ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટે ડ
પશ્ચિમ ગજ
રજી. અને કોપોરે ટ ઓફિસ, “પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ સેવા સદન”
નાના મવા મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908; િોન: (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫/૨૭; િેક્સ: ૨૩૮૦૪૨૮;

Email: info.pgvcl@gebmail.com;

Web site: www.pgvcl.com

શ્ચનગમીત કચેરી, િક્ષ્મીનગર, નાના મવા મેઈન રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪ માટે એક ટેકસી પાસીંગ ડીઝિ
(એ.સી.) સ્વીિટ ડીઝાયર કાર અથવા સમકક્ષ કાર ૨૪ કિાક માટે ડીઝિ અને ડ્રાઈવર સાથે ટેન્ડર ખલ્ુ યા તારીખ
થી ૦૨ (બે) વર્ષથી જુન ંુ ન હોય તેવ ંુ ૦૧ (એક) વાહન ભાડે રાખવા માટે સબંશ્ચિત ઠેકેદારો પાસે થી સીિબંિ
કરવામાં અિગ અિગ ભાવો મંગાવવામાં આવે છે .

ટે ન્ડર અંગે ની માફહતી
ક્રમ

શ્ચવગત

૧

ટેન્ડરની અંદાજીત રકમ

` ૪,૪૨,૦૦૦=૦૦/-

૨

ટેન્ડરનો સમયગાળો

૦૧ (એક) વર્ષ

૩

ટેન્ડર િી ની રકમ ( પરત ન મળવા પાત્ર )

` ૧,૦૦૦=૦૦/-

૪

ટેન્ડરના બાનાની રકમ ( E.M.D. )

` ૪,૪૨૦=૦૦/-

૫

ટેન્ડર મેળવવાની છે લ્િી તારીખ અને સમય

ુ ી
તા. ૨૪-૧૦-૨૦૧૭, ૧૮:૧૦ કિાક સિ

૬

ટેન્ડર િી ની રકમ અને બાનાની રકમ ( E.M.D. ) માત્ર

ુ ી
તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૭, ૧૮:૧૦ કિાક સિ

બેન્કનાં ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા સહીત ટેન્ડર મોકિવાની
છે લ્િી તારીખ અને સમય
૭

ટેન્ડર ખોિવાની તારીખ અને સમય (જો શકય હશે તો)

તા. ૩૦-૧૦-૨૦૧૭, ૧૬:૩૦ કિાકે

૮

ટેન્ડરની શ્ચસક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ

` ૨૨,૧૦૦=૦૦/- (૦૫=૦૦% રકમ)

( ટેન્ડર મંજુર થયેિ માટે )


ુ રાત વીજ કં પની િીમીટેડ,
ટેન્ડર િીની રકમ અને બાનાની રકમ ( E.M.D. ) બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પશ્ચિમ ગજ
રાજકોટ ના તરિેણમાં મોકિવાના રહેશે.



ટેન્ડર માત્ર R.P.AD. Post અથવા Speed Post થી મોકિવાના રહેશે. અન્ય રીતથી મોકિેિ ટેન્ડર રદ થવા
પત્ર છે .



ટેન્ડર કવર ઉપર ટેન્ડરન ંુ નામ અને ટેન્ડર નંબર દશાષ વવાન ંુ િરજીયાત છે . ટેન્ડરન ંુ નામ અને ટેન્ડર નંબર
દશાષ વ્યા વગરના ટેન્ડર રદ થવા પાત્ર છે .



ુ – ‘એ’ તથા શેડયિ
ુ – ‘બી’ મજ
ુ બની અધર
ુ ી શ્ચવગત સાથેન ંુ ટેન્ડર, ટેન્ડર િી ની રકમ અને બાનાની
શેડયિ
રકમ ( E.M.D. ) ડીમાંડ ડ્રાિટ વગરન ંુ ટેન્ડર રદ થવા પાત્ર છે .



ટેન્ડર મોકિવાની છે લ્િી તારીખ અને સમય પછીના મળે િ ટેન્ડર રદ થવા પાત્ર છે . ટેન્ડર િીની રકમ પરત
મળવા પાત્ર નથી ( Non Refundable ).
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મંજુર થયેિને ટેન્ડર માટે ` ૨૨,૧૦૦=૦૦/- ( ૦૫=૦૦% રકમ ) ડીપોઝીટ રકમ તરીકે પીજીવીસીએિ,
ુ રાત વીજ કં પની
શ્ચનગશ્ચમત કચેરી, રાજકોટ ની કેશ બારીએ માત્ર બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ થી પશ્ચિમ ગજ
િીમીટેડ, રાજકોટ ના તરિેણમાં ઓડષ ર મળ્યા પહેિા ભરવાના રહેશે.



ુ ીમાં આવેિ ટેન્ડરો દશાષ વેિ તારીખે ખોિવામાં આવશે.
ટેન્ડર અંગે ની માફહતીમાં જણાવેિ તારીખ સિ



ટેન્ડરની વેિીડીટીની મદ્દુ ત ૯૦ ફદવસની રહેશે.



પીજીવીસીએિ કોઇપણ કે બિા ટેન્ડર કોઇપણ કારણ દશાષ વ્યા વગર રદ કરવાની અબાશ્ચિત સત્તા રાખે છે .



ન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ ખાતે રહેશે.

ુ ના
ટેન્ડર ભરવા માટે ની અગત્યની સચ
ુ બની સચ
ુ ના ભરી મોકિવ.ંુ
ટેન્ડર નીચે મજ


પીજીવીસીએિની વેબ સાઈટ

( www.pgvcl.com )

પરથી ડાઉન િોડ કરવાન ંુ રહેશે. ટેન્ડર ૦૩ ભાગમાં

ુ – ‘એ’) ભાગ - ૦૨ : ભાવ પત્રક (શેડયિ
ુ –
વહેંચાયેિ છે . ભાગ - ૦૧ : ટેન્ડર મેળવવા માટેની અરજી (શેડયિ
ુ – – ‘સી’ )
‘બી’) અને ભાગ - ૦૩ : કોમશીયિ ટમષ & કં ડીશન ( શેડયિ


ુ – ‘એ’ ) અને ભાગ - ૦૨ : ભાવ પત્રક ( શેડયિ
ુ – ‘બી’ )
ભાગ - ૦૧ : ટેન્ડર મેળવવા માટેની અરજી ( શેડયિ
કવરમાં સીિ બંિ પેક કરી, અત્રેની કચેરીને રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટ થી પહોંચાડવાન ંુ રહેશે.



ુ – – ‘સી’ )માં ટેન્ડરની શરતો દશાષ વેિ છે .
ભાગ - ૦૩ : કોમશીયિ ટમષ & કં ડીશન ( શેડયિ


ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટેડ, શ્ચનગમીત કચેરી, રાજકોટ
શ્ચસિ બંિ કવર ઉપર “ટેન્ડર નંબર .૮૫. પશ્ચિમ ગજ
ુ ીમાં મોકિી
માટે વાહન ભાડે રાખવા માટેન ંુ ટેન્ડર” િખી નીચેના સરનામે ટેન્ડરમા જણાવેિ તારીખ સિ
આપવાના રહેશે.
ુ ય ઇજેનરશ્રી (ટેક),
શ્ચવશેર્ મખ્
ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટેડ,
પશ્ચિમ ગજ
ુ રાત વીજ સેવા સદન”
રજી. અને કોપોરે ટ ઓફિસ, “પશ્ચિમ ગજ
નાના મવા મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪.
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ુ – ‘એ’ )
ટેન્ડર મેળવવા માટેની અરજી ( શેડયિ
નામ

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

સરનામ ુ ......................................................
......................................................
......................................................
પીન કોડ .....................................................
મો ......................................................
તા ......................................................
પ્રશ્ચતશ્રી,
ુ ય ઇજેનરશ્રી (ટેક),
શ્ચવશેર્ મખ્
ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટેડ,
પશ્ચિમ ગજ
ુ રાત વીજ સેવા સદન”,
રજી. અને કોપોરે ટ ઓફિસ, “પશ્ચિમ ગજ
નાના મવા મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર,
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪.

શ્ચવર્ય : ૨૪ કિાક માટે સ્વીિટ ડીઝાયર કાર અથવા સમકક્ષ ડીઝિ (એ.સી.) ભાડાની ગાડી ન ુ ટેન્ડર નં ...૮૫...
સ્વીકારવા બાબત.
જય ભારત સાથ જણાવવાનકુ ે ઉપરોકત સરનામે રહુ છુ. અને આપની કચેરી દ્રારા માંગવામાં આવેિ ગાડી
ુ બના દસ્તાવેજો બીડેિ છે .
ભાડે આપવા માંગ ુ છુ. આ સાથે નીચે મજ
ુ ની નકિ, વીમોની નકિ, PUC અથવા નવા
--- ટેન્ડર ભરનારના નામનાં ટેક્ષી પાસીંગ વાહનની આર.સી. બક
વાહન ખરીદવાન ંુ કોટેશન.
--- ટેન્ડર િી ભયાષ નો ડીમાન્ડ ડ્રાિટ : બેંક ................................ ડ્રાિટ નંબર ........................... તા .....................
--- ઈ.એમ.ડી. ભયાષ નો ડીમાન્ડ ડ્રાિટ : બેંક .............................. ડ્રાિટ નંબર ........................... તા ....................
ુ ીએનએિ અને તેની કોઈપણ પેટા કં પની દ્રારા સ્ટોપ ડીિ/
આ ઉપરાંત અમો બાહેંિરી આપીએ છીએ કે અમો જીયવ
બ્િેક િીસ્ટ થયેિ નથી. ટેન્ડર મંજુર થશે તો ફદન-૩૦માં ટેન્ડરની શરતોને આિીન ભાડાની ગાડી આપવાની
બાહેિરી આપ ુ છુ, જો એમ કરવામાં શ્ચનષ્િળ જાવ તો મારી EMDની રકમ જપ્ત કરી શકાય તે બાબતની ખાતરી
ુ – ‘સી’) ની શરતો મેં વાંચી છે , સમજી છે અને મને
આપ ુ છુ. ટેન્ડરની કોમશીયિ ટમષ & કં ડીશન (શેડયિ
બંિનકતાષ રહેશે.
ઉપરોકત બાબતો ધ્યાને િઇ મારં ુ ટેન્ડર સ્વીકારવા નમ્ર શ્ચવનંતી.
આપનો શ્ચવશ્વાસ ુ
..............................................
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ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટે ડ
પશ્ચિમ ગજ
રજી. અને કોપોરે ટ ઓફિસ, “પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ સેવા સદન”
નાના મવા મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908; િોન: (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫/૨૭; િેક્સ: ૨૩૮૦૪૨૮;

Email: info.pgvcl@gebmail.com;

Web site: www.pgvcl.com

શ્ચનગમીત કચેરી, રાજકોટ માટે ૨૪ કિાક માટે એક ડીઝિ (એ.સી.) સ્વીિટ
ડીઝાયર કાર અથવા સમકક્ષ કાર ભાડે રાખવા બાબત
શ્ચનવેદા નંબર : ૮૫
ુ – ‘બી’
ભાવ પત્રક : શેડયિ
ક્રમાંક

કામની શ્ચવગત

કં પનીનો માન્ય ભાવ પ્રશ્ચત

ટેન્ડર ભરનારનો ભાવ

એક ગાડી માટે રૂ. = પૈસા
(૧)

રાજકોટ

શહેરમાં

અથવા

ુ રાત
ગજ

ુ બ
રાજયમાં ગમે ત્યાં જરૂરીયાત મજ

૨૮૪૬૫=૦૦

ુ ાિરીન ંુ ઓછામાં ઓછુ
જવા માટે ની મસ
માસીક

ભાડુ

૩૦૦૦

ફકિોમીટરની

મયાષદાન ુ એક માસન ંુ ભાડુ
(૨)

ુ બ - ઓછામાં ઓછુ માસીક
- ઉપર મજ
ભાડુ ૩૦૦૦

ફકિોમીટરથી વિારે ની

૦૬=૨૫

ુ ાિરી માટે ન ુ ફકિોમીટર દીઠ ભાડુ
મસ
નોંિ : (૧) ક્રમાંક નંબર ૦૧ નો ભાવ િોવેસ્ટ બીડર તરીકે ગણવામાં આવશે.
(૨) શરતી ભાવ સ્વીકાયષ નથી.
ુ બની મયાષ દામાં બે
(૩) ઓડષ રની સમયમયાષદા ૧૨ (બાર) માસની અથવા તો ઓડષ રની ફકિંમત મજ
માંથી જે વહેિા પરૂુ થશે તે ગણતરીમાં િેવામાં આવશે.

--------------------------------વાહન ભાડે આપનારની સહી
અને પરૂુ નામ િખવાન ુ રહેશે.
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ુ રાત વીજ કં પની લિશ્ચમટે ડ
પશ્ચિમ ગજ
રજી. અને કોપોરે ટ ઓફિસ, “પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ સેવા સદન”
નાના મવા મેઇન રોડ, િક્ષ્મીનગર, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908; િોન: (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫/૨૭; િેક્સ: ૨૩૮૦૪૨૮;

Email: info.pgvcl@gebmail.com;

Web site: www.pgvcl.com

ુ – ‘સી’ )
શ્ચનવેદા નંબર : ૮૫ કોમશીયિ ટમષ & કં ડીશન ( શેડયિ
શ્ચનગમીત કચેરી, રાજકોટ માટે ૨૪ કિાક માટે એક ડીઝિ (એ.સી.) સ્વીિટ ડીઝાયર કાર અથવા સમકક્ષ
કાર ભાડે રાખવા બાબત

૧. ભાડે આપેિ વાહનન ંુ આર.ટી.ઓ.માં ટેક્ષી પાસીંગ તરીકે પબ્િીક વપરાશ માટે ટે ક્ષી
કવોટામાં રજીસ્રેશન થયેિ હોવ ુ જરૂરી છે . એ સીવાયન ુ કોઇપણ પાસીંગ માન્ય નહી
ગણાય. આ બિા ઓરીજીનિ દસ્તાવેજો વાહનની સાથે રાખવાના રહેશે. જે વાહનના
ભાવ તથા પેપસષ આપેિા હશે તેજ વાહન આપવાન ુ રહેશે.
ુ ન કં રોિ સટીિીકેટ, આર.ટી.ઓ., ટે ક્ષી પાસીંગ, પીયસ
ુ ી,
૨. વાહનનો વીમો, પોલ્યશ
પ્રોવીડન્ડ િં ડની નકિ, સવીસ ટે ક્ષ રજીસ્રે શન, િાયસન્સ અંગે ની તેમજ તમામ
પ્રકારની સરકારી કાયદાકીય જવાબદારી કોન્રાકટરની એટિે

કે

વાહન ભાડે

આપનારની રહેશે. તેની ખરી નકિ ભાવ સાથે રાખવી.
૩. વાહનમાં આર.ટી.ઓ. પાસીંગ પ્રમાણેની સીટીંગ કેપેસીટીનો વાહનમાં બેસનારનો
ુ બ “કોમ્પ્પ્રેહન્ે સીવ” શ્ચવમાની પોિીસી િેવાની રહેશે.
સંપ ૂણપણે શ્ચવમો કવર થાય તે મજ
ુ ત
તેની પ્રમાણીત કોપી એન્જીનીયર ઇન્ચાર્જને રજુ કરવાની રહેશે. પોિીસીની મદ
કોન્રાકટ સમય દરમ્પ્યાન પરુ ી થતી હોય તો તે સમયસર રીન્ય ુ કરવાની જવાબદારી
ુ
ઉભી થશે તો તે વાહન ભાડે આપનારની રહેશે. જેની નકિ તરતજ
રજુ કરવાની રહેશે.
ુ ડ રાખવાન ુ રહેશે. તથા વાહન સાથે
૪. વાહન સંપ ૂણષ પણે ચાલ ુ સ્સ્થતીમાં, સ્વચ્છ અને સઘ
ુ શ્ચવગેરે રાખવાના
જરૂરી વિારાની આઇટમ જેમકે સ્પેર વ્હીિ, જેક, વી-બેલ્ટ, િયઝ
રહેશે. ઉપરોકત કિમ ભંગ થયે રૂ. ૧૦૦.૦૦ ની પેનેલ્ટી પેટે દર વખતે ચકુ વવાના
ુ ાર પેનેલ્ટી થયે તાત્કાિીક અસરથી નોટીસ આપ્યા
રહેશે. મફહનામાં ત્રણ વખતે કે વધવ
વગર કોન્રાકટ રદ બાતિ કરવામાં આવશે, જે અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાંિો ઉઠાવી
શકશે નહી.
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ુ ના પ્રમાણે કરવાનો રહેશે. ડ્રાઇવરે દરે ક
૫. ઉપરોકત વાહનનો ઉપયોગ ઓિીસરની સચ
વ્યફકત સાથે સભ્યતાથી વતષવાન ંુ રહેશે. ગે રવતણ
ષુ ક
ં નો રીપોટષ થયેથી તાત્કાિીક
અસરથી નોટીસ આપ્યા વગર ગમે ત્યારે કોન્રાકટ રદ બાતિ કરવામાં આવશે, જે
અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાંિો ઉઠાવી શકશે નહી.
૬. સામાન્ય રીતે કામગીરીનો સમય ચોવીસ કિાકનો જરૂરીયાત પ્રમાણે રહેશે. આ અંગે
ુ ાર (કામના કિાકો અનિ
ુ ક્ષીને) વાહન માટે જરૂરીયાત મજ
ુ બના
નીયમ અનસ
ડ્રાઇવરની વ્યવસ્થા કોન્રાકટરે કરવાની રહેશે. તેની પાસે જરૂરી િાયસન્સ બેઇઝ
િરાવતા હોવા જોઇએ.
ુ રાતમાં જયાં જણાવે તે પ્રમાણે કરવાની રહેશે.
૭. કામગીરી સમગ્ર ગજ
ુ ના પ્રમાણે જે તે સમયે અને સ્થળે હાજર
૮. બહારગામ શ્ચવઝીટ દરમીયાન અશ્ચિકારીની સચ
થવાન ુ રહેશે. ઉપરોકત કિમ ભંગ થયે રૂ. ૧૦.૦૦ પ્રશ્ચત મોળા પડેિ મીનીટ (ન્યનત્તમ
રૂ. ૧૦૦.૦૦ અને મહત્તમ રૂ ૫૦૦.૦૦) ની પેનેલ્ટી પેટે દર વખતે ચકુ વવાના રહેશે.
ુ ાર પેનેલ્ટી થયે ઓડષ ર તાત્કાિીક અસરથી નોટીસ
મફહનામાં ત્રણ વખતે કે વધવ
આપ્યા વગર કોન્રાકટ રદ બાતિ કરવામાં આવશે, જે અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાંિો
ઉઠાવી શકશે નહી.
૯. બહારગામ શ્ચવઝીટ દરમ્પ્યાન અચાનક વાહન બગડે તો કોંન્રાકટરે પોતાના ખચે જે તે
જગ્યાએ નવા વાહનની તાત્કાિીક વ્યવસ્થા કરી આપવાની રહેશે અને તે માટેની
ુ ના ડ્રાઈવરને આપવાની રહેશે.અને તે વાહન ટે ક્ષી પાસીંગ િરાવત ંુ હોવ ંુ જોઈએ
સચ
ુ ન સટીિીકેટ િરાવત ંુ હોવ ંુ જોઈએ અને આ બાબતની
તેમજ જરૂરી શ્ચવમો, પોલ્યશ
ુ ષ જવાબદારી વાહન ભાડે આપનારની જ રહેશે.
સંપણ
૧૦. સંજોગોવશાત તમો કોઈપણ ફદવસ માટે વાહન આપવામાં શ્ચનષ્િળ જશો તો તે ફદવસે
તમારે વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરી આપવાની રહેશે. અન્યથા તમારા ખચે અને જોખમે
બજાર ભાવે વાહન ભાડે કરવામાં આવશે. અને જે ખચષ તમારા ખાતે િગાડવામાં
આવશે.
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૧૧.વાહન ચિાવનાર ડ્રાઈવર જાહેર વાહનને િગત ુ પાકું િાયસન્સ તથા વેિીડ બેઈઝ
િરાવતો હોવો જોઈએ. જેની પ્રમાણીત નકિ અત્રેની ઓિીસે રજુ કરવાની રહેશે.
અને વાહન ચિાવવાન ંુ િાઈસન્સ અને બેઇઝ ટાઈમ િીમીટમાં રીન્ય ુ કરાવેિ હોવ ંુ
જોઈએ એટિે કે કોંન્રાકટ સમય દરમ્પ્યાન તે વેિીડ હોવ ંુ જોઈએ. અન્યથા કોઈપણ
પ્રકારની જવાબદારી ઉભી થશે તો તે વાહન ભાડે આપનાર ની રહેશે.
ુ ીકન્ટસનો ખચષ અને તમામ પ્રકારનાં રીપેરીંગનો
૧૨.તેમજ વાહનના પેરોિ/બળતણ/લબ્ર
ુ િ- ‘એ’ માં દશાષવેિ ચકુ વણાથી
ખચષ કોંન્રાકટરે ભોગવવાનો રહેશે. ઓડષ રમાં શેડયઅ
વિારાન ંુ કોઈ ચકુ વણ ંુ કરવા પાત્ર રહેત ંુ નથી.
૧૩. વાહનના ડ્રાઈવરનો પગાર ખચષ, ભથ્ ંુ તેમજ મોબાઇિ તમામ ખચષ કોન્રાકટરે જ
ુ મોબાઇિ રાખવાનો ઇચ્છનીય રહેશે અને તે સતત ૨૪
ભોગવવાનો રહેશે. સીયજી
કિાક ચાલ ુ રાખવાનો રહેશે. ડ્રાઇવરની ઉંમર ૪૦ વર્ષથી નીચી ઇચ્છનીય પરં ત ુ ૫૫
વર્ષથી વધ ુ ન હોવી જોઇએ. ડ્રાઇવરે કોઇપણ જાતનો કેિી પદાથષ ન ંુ સેવન કરવાન ંુ
નથી તેમજ સાથે રાખવાનાં નથી.
ુ ાિરી દરમ્પ્યાન વાહનને કે તેમાં બેઠેિા પીજીવીસીએિનાં સ્ટાિને કે ત્રાફહતફહતને
૧૪.મસ
નકુ શાનકતાષ કોઈપણ જાતનો અકસ્માત થશે તો તેની તમામ પ્રકારની આથીક અને
કાયદાકીય જવાબદારી કોંન્રાકટરની રહેશે, જે બદિ કોંન્રાકટરે ઈન્ડેમ્પ્નીટી બોન્ડ કરી
આપવાન ંુ રહેશે અને જરૂરી શ્ચવમો િેવાનો રહેશે.
ુ રોજેરોજ િખવાની રહેશે તથા જે તે અશ્ચિકારીની
૧૫.કોંન્રાકટરે વાહનની િોગબક
ુ ાિરી માટે તેમાં ફકિોમીટર રીડીંગ સાથે અશ્ચિકારીની સહી િેવાની જવાબદારી
મસ
કોંન્રાકટરની રહેશે અને તેની ચાર નકિ દર માસે લબિ સાથે રજુ કરવાની રહેશે.
૧૬.વાહનની ફકિોમીટર ચેઈન જે ફદવસે બંિ હશે તેને તાત્કાિીક રીપેર કરી ચાલ ુ
ુ બના ફકિોમીટર માન્ય રહેશે.
કરવાની રહેશે. અન્યથા અશ્ચિકારીના સટીિીકેટ મજ
૧૭.પ્રીન્ટેડ બીિ દર મહીને ત્રણ નકિમાં એન્જીનીયર ઇન્ચાર્જને રજુ કરવાન ંુ રહેશે,
પેમેન્ટ દર મહીને એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી જ એડવાન્સ રસીદની સામે કરવામાં આવશે.
ુ બની
૧૮.ઓડષ રની સમયમયાષદા ૧૨(બાર) માસની અથવા તો ઓડષ રની ફકિંમત મજ
મયાષદામાં બે માંથી જે વહેિા પરૂુ થશે તે ગણતરીમાં િેવામાં આવશે.
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ુ રાત શ્ચવજ કં પની િી. દ્વારા ગમે ત્યારે નોટીસ આપ્યા સીવાય ઓડષ ર રદ
૧૯.પશ્ચિમ ગજ
કરવામાં આવશે જેનાં માટે કોન્રાકટર કોઇ વાંિો ઉઠાવી શકશે નહીં.
૨૦.કોન્રાકટરે તેનો પી.એિ.નંબર આપવાનો રહેશે અથવા રૂ. ૧૦૦/- નાં સ્ટે મ્પ્પ પેપર ઉપર
ુ ત્યારનામ ંુ સરકારના માન્ય નોટરી દ્વારા રજુ કરવાન ંુ રહશે.
કુ િમખ
૨૧.ટોિ ટે ક્ષ પહોંચ રજુ કયે અિગથી ચકુ વવામાં આવશે. ટોિ ટે ક્ષની પાવતી ઉપર સાથે
ુ ાિરી કરનાર અશ્ચિકારી પાસે એપ્રવ્ુ ડ કરાવવાન ંુ રહેશે અને તેના નાંણા જે તે
મસ
મહીનાના બીિ સાથે ઓરીજીનિ પહોંચ રજુ કરી માંગણી કરવાની રહેશે જે બીિ સાથે
ચકુ વી આપવામાં આવશે.
ુ બ જો િાગ ુ પડતો હોય તો ગડ
ુ સ એન્ડ સશ્ચવિસ ટે ક્ષ અિગથી
૨૨.િારાિોરણ મજ
ચકુ વવામાં આવશે તેમજ ટે ક્ષ નોંિણીન ંુ સટીિીકેટ રજુ કરવાન ંુ રહેશે. જો આ ટે ક્ષ
ે રી પત્રક રજુ
અિગથી દશાષવેિ નહી હોય તો ભરવાપાત્ર થતો નથી તેવ ુ બાંહિ
કરવાન ંુ રહેશે. સરકારી પ્રવતષમાન અથવા ભશ્ચવષ્યમાં િાગ ુ પડતા તમામ ટે ક્ષ/વેરાની
જવાબદારી કોન્રાકટરની રહેશે.
૨૩.કોઇપણ મતભેદ ઉપસ્સ્થત થાય તો નીચે સહી કરનારનો શ્ચનણષય આખરી અને
કોન્રાકટરને બંિનકતાષ રહેશે.
૨૪.ન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે.
૨૫. ઇંિણ નો ભાવ વિારો/ઘટાડો ઓડષ રની તારીખ પછી જે સરકારશ્રી તરિથી કરવામાં
ુ બ થયેિ વિારા/ઘટાડાના પરુ ાવા રજુ કયેથી ઇંિણના ભાવમાં પ્રત્યેક
આવશે તે મજ
૧૦ પૈસા નાં વિારા/ઘટાડા સામે ૧ પૈસા પ્રશ્ચત ફકિોમીટર ભાવ વિારો/ઘટાડો
ચકુ વામાં આવશે.
૨૬. જે વાહન આપના તરિથી આપવામાં આવે તે વાહનની પ્રાદે શીક વાહન અશ્ચિકારીની
કચેરી ની પ્રથમ નોંિણીની તારીખ, ટે ન્ડર ખોિવાની તારીખ થી બે વર્ષ થી જુની ન
હોવી જોઇએ.
૨૭.જરૂર જણાય એજન્સીની સંમશ્ચતથી (મ ૂળ વકષ ઓડષ રના ભાવ અને શરતો ને આિીન)
ુ ી િંબાવવામાં આવશે, અથવા વકષ ઓડષ રની બાકીની રકમ
વકષ ઓડષ ર વધ ુ વર્ો સિ
પ ૂરતી વિારાની સમય મયાષદા આપવામાં આવશે.
૨૮.જરૂર જણાયે આ જ દરે વધ ુ વ્હીકિ એજન્સીએ મોકિવાન ંુ રહેશે.
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ુ સીસ્ટમ” માં શ્ચવશેર્ મખ્
ુ ય ઇજનેર (ટેક) અથવા સક્ષમ અશ્ચિકારી
૨૯.ભાડાન ંુ વાહન “પિ
ુ નાને જ અનસ
ુ રવાન ંુ રહેશે.
દ્રારા િાળવેિ અશ્ચિકારી હેઠળ રહેશે અને તેઓની સચ
૩૦.દરરોજના રીડીંગ કાયષપાિક ઇજનેર (ગવષ.રે િ.સેિ) ને સંપ ૂણષ શ્ચવગત સાથે રૂબરૂ
આપવાના રહેશે.
ુ ાિરીની શરુઆત (ફકિોમીટર) કોપોરે ટ ઓિીસથી અને મસ
ુ ાિરીનો અંત
૩૧.કોઇપણ મસ
ુ ી ગણાશે.
(ફકિોમીટર) પણ કોપોરે ટ ઓિીસ સિ
૩૨.ભાડાના વાહનમાં GPS સીસ્ટમ એજન્સીના ખચે નાખવાની રહેશે. અને તેનો શ્ચનભાવણી
ખચષ પણ એજન્સીએ ભોગવવાનો રહેશે.

ુ ય ઇજનેર(ટે ક)
શ્ચવશેર્ મખ્
પીજીવીસીએિ, રાજકોટ
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