્નો સમાવે�્ થાય છે . તેથી માલ બોડર્ ના ગોડાઉન ઉપર અથવા
બોડર્ ના અિધ�ત અિધકાર�શ્રી � ૂચના આપે તે સ્થળે જ��રયાત પ્રમાણે ગોઠવી આપવા
કોન્ટ્રાક્ટર જવાબદાર છે . માલ ચઢાવવા ઉતારવવામાં � તે �બલ્ડ�ગના ગમે તેટલા
માળનો સમાવેશ થાય છે .
17. ઇ�રદારશ્રી દ્વારા પ્ર�પત્ર/ઉતરવહ� લઇ

જવાની સેવા િનષ્ફળ જવાની શ�તા ઊભી

થતાં અન્ય ઇ�રદારશ્રી પાસેથી સદર કામગીર� કરાવવાનો અિધકાર અધ્યક્ષશ્રી પોતાની
પાસે અનામત રાખે છે . તે બદલ થતો વધારાનો ખચર્ કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં
આવશે.
18. ઉપર જણાવેલી શરતો�ુ ં આખર� અથર્ઘટન કરવાની સ�ા �ુજરાત માધ્યિમક અને

ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગરની રહ�શે. ઉપર જણાવેલી શરતોમાંથી તથા
અથર્ઘટનમાંથી કોઇપણ િવવાદ ઉપ�સ્થત થાય તો અધ્યક્ષશ્રી �ુજરાત માધ્યિમક અને
ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ નો િનણર્ય છે વટનો રહ�શે અને કોન્ટ્રાક્ટરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
19. �ુદત બહાર આવેલ અને ઠરાવેલ ન� ૂનામાં ન હોય તેવી અ� ૂર� હક�કતવાળા અને

છે કછાક થયેલ તથા અન�સ્ટમની ભયાર્ િવનાના ભાવપત્રકો સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.
20. પર�ક્ષાના પ્ર�પત્ર/ઉતરવહ� ઝોન/પાલા ક�ન્દ્ર/મધ્યસ્થ �ુલ્યાંકન ક�ન્દ્ર અને સંગણક ક�ન્દ્ર

ઉપર લઇ જતાં ક� પરત લાવતાં રસ્તામાં પડ� �ય ક� અન્ય �ુકશાન થાય તો તેના માટ�
અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રી િશક્ષાત્મક પગલાં તર�ક� � દંડ કરશે તે કોન્ટ્રાક્ટરના બીલમાંથી કાપી
લેવામાં આવશે અથવા તેઓએ દં ડની રકમ બોડર્ ને ભરપાઇ કરવાની રહ�શે.
21. આર.ટ�.ઓ તરફથી � વાહનોને ફ�રવવાની પરવાનગી આપી હોય તેવા વાહનો જ ભાડ�થી

આપવાના રહ�શે. દર� ક વાહનની આર.સી �ુક, િવમાની પોલીસી, ફ�ટનેસ સ�ટ�ફ�ક�ટ વગેર�
વાહનમાં રાખવાના રહ�શે. વાહનો સં� ૂણર્ વીમાથી �ુર�ક્ષત હોવા જોઇએ.
22. જો ભાડાંના વાહનો સાર� હાલતમાં અને સમયમયાર્દામાં નહ� આવે તો બોડર્ બહારથી

ભાડાંનાં વાહનો કરશે અને બહારથી વાહનો કરવા�ુ ં � ભા�ું થશે તે કોન્ટ્રાક્ટર� આપવા�ુ ં
રહ�શે. તેમજ થયેલ િવલંબ �ગે �ુકવવા પાત્ર ભાડાંની રકમમાંથી દંડ પેટ� ૦.૫% લેખે
કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે. આ દંડની રકમમાં વધ-ઘટ કરવાનો તમામ
અિધકાર બોડર્ ના માન.અધ્યક્ષશ્રી પાસે રહ�શે. બહારથી વાહન કરવા�ુ ભા�ું અને િનયમ
પ્રમાણે કોન્ટ્રાક્ટરને �ુકવવાના થતા ભાડાં નો તફાવત કોન્ટ્રાક્ટરના બીલ માંથી વ�ુલ
કરવામાં આવશે.
23. ભાવપત્રક સાથે છે લ્લા ત્રણ વષર્ના આવકવેરો ભયાર્ના ર�ટનર્ જોડવાના રહ�શ.ે
24. સરકાર� ઑ�ડટ વખતે એમ મા� ૂમ પડ� ક� િનયમથી વ�ુ રકમની �ુકવણી કર� લ છે તો

તેવા પ્રસંગે � તે વખતે માગણી થયેથી તેવી રકમ તાત્કાલીક બોડર્ માં જમા કરાવવાની
રહ�શે.
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25. ટ� ન્ડરની �ુદત � ૂણર્ થયા બાદ બોડર્ ને યોગ્ય જણાશે તો ત્યાર� પછ�ના વ�ુમાં વ�ુ ૬ માસ

માટ� ટ� ન્ડરની �ુદતમાં વધારો કર� શકાશે.
26. ભાડ� મોકલેલ ટ્રક ચલાવવા માટ� મોટર વાહન અિધિનયમ હ�ઠળ પા�ું લાઈસન્સ ધરાવતા

અ�ુભવી અને કાયર્દક્ષ ડ્રાયવરની વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટર� કરવાની રહ�શે. તેમજ વાહનના
ડ્રાયવરનો ખચર્, ડ�ઝલ ખચર્, ર�પેર�ગ ખચર્ તથા આ�ુસ�ં ગક ખચર્ની તમામ જવાબદાર�
કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે. વાહનો/ટ્રકના િનયત થનાર ભાડા િસવાય અન્ય કોઇ રકમ બોડર્
કોન્ટ્રાક્ટર ને ભરપાઇ કરશે નહ�.
27. કામગીર�ના સમય દરમ્યાન �ુદરતી / અ�ુદરતી આપિ�માંથી થતાં �ુકશાની તથા

કોન્ટ્રાક્ટરના વાહનને અકસ્માત નડ� તો વાહનના ડ્રાઈવરને થયેલ ઇ� / � ૃત્�ુ તથા ગાડ�
/ ટ્રક / વાહનને � કાંઇ �ુકશાન થાય ક� થડર્ પાટ�ને �ન ક� માલ�ુ ં �ુકશાન થાય તો તે
�ગેની (એમ.એ.સીટ�) ક્લેઇમ સ�હતની તથા આર.ટ�.ઓ.ના િનયમો �ગેની તમામ
કાયદાક�ય અને નાણાક�ય જવાબદાર�ઓ કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે. આવા અકસ્માતના કારણે
બોડર્ ના કોઇ કમર્ચાર� / અિધકાર�ને �ુકશાન થાય તો તે કોન્ટ્રાક્ટર� ભરપાઇ કરવા�ુ ં રહ�શે.
28. છે લ્લા ત્રણ નાણાંક�ય વષર્ દરમ્યાન સરકાર� ક� ખાનગી કાટ�ગ કામ સફળતા� ૂવર્ક � ૂણર્

કર� લ હોય તે �ગે� ુ ં સક્ષમકક્ષાએથી મેળવે� ું પ્રમાણપત્ર આ ટ� ન્ડરમાં ભાગ લેનાર
ઈ�રદારશ્રીએ ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
29. ગાંધીનગર – અમદાવાદ િસવાય માટ� દ� િનક ૩૦૦ ક�.મી.�ુ ં લ�ુ�મ ભા�ું બોડર્ જણાવે તે

જગ્યાએ વાહન આપવાના સમયથી ૧૨.૦૦કલાક કરતાં વ�ુ સમય વાહન વપરાશમાં રહ�
તો �ુસાફર�ના રાત્રીનાં ૧૨.૦૦કલાક બાદ બીજો �દવસગણી ભા�ું �ુકવવામાં આવશે.
30. કોઇપણ �ત�ુ ં શરતી ભાવપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે નહ� અને આવા ટ� ન્ડર રદ થવાને

પાત્ર ગણાશે.
31. � બીડરના ભાવ સ્વીકારવામાં આવશે. તે પછ�ના ક્રમમાં ભાવ આપનાર બે બીડર

િસવાયના અન્ય બીડરની EMD પરત કરવામાં આવશે. �મના ભાવ સ્વીકારવામાં આવ્યા
છે તેવા અને તે પછ�ના બે �બડરોની EMD તે બીડર જ�ર� િસ�ુર�ટ� ડ�પો�ઝટ જમા
કરાવી કરારખત કર� આપે ત્યારબાદ પરત કરવામાં આવશે.
32. બોડર્ ને મળે લા ટ� ન્ડર, ઠ�ક�દારો અગર તેમના પ્રિતિનિધઓની હાજર�માં િનયત કર� લ સમયે

બોડર્ અથવા બોડર્ ના અિધ�ૃત અિધકાર� જણાવે તે સ્થળે અિધ�ૃત અિધકાર�ની હાજર�માં
ખોલવામાં આવશે. રસ ધરાવતાં ઠ�ક�દારો અગર તેમના અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ તે સમયે હાજર
રહ�વાની ઇચ્છા ધરાવતાં હોય તો તેઓ હાજર રહ� શકશે, અને તે �ગેની ઓથોર�ટ�
આપવાની રહ�શે. Qualification Criteria માં ક્વૉલીફાઇડ થયેલ �બડરના જ ફાયનાન્સીયલ
બીડ ખોલવામાં આવશે.
33. જો ઠ�ક�દાર અગર તેમના પ્રિતિનિધ હાજર હશે નહ� તો બોડર્ અિધ�ૃત અિધકાર� તે �ગે

રોજકામમાં યોગ્ય ન�ધ લઇ તેમના ટ� ન્ડરો ખોલવા અને ભાવોની ન�ધ લેશ,ે � તે ઠ�ક�દારને
બંધનકતાર્ રહ�શે.
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34. બંધ બોડ�ના લોડ�ગ વાહન �ુરા પાડવાની કામગીર� માટ� બોડર્ ના અિધ�ૃત અિધકાર�ની

મૌ�ખક ક� લે�ખત �ુચના આખર� ગણાશે.
35. ઇ�રદારએ તેમને �ુપ્રત કરવામાં આવેલી કામગીર� િનયતસમય મયાર્દામાં �ુર� કરવાની

રહ�શે. તેમાં ક� ૂર થયે બોડર્ ઇ�રદારના ખચર્ અને જોખમે જ�ર પડ� વધાર� ભાવ �ુકવીને
પણ કામગીર� �ુર� કરાવશે. અને તે �ગેની સઘળ� જવાબદાર� ઇ�રદારની રહ�શે. �
વધારાનો ખચર્ થાય તે ઇ�રદાર બોડર્ ને આપવા બંધાયેલ રહ�શે.
36. કોઇપણ િવવાદ �ગે ન્યાયક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહ�શે.

સ�ચવ
�ુજરાત માધ્યિમક અને
સ્થળ : ગાંધીનગર

ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ ,
ગાંધીનગર

તાર�ખ :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No. 56 / Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22

Qualification Criteria
Description
1

Copy of Tender Fees Rs.5000 /- (Rs Five thousand Only) only in
form of a crossed demand draft drawn on any Nationalized Bank
payable at Gandhinagar to Secretary, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Gandhinagar.

2

Copy of Earnest Money Deposit Rs. 1,65,000/- (Rs. One lakhs
Sixty five thousand only) only in form of a crossed demand draft
drawn on any Nationalized Bank payable at Gandhinagar to
Secretary, Gujarat Secondary and Higher Secondary Education
Board , Gandhinagar.

3

Copy of Income Tax Returns – Last Three Years.

4

Copy of PAN allotted by Income Tax Department.

5

Copy of Work Experience Certificate.

6

Copy of Certified scan copy of owner of own 5 Nos. of vehicle for
loading truck along with R.C Book, Insurance policy, fitness
certificate

7

Copy of Details of Tenderer in prescribed format (Annex-A)

8

Copy of No default Declaration on Rs. 300/- Stamp Paper (Annex
– B)

9

Copy of Turnover Certificate duly certified by C.A. for Last three
years in prescribed format (Annexure – C)

10

Copy of Audited Balance Sheet for Last Three Years.
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Yes

No

Page
No

11

Copy of Company Registration Certificate if applicable

12

Copy of certificate RTO certified

13

Copy of GST Registration

N.B. :- All photocopies of documents must be self attested only
Provide copy of any other documents related to Tender.

DECLARATION
We solemnly declare that we have attached all the documents mentioned here
above and mentioned in the tender. We also understand that non – compliance of any
documents will be treated as non respective tender and we will loose our claim to
participate in the tender enquiry automatically and our tender will be liable to rejected.

Signature of Authorized Person
Name of the Authorized Person
Seal of the Company
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No.

/Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22

Department Name

Education Department

Office

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board,
Sector – 10-B, Gandhinagar

IFB No.

E-Tender Notice No. /Carting/

Name of Work

E-Tender No-

Comprehensive Annual Rate Contract

Hiring for Loading Truck
Estimated Contract Value (INR)

Rs. 55,00,000/- (Rs. Fifty five lakhs only)

Contract Validity of Tender

04 Months

(In Months)
Bidding Type

E-Tendering

Bid Call (Nos.)

1

Tender Currency Settings

Indian Rupees (INR)

Amount Details

----------

Bid Document Fee

Rs.5000/- (Five thousand Only/-)

Bid Document Fee Payable to

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board,
Gandhinagar

Bid Security - EMD

Rs. 1,65,000/- (Rs. One lakhs Sixty five thousand only)

Bid Security / EMD in favors of

Secretary,
Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board,
Gandhinagar

Online Bid Document

Date. 23/11/2020 to at 11.00 Hrs

Downloading Starting Date
Online Bid Document

Date. 14/12/2020 to at 16.00 Hrs

Downloading Ending Date
Last Date and Time for Physical

Date. 15/12/2020 to at 16.00 Hrs

(Submission) of Bids
Bid Validity Period
Remarks

120 Days
Tender Documents for Downloading / Uploading will be
available as under on our Website www.gseb.nprocure.com
or www.nprocure.com upto Dt. 14/12/2020 upto 16.00
Hrs.. Demand Draft for Tender Fee and EMD shall be
submitted on electronic format only On-line by scanning
while uploading the Bid. The documents regarding prequalifying criteria shall be opened first, submit original
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Tender Fee, EMD, required documents and papers in Stores
Branch of above mentioned office and obtain a Receipt.
Technical Bid of only those will be opened who have
submitted original Tender Fee, EMD, required documents,
self-attested and papers 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 EMD and Tender
Fee are received for the purpose of opening of Bid.
Accordingly, offers, of those shall be opened whose EMD
and Tender Fee along with required self-attested documents
are received physically. However, for the purpose of
realization of DD bidder shall send the DD / Pay Order of
Tender Fee ,EMD and other documents daily signed with
and stamp, shall be submitted to Secretary, Gujarat
Secondary and Higher Secondary Education Board, Sector
No. 10/B, Gandhinagar on Dt. 15/12/2020 up to 16.00
Hours Panitive action will be take for not submitting the said
documents. For further details and submission of Tender,
please visit our website mentioned above. Preliminary Stage
will be opened on Dt. 16/12/2020 at 11.00Hrs in the Office
of the Committee Room of Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector 10/B, Gandhinagar.
Preliminary Stage Opening Date

Date. 16/12/2020 at 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, Gujarat Secondary and Higher
Secondary Education Board, Sector No.10/B, Gandhinagar

Contact No.
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No. 56 / Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22
ANNEXURE – A
DETAILS OF TENDERER / BIDDER
Details
1

Name of the Bidder

2

Address of Registered Office

3

Address of Working Place of the Office

4

Year of Establishment

5

Type of Firm (Ownership, Partnership, Pvt.
and 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

7

Details of Tender Fee / Bid Processing Fees
and EMD
Tender Fees
(A) Amount (in Rs)
(B) Demand Draft No. and Date
(C) Name of Bank and Branch
Earnest Money Deposit (EMD)

8

(A)

Amount (in Rs)

(B)

Demand Draft No. and Date

(C)

Name of Bank and Branch

Whether the bidder has been Black listed by
any Govt., or Semi Govt. organization or any
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Educational Organization? (Yes or No)
If No, submit the Self Declaration in given
format (Annexure – B)
9

Total Annual Turnover for the Last Three
Years (Enclose copies of C.A. Certificate)
(As per Annexure – C)
2017 - 2018
2018 - 2019
2019- 2020

10

Permanent Account No.(PAN NO) (Enclose
certified copies of PAN Card)

11

GST Registration No. (Enclose a certified
copy of Registration Letter)
(If Applicable)
Note: For giving above details, attach separate sheet if required.

Name and (Signature of Authorized)
Person stamp and seal of the company / firm
Place :
Date :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No. 56 / Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22
ANNEXURE – B
On Rs.300/- Stamp Paper
DECLARATION
I _________________

do hereby declare that our firm is not debarred or

disqualified or black listed by any Government of any State, Board or such Organization.
GS & HSEB is entitled to forfeit our security deposit in case of any such information
coming to the notice of the GS & HSEB.
I further undertake that if above declaration in proved to be wrong / incorrect or
misleading our tender / contract will stand cancelled / terminated.

Name and (Signature of Authorized)
Person stamp and seal of the company / firm
Place :
Date :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No. 56 / Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22
ANNEXURE – C
PARTICULARS OF TURNOVER
Name of the Bidder :

Particulars of turnover in the previous year as per audited accounts:

Financial Year

Total Turnover
( In Rs. and with words)

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

It is certified that above details are correct / fair and audited by the chartered
accountant and submitted with the signature of C.A and with his seal and stamp.

Signature of Chartered Accountant
Name and Signature of With Stamp Authorized Person
Place :

Seal and stamp of company / firm

Date :
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GUJARAT SECONDARY AND HIGHER SECONDARY EDUCATION BOARD
GANDHINAGAR
E-Tender No. 56 / Tender for hiring closed body loading vehicles/2021-22
PRICE BID
Name of the Bidder : __________________________________
Address of the Bidder : _________________________________________
________________________________________
Item

Details

Code

A-1

Hiring

Hiring closed

Hiring closed

Hiring

closed

body Loading

body Loading

closed

body

truck

truck

body

Loading

2.5 Ton

6 Ton

Loading

truck

truck

2 Ton

9 Ton

Rate Per km except
Ahmedabad and
Gandhinagar
Minimum 300km

A-2

Rate Per km For
Ahmedabad and
Gandhinagar
Minimum 100km

A-3

Rate Per km For internal
Gandhinagar
Minimum 50km

Name and (Signature of Authorized)
Person stamp and seal of the company / firm
Place :
Date :
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