ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
અવિકૃત ટેન્ડર
પ્રતત,
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
કામનો પ્રકાર

જીઇઆરસી, િાાંધીનિર ખાતે કચેરી સ્ટાફ માટે અમદાવાદ થી ગિફ્ટ સીટી
િાાંધીનિર તેમજ િાાંધીનિર થી ગિફ્ટ સીટી જવા-આવવા માટે તેમજ કચેરી
સમય દરમ્યાન કચેરી ઉપયોિ માટે વાતાનુકાં ુ ગિત, જીપીરએસની સેવાઓ
સાથે ભાડાની િાડી બાબત.

અંદાજીત કકિંમત

Rs. ૫૦,૦૦,૦૦૦.૦૦

ઇ. એમ. ડી.

Rs. ૨૫,૦૦૦.૦૦

અનામત રકમ

Rs.૨,૫૦,૦૦૦.૦૦

ટેન્ડર પહોંચતા કરવાની તારીખ

તારીખ :૩૦/૦૧/૨૦૧૯, ૫.૩૦ કિાકે સાાંજે

ટેન્ડર ખોિવાની તારીખ –

તારીખ:૩૧/૦૧/૨૦૧૯, ૩.૩૦ કિાક બપોર જીઇઆરસી
કચેરી ખાતે

ટેન્ડરનો પ્રકાર

આઇટમ રે ટ

ટેન્ડર ફી

Rs. ૩૦૦૦.૦૦ (નોન-કરફાંડબેિ રોકડેથી)

સમય મયાાદા

૨ વર્ા

1.

ગુમાસ્તા ધારા હેઠળનુ ાં રજીસ્રેશન, પ્રાઇવેટ િીમીટેડ કે િીમીટેડ કાંપની જો હોય તો
મેમોરે ન્ડમ એન્ડ આટીકલ્સ ઓફ એસોસીએશન, જીએસટી રજીસ્રેશન, પાન કાડા , છે લ્િા
ત્રણ વર્ાના કહસાબી સરવૈયા, નફા નુકશાન સાથે તેના ગબડાણો ચાટા ડા એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા
પ્રમાગણત કરે િ હોય તે સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.

2.

ઇ.એમ.ડી માટે ડીમાન્ડ ડ્રાફટ કોઇપણ સીડયુિ બેંકનો “ગુજરાત ઇિેકરીસીટી રે ગ્ય ૂિેટરી
કતમશન, િાાંધીનિર” ના નામે, મોકિવાનો રહેશે. ચેક કે બેંક િેરાંટી સ્વીકારમાાં આવશે
નકહિં. સફળ થયેિ ઠેકેદારને વકા ઓડા ર ઇસ્યુ થયા બાદ અન્ય તમામ ઠેકેદારને ઇ.એમ.ડી.
અસિ પાવતી રજૂ કયેથી પરત કરવામાાં આવશે. ઇ.એમ.ડી ની રકમ પર વ્યાજ મળવા
પાત્ર નથી.
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
3.

રસ ધરાવનાર ઠેકેદાર આ સાથે સામેિ પત્રક “અ” માાં પોતાના ભાવો ભરવાના રહેશે.
અધુરુ કે છે કછાક વાળુ ટેન્ડર સ્વીકારવામાાં આવશે નકહિં અને પત્રક “બ” ની તમામ
સ ૂચનાઓ વાાંચી અને સમજી છે તે બાબતના સકહિં-તસકકા કરી ટેન્ડર સાથે પરત આપવાનુ ાં
રહેશે.

4.

ટેન્ડર સીિબાંધ કવરમાાં માત્ર સ્પીડ પોસ્ટ અથવા રજીસ્ટડા પોસ્ટ એડી. થી જ સ્વીકારવામાાં
આવશે.

5.

ટેન્ડર ફી રોકડ માાં અત્રેની કચેરીએ જમા કરવાથી ટેન્ડરની નકિ આપવામાાં આવશે. પાન
કાડા અને જીએસટી રજીસ્રેશન નાંબર તવના ટેન્ડર આપવામાાં આવશે નહીં.

6.

કોઇપણ શરતવાળુાં કે અધુરુાં ભરે લ ુાં ટેન્ડર સ્વીકારવામાાં આવશે નકહિં.

7.

ટેન્ડરના કવર ઉપર “ભાડા પર િાિિો આપિા બાબત” િખવુ,ાં

8.

કોઇપણ કારણ આપ્યા તસવાય બધાજ ટેન્ડર સ્વીકારવા કે ન સ્વીકારવા તે બાબતનો
અતધકાર અતધકારીશ્રીને અબાતધત રહેશે.

9.

ટેન્ડર ડૉક્યુમેન્ટ રસ ધરાવનાર પાટીઓના માત્ર અભ્યાસ અથે જી.ઇ.આર.સી વેબસાઇટ
www.gercin.org પર મ ૂકેિ છે . વેબસાઇટ પરથી ડાઉનિોડ કરે િ ટેન્ડરમાાં ભરે િા ભાવો
સ્વીકારવા પાત્ર નથી.
Sd/ુ ત વિયામક (િિીિટ અિે હિસાબ)
સંયક
જી.ઇ.આર.સી, ગાંિીિગર
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :

પત્રક: “અ”
જીઇઆરસી, િાાંધીનિર ખાતે કચેરી સ્ટાફ માટે અમદાવાદ થી ગિફ્ટ સીટી

કામિો પ્રકાર:

િાાંધીનિર તેમજ િાાંધીનિર થી ગિફ્ટ સીટી જવા-આવવા માટે તેમજ કચેરી
સમય દરમ્યાન કચેરી ઉપયોિ માટે વાતાનુકુાં ગિત, જીપીઆરએસની સેવાઓ
સાથે ભાડાની િાડી બાબત.

અનુ. નાં.

અંદાજીત સ્ટાફ રૂટ ચાટા (કુ િ ૫ વાહન)

૧.

ઇસનપુર – રગખયાિ – બાપુનિર – નરોડા – ગિફટ સીટી

૨.

વાસણા- ગુિબાઇ ટે કરા – પાિડી – કરવરફ્રન્ટ – ગિફ્ટ સીટી

૩.

પ્રહિાદનિર – સેટેિાઇટ – વસ્ત્રાપુર – થિતેજ- એસજી હાઇવે – ગિફ્ટસીટી

૪.

નારણપુરા- તવજયનિર – અખબારનિર – રાણીપ – સાબરમતી-તવસત ગિફ્ટસીટી

૫.

સેકટર-૨૭ – િાાંધીનિર સીટી – સરિાસણ – ગિફ્ટ સીટી

વાહનનો પ્રકાર:

મિેન્ર ટીયુિી ૩૦૦ પ્લસ કે તેિા જેિી જ ૮ + ૧ = ૯ બેઠક
વ્યિસ્થા િરાિતું િાિિ

ઉપયોિની સીમા:

માતસક ૨૪૦૦ કક.મી તથા કુિ ૩૦૦ કિાક (દરરોજના
અંદાજીત ૧૧ કિાક)

કડઝિનો પાયાનો ભાવ:

રૂ. ૬૫/- પ્રતત ગિટર

વધારાના કક.મી. માટેનો ભાવ:

રૂ. ૧૧/- પ્રતત કક.મી

વધારાના સમયનો ભાવ:

રૂ. ૧૫૦/- પ્રતત કિાક

વાહનનો દર માતસક ભાવ રૂ.

રૂ...................................... (પ્રતત વાહન દીઠ)

(ટેક્ષ અિિ)

શબ્દમાાં રૂ.

આ પત્રકમાાં ભાવો િાગુ પડતા ટેક્ષ વિરના ભરવાના રહેશે. ટેક્ષ સમયાાંત્તરે િાગુ પડે એ
મુજબ ચુકવવામાાં આવશે. તેમજ ઉપરોક્ત ભાવ ડીઝિ/પેરોિ, ઓઇિ, વાહન મરામત,
ડ્રાઇવર ખચા, ડ્રાઇવર ભથ્થા, આર.ટી.ઓ ટેક્ષ, પરમીટ ચાર્જ તવિેરે સાથેનો રહેશે.
ટે ન્ડર ફી રૂ. ૩૦૦૦/- રસીદ નાં............................તા......................(ઝેરોક્ષ નકિ સામેિ કરવી)
ઇએમડી રૂ.૨૫૦૦૦/-રસીદ નાં...........................તા..................... (ઝેરોક્ષ નકિ સામેિ કરવી)
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :

પત્રક- “બ”
જીઇઆરસી, ગાંિીિગર ખાતે કચેરી સ્ટાફ માટે અમદાિાદથી ગગફ્ટ સીટી ગાંિીિગર

તેમજ

ગાંિીિગર લોકલ થી ગગફ્ટ સીટી જિા-આિિા માટે ઉપરાંત કચેરી સમય દરમ્યાિ ઉપયોગ માટે
િાતાનક
ંુ ુ ગલત, જીપીએસ ટ્રેકીંગ સાથે ભાડાિી પાંચ િાિિો પ ૂરા પાડિા માટે િા વિયમો અિે શરતો:૧.

પસાંદ પામેિ ઠેકેદારે સેવાઓ આપવા અંિેનો કરાર કરવાનો રહેશે. આ નોટોકરયિ કરાર
રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ઓડા રનો અમિ થયા પહેિા કરવાનો રહેશે.

૨.

પસાંદ પામેિ ઠેકેદારે રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- અમાનત રકમ તરીકે ભરવાની રહેશે. ઠેકેદાર દ્વારા
અપાયેિ રૂ.૨૫,૦૦૦/- ઇએમડીને સરભર કરતાાં બાકીની રકમ રૂ.૨,૨૫,૦૦૦/- કડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ
અથવા એનઇએફટી અથવા આરટીજીએસ દ્વારા ભરવાની રહેશે. આ અમાનત રકમ/તસક્યુરીટી
કડપોઝીટ ઉપર કોઇ જ પ્રકારનુ ાં વ્યાજ મળવાપાત્ર રહેશે નકહિં.
1. ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કોઇપણ શીડયુિ બેંકનો ગુજરાત ઇિેકરીસીટી રે ગ્ય ૂિેટરી કતમશન,
િાાંધીનિરના નામનો અમારી કહસાબી શાખામાાં ભરવાનો રહેશે, ત્યારબાદ જ આ
કામનો વકા ઓડા ર ઇસ્યુ કરવામાાં આવશે. જો ઠેકેદાર કામ અધુરુાં છોડશે અિર
દશાાવેિ શરતોનો ભાંિ કરશે તો ભરે િ કડપોઝીટ જપ્ત થવાને પાત્ર છે .
2. અમાનતની રકમ/તસક્યુટીટી કડપોઝીટ કોન્રાકટ સમયિાળો સાંતોર્કારક રીતે પ ૂણા
થયા બાદ વહીવટી શાખા તરફથી ના-વાાંધા પ્રમાણપત્ર મળ્યા બાદ પરત કરવામાાં
આવશે.
3. ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, આરટીજીએસ, એનઇએફટી કરવા માટે બેંકની તવિત નીચે મુજબ છે .
Beneficiary Name: Gujarat Electricity Regulatory Commission
Bank Name: Syndicate Bank, Gift City Branch, Gandhinagar 382355
Saving Bank Account No.: 70102150000041
IFSC Code: SYNB0007083

3.

ઠેકેદાર દ્વારા ભાડા પર મ ૂકવાના વાહનો ઠેકેદારના તાબા હેઠળના જ હોવા જોઇએ, ભાડે
મુકવામાાં આવનાર વાહનો ઓકટોમ્બર-૨૦૧૮થી જુના ન હોવા જોઇએ. સેવાના કરારના
ે રી
સમયિાળા દરમ્યાન વાહનો અન્ય કોઇ જગ્યાએ વાપરવામાાં આવે નકહિં તે બાાંહધ
આપવાની રહેશે.
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
1. મરામત ખચાની તમામ જવાબદારી ઠેકેદારના શીરે રહેશે. ટેક્ષી/મેક્ષી પાસીંિ
ઓછામાાં ઓછાં આર.ટી.ઓના તનયમ મુજબનુ ાં હોવુ ાં જોઇશે. તથા આર.સી બુક, રોડ
પરમીટ, વાહનનો વીમો, ટેકસની પાવતી, ટેક્ષી/મેક્ષી પાસીંિ, પીયુસી સટી, તથા
ભાડાના વાહનના જરૂરી તમામ દસ્તાવેજી પ ૂરાવાઓ રજૂ કરવાના રહેશે.
2. પોિીસ ખાતા મારફતથી જે કાંઇ કાન ૂની કાયાવાહી થાય તેની બધીજ જવાબદારી
ઠેકેદારને શીરે રહેશે. ટેક્ષી પરમીટ અને સાંપ ૂણા (કોમ્પ્રીહેન્સીવ) વીમો અંત્યત જરૂરી છે .
૪.

આરટીઓના તનયમો અનુસાર િાડી “ઓન રોડ” હોવી જરૂરી છે તથા તેને િિતા તમામ ટેક્ષ
અને વીમા વિેરે ભરે િા હોવા જોઇએ તે ભરવા અંિેની સઘળી જવાબદારી ઠેકેદારની રહેશે.

૫.

ઠેકેદારે કોમ્પ્રીહેન્સીવ સહીત ત્રાકહત વ્યક્ક્તનો સાંપ ૂણા વીમો િેવાનો રહેશે અને વીમા િીધાની
નકિ કરાર કરતી વખતે રજૂ કરવાની રહેશે. વખતો વખત વીમા પોિીસી પ ૂણા થયેથી નવી
પોિીસીની નકિ કચેરીમાાં રજૂ કરવાની જવાબદારી ઠેકેદારની રહેશે. તવમાને િિતા તમામ
ખચાાઓની જવાબદારી ઠેકેદારની રહેશે.

૬.

વાહન માટે જરૂરી ડીઝિ, ઓઇિ, સ્પેરપાટા સ કે મરામત માટેનાાં સઘળાાં ખચાની જવાબદારી
ઠેકેદારની રહેશે.

૭.

રોડ ઉપર વાહન ચિાવવાનો રોડ ટેક્ષ વાહન માગિકે જ ભરવાનો રહેશે.

૮.

કચેરીના કામકાજના પ્રવાસ દરમ્યાન જરૂર પડયે ટોિ ટેક્ષ/બ્રીજ ટેક્ષ વાહન માગિકે જ
ભરવાનો રહેશે અને તેની ઓરીજીનિ પાવતી ગબિ સાથે રજુ કરવાથી મજરે આપવામાાં
આવશે.

૯.

િાડીનો ડ્રાઇવર અનુભવી તથા જરૂરી િાઈસન્સ અને ભાડાની િાડી ચિાવવા માટેનો બેઝ
ધરાવતો હોવો જોઇએ. ડ્રાઇવર જે તે તવસ્તારના રસ્તાઓનો જાણકાર હોવો જોઇએ, તેની ઉંમર
૪૫ વર્ા થી વધુ ન હોવી જોઇએ તથા તે તવનમ્ર, સ્વચ્છ, સારા પોર્ાકમાાં, સદભાવપ ૂણા
વ્યવહાર રાખનાર અને નશાયુક્ત પદાથાન ુ ાં સેવન કરતો ના હોવો જોઇએ. વાહન માગિક દ્ધારા
િાડી ડ્રાઇવરને ઓછામાાં ઓછાં ઇન્કમીંિ સેવા ચાલુ હોય તેવો મોબાઇિ ફોન આપવાનો
રહેશે, સદર નાંબર બદિવો પડે તેમ હોય તો વાહન માગિક દ્ધારા તુરત જ નવો નાંબર
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
જણાવવાનો રહેશે.
૧૦. ડ્રાઇવરના પિાર, ભથ્થા તેમજ તે ના રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા ઠેકેદારની જ રહેશે.
૧૧. ઠેકેદારની િાડી અતધકૃત અતધકારીની સુચના મળે ત્યારે િાડી માાંિે ત્યારે અને તેટિા સમય
માટે આપવાની રહેશે, તેમજ કચેરી કામકાજ માટે મોડેથી રોકાવાનુ ાં થાય તેમજ જાહેર રજા,
તહેવારના કદવસે પણ જરૂર પડશે તો તે કદવસે પણ િાડી આપવાની રહેશે. વાહનના
શરૂઆતના કક.મી. પ્રથમ અતધકારી/કમાચારી કે કચેરી દ્વારા સુચવેિ જગ્યાથી િણવાના રહેશે
અને એ પ્રમાણે સફરના અંતના કક.મી. વાહનને છોડયા ત્યારના િણવાના રહેશે.
૧૨. ઠેકેદારે વાહન ઉપર “ઓિ ડયટુ ી િીથ જીઈઆરસી” વાંચાય તે રીતે િખવાનુ ાં રહેશે. િાડી
સાથે સ્પેર વ્હીિ તથા બીજી મરામત માટેના સાધનો રાખવાના રહેશે.
૧૩. વાહન અતધકારીની સ ૂચના મુજબ કચેરીનાાં માણસો તથા જરૂરી માિસામાન િાવવા િઈ જવા
દે વા માટે ઉપયોિમાાં િેવામાાં આવશે તથા માિ સામાન વહન કરવા માટે વાહનના ઉપરના
ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. જો વાહનના ઉપરના ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા ના
હોય આ વકા ઓડા ર મળે થી કદવસ-૧૫માાં જ િિાવવાના રહેશે. જેની જવાબદારી ઠેકેદારની
પોતાની રહેશે.
૧૪. વાહન અતધકારીની સ ૂચના મુજબ કચેરીનાાં માણસો તથા જરૂરી માિસામાન િાવવા િઈ જવા
દે વા માટે ઉપયોિમાાં િેવામાાં આવશે તથા માિ સામાન વહન કરવા માટે વાહનના ઉપરના
ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. જો વાહનના ઉપરના ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા ના
હોય આ વકા ઓડા ર મળે થી કદવસ-૧૫માાં જ િિાવવાના રહેશે. જેની જવાબદારી ઠેકેદારની
પોતાની રહેશે.
૧૫. વાહન અતધકારીની સ ૂચના મુજબ કચેરીનાાં માણસો તથા જરૂરી માિસામાન િાવવા િઈ જવા
દે વા માટે ઉપયોિમાાં િેવામાાં આવશે તથા માિ સામાન વહન કરવા માટે વાહનના ઉપરના
ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે. જો વાહનના ઉપરના ભાિે કેરીયરની વ્યવસ્થા ના
હોય આ વકા ઓડા ર મળે થી કદવસ-૧૫માાં જ િિાવવાના રહેશે. જેની જવાબદારી ઠેકેદારની
પોતાની રહેશે.
ુ ર િેમ/પાસિડડ ઉપયોગકતાડ િે ટ્રેકીંગ માટે આપિાિા
જી.પી.એસ ટેડ્રીંગ સીસ્ટમિા જરૂરી યઝ
રિેશે.
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
૧૬. ઠેકેદારે તેન ુ ાં િાડીભાડાનુ ાં પાકુાં ગબિ (પાન, જીએસટી નાં સાથે) દર મકહનાની તા.૧૦ પહેિા
જરૂરી િોિબુકની અસિ કોપી સાઇન કરાવેિ/પકરપુણા કરાવી, પ્રાઇસ વેકરયેશન િણતરી
પત્રક, ટોિ ટેક્સ કરતસપ્ટ સાથે (જો હોય તો) જીએસટી ભરે િ પાવતી/કરટનાની કોપી સાથે
કચેરીના કહસાબી અતધકારીને આપવાનુ ાં રહેશે. જેનુ ાં ચુકવણુ ાં ગબિ મળ્યા પછીથી કદન–૧૫માાં
ક્રોસ ચેક/એનઇએફટી/આરટીજીએસથી કરવામાાં આવશે.
૧૭. ડીઝિ/ટાયર/આકક્સ્મક મરામત/સતવિસીસ અકસ્માત કે અન્ય કારણસર આપનુ ાં વાહન
રોકાયેલ ુાં રહેશે તો તેની અવેજીમાાં બીજી િાડીની વ્યવસ્થા ઠેકેદારે તત્કાિ કરવાની રહેશે.
૧૮. માસના અંતે વધારાના કક.મી. કે વધારાના કિાક બે માાંથી જેની રકમ વધુ હશે તે રકમ
વધારાની રકમ તરીકે કિેઇમ કરી શકશે.
૧૯. વાહન પ ૂરા પાડવાના સમયિાળા દરમ્યાન ડીઝિના ભાવમાાં વધારો /ઘટાડો થશે તો
નીચેની બતાવેિ ફોમ્યુિ
ા ા મુજબ કકિંમતમાાં વધારો/ઘટાડો માંજૂર કરવામાાં આવશે.

પ્રાઇસ િેરીયેશિ :ડીઝિના ભાવમાાં દર ૧૦ પૈસા પ્રતત ગિટરના ભાવ વધારા/ઘટાડા સામે એક પૈસા પ્રતત કકમી
ની કકિંમતનો વધારો /ઘટાડો જે તે સમયિાળા દરમ્યાન વાસ્તતવક રાવેિ કરે િા કક.મી પર
િાગુ પડશે કડઝિની કકિંમતમાાં ૧૦ પૈસાથી ઓછો વધારો /ઘટાડો ધ્યાને િેવામાાં આવશે નકહિં.
કડઝિના પાયાના ભાવ રૂ. ૬૫/- પ્રતત ગિટર રહેશે.
ડીઝિના ભાવમાાં થયેિ વધારો/ઘટાડો જ િણત્રીમાાં િેવામાાં આવશે. ઓઇિ, ટાયર, ટયુબ કે
અન્ય કોઇ ચીજ વસ્તુ, સેવામાાં થયેિ ભાવ વધારો/ઘટાડો િણત્રીમાાં િેવામાાં આવશે નકહિં.
ડીઝિના

ભાવો

વધે/ઘટે

તેવા

કકસ્સામાાં

ઠેકેદારે

સરકારી

ઓઇિ

કાંપનીના

અમદાવાદ/િાાંધીનિર ખાતેના ડીઝિના ભાવ અને તે અમિી થયા તારીખ દશાાવતુ ાં સકહિંતસકકાવાળુાં સટીકફકેટ રજૂ કરવાનુ ાં રહેશે.
૨૦. ઠેકેદારને તેમનુ ાં ગબિ માઇિો મીટર મુજબનાાં કી.મી.ના આંક પ્રમાણે ચુકવવામાાં આવશે, જો
માઇિો મીટર બાંધ હશે અથવા આયોગ્ય રીતે ફરતુ જણાશે તો તે માટે કી.મી.ની યોગ્ય
િણતરી કરવાની સત્તા સાંયકુ ત તનયામક(વહીવટ અને કહસાબ)શ્રી ને રહેશે અને તે સાંજોિોમાાં
ઠેકેદારને તવવાદ કરવાનો કોઇ અતધકાર રહેશે નકહિં.
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
૨૧. વાહન જે કદવસે કામ પર ન આવે અથવા અવેજીમાાં બીજુ વાહન પુરૂ ાં ન પાડવામાાં આવે તો
રૂ.૧૫૦૦/- પ્રતત કદવસ િેખે કાપી િેવામાાં આવશે. જીઇઆરસીને બીજુ ાં વાહન ભાડે રાખવા
માટે જે ખચા કરવો પડશે તે રૂ.૧૫૦૦/- ઉપરાાંત બીિમાાંથી વસ ૂિ કરવામાાં આવશે. આવા
કદવસોના કી.મી. મહત્તમ મયાાદામાાંથી મજરે આપવામાાં આવશે નહીં તથા જો વાહન સતત
સાત કદવસ સુધી િેરહાજર રહેશે અને કોન્રાકટર દ્ધારા અન્ય વાહન ઉપિબ્ધ નહીં થાય તો
આપનો ઓડા ર કોઇપણ જાતની જાણ કયાા તસવાય રદ કરી શકાશે અને તે સાંજોિોમાાં
તસક્યુરીટી કડપોઝીટ જપ્ત કરવામાાં આવશે.
ુ ૂવાક તથા અન્ય કોઇપણ
૨૨. ઠેકેદાર કે તેના કમાચારી દ્વારા તેની અણઆવડત, બેદરકારી કે હેતપ
કારણસર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કચેરીની તમિકત કે કોઇપણ સાધન સામગ્રીને, સેવાને
કોઇપણ રે કડા કે અતધકારી/કમાચારીઓની વસ્તુને, થયેિ નુકશાન કે અન્ય કોઇપણ પ્રકારનુ ાં
નુકશાન ભરપાઇ કરવા બાંધાયેિ છે .
૨૩. કચેરીના જવાબદાર અતધકારીને જો ઠેકેદારની સેવા તનતિત ધોરણ અનુસારની પ્રાપ્ત થતી ન
િાિે તો જે તે કદવસની સપ્રમાણ ચ ૂકવણી દરના બે ટકાની કપાત પ્રથમ તબક્કે કરાવાની
રહેશે તે માટે એજન્સીને જાણ કરાશે, જો સેવા ખામી તવશેર્ દે ખાય તો બે ટકા િેખે કપાત
દરરોજ વધારતા જવાની રહેશે. જરૂર જણાયે કચેરી દ્વારા 3 માસની નોકટસ આપી કરાર રદ
કરી શકાશે.
૨૪. આ કરાર ગબન-તબકદિી પાત્ર છે . ઠેકેદાર પેટા ઠેકેદારને રોકી શકશે નહીં. ઠેકેદાર

અન્ય

કોઇપણ પેટા ઠેકેદારને આ કામ તબદીિ કરી શકશે નહી અથવા આ કરારની અન્ય કોઇ
બાબત અન્ય ઠેકેદારને તબદીિ કરી શકશે નહીં.
૨૫. જો ઠેકેદાર કરાર ચાલુ રાખવા ઇચ્છતા ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોકટસ આપવી પડશે અને
તે પકરક્સ્થતતમાાં તેની તસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાાં આવશે.
૨૬. ઠેકેદારના વ્હીકિને કોઇપણ જાતનો અકસ્માત થશે તો તેને િિતા તમામ વળતરની સઘળી
જવાબદારી વાહન ધરાવનાર ઠેકેદારની રહેશે.
૨૭. ઉપરોક્ત શરતો અંિે જો કોઇ વાાંધો અિર મતભેદ ઉભો થશે તો તે અંિેનો તનણાય િેવાની
સત્તા નીચે સહી કરનાર અતધકારીની રહેશે. આ બાબતમાાં કોઇપણ જાતની કાન ૂની ગચ
ાં ૂ કે
તવવાદ અંિે જીઈઆરસીની હકૂમત માન્ય િણાશે.
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ુ રાત વિધત
ુ વિયંત્રક આયોગ
ગજ
છઠ્ઠો માળ, ગિફ્ટ વન, રોડ ૫-સી, ગિફ્ટ સીટી,
િાાંધીનિર ૩૮૨૩૫૫-ગુજરાત, ફોન ૨૩૬૦૨૦૦૦-૦૭૯ :
૨૮. ઠેકેદારે ભાડા પર વાતાનુકુગિત વાહન પ ૂરૂ પાડવાનુ ાં રહેશે. વાતાનુકુિન વ્યવસ્થા બાંધ
હાિતમાાં આવશે તે કદવસ તે માટેના રૂ.૭૫૦/- પ્રતત કદવસ કપાત કરવામાાં આવશે. આવી
કપાત મીનીમમ એક કદવસની રહેશે અને આવી કપાત પ ૂણા કદવસોના ગુણાાંકમાાં જ રહેશે.
૨૯. અતધકૃત અતધકારીની સુચના અનુસાર કાચા કે પાકા રસ્તા ઉપર વાહન ચિાવવાની તથા િઇ
જવાની રહેશે. આ કચેરી તસવાય બહારની જગ્યાએ પણ તનયુક્ત કરે િ અતધકારીની સુચના
મુજબ જવાનુ ાં રહેશે. કચેરી દ્વારા નકકી કરે િ ઠેકેદારને સમયાાંત્તરે આપવામાાં આપેિ રૂટ ચાટા
પ્રમાણે જ નકકી કરે િ તનયમ પ્રમાણે ડ્રાઇવર દ્વારા િાડી હાંકારવાની રહેશે. આ બાબતે કોઇ
ુ ત તનયામક (વહીવટ અને કહસાબ)ને િેગખત
ફેરફાર કરવાનો થાય તો ઠેકેદારે કચેરીના સાંયક
જાણ કરવાની રહેશે.
૩૦. ડ્રાઇવરની કામિીરી અંિે અસાંતોર્ અથવા કોઇપણ જાતની ફકરયાદના અનુસધ
ાં ાનમાાં
અતધકારીશ્રીની સ ૂચના મળ્યેથી ડ્રાઇવર તાત્કાગિક બદિવાની વ્યવસ્થા ઠેકેદારે કરવાની
રહેશે.
૩૧. કચેરી અને વાહન હાંકારનાર વચ્ચે નોકરી અને તેની આનુર્ગાં િક કોઇપણ બાબત જેવી કે
માગિક અને ડ્રાઇવરના સાંબધ
ાં અથવા તો કોઇ પણ અન્ય કાયદાકીય જવાબદારી રહેશે નહીં.
વાહન હાંકારનાર દ્ધારા તેઓની સેવા બાબતે કોઇપણ પ્રશ્નો ઉપક્સ્થત થાય તેમાાં કચેરીને
કોઇપણ સ્વરૂપમાાં િેવાદે વા રહેશે નહીં.
૩૨. ઉપરોક્ત કોન્રાકટ માટેની સમય મયાાદા બે વર્ાની રહેશે. ઠેકેદાર/એજન્સીની સેવાઓ
સાંતોર્કારક િાગ્યે આયોિ વધુ એક વર્ા કામિીરીની મુદત વધારી શકશે.
Sd/ુ ત વિયામક (િિીિટ અિે હિસાબ)
સંયક
જીઇઆરસી, ગાંિીિગર
ઠેકેદારનુ ાં નામ :................................................
પુરૂ ાં સરનામુ.ાં ....................................................................................................................
કોંટેક્ટ નાં :- (મોબાઇિ) ..........................(ઓકફસ)........................(ઘર) .............................
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