Instruction for Tender Fuelling Fuels at Petrol Pump for a Year of 2018-19
A. If Tender is Filled like by Partnership Firm/ Co-operative / Registered Company
than Provide a document in case of Partnership Firm and in other case provide
Constitution paper of Institute.
B. Provident Fund Number Issuedby a Provident Commissioner
C. A latter of labour licence (If Labour number provide by a Latter than copy of a
Latter)& Last 01 Year Income Tax Return
D. ESI Number and A Latter of Registration of ESI number Approval.
E. A Latter of Permanent Account Number given Under Income Tax Law by
Income tax
F. If Tendered is Partnership Firm/ Cooperative / Agency than Provide a Latter of
Service Tax Number Given By Central & Excise Office/GST Number with GST
Certificate.
G. Any of the Partnership Firm/ Cooperative / Agency / any party can take part to
provide D.boyfor work at petrol pump even if he has no experience.
H. Bank Solvency Certificate of Rs. 3 Lacs.
I. Capability to Provide Pump Attendant and D. Boy.
J. A Year in Which join the Profession and Professional taxnumber (If
Applicable).
K. A Latter of “Gumasta License" provided under Gumasta Rule.
L. When tender frames are fixed, the tenderer Paste the photo of the owner on
Form if he is real owner and in other case like Partnership Firm/ Co-operative
/ Registered Company than Paste the photo of Authorize Person on form.

Instruction for Tender atGas Station for Year of 2018-19
1. If Tenderer is Partnership Firm than Provide a Partnership firm Certificate.
2. Tenderer/Partnership Firm’s has his own Truck/Matador(407)/Light
Vehicle/Loading Auto Rickshaw which all are in Well Continue Condition with
Reg. Book ( Attested RTO Copy ) and a Latter of this.
3. Tenderer has his own No. of Pedal Rickshaw and Responsibility to Provide a
Pedal Rickshaw when Necessary and Also Provide a Registration Number of of
Pedal Rickshaw.
4. A Attested Latter of Registration of Provident Fund By Commissioner Office.
5. If Tendered is Partnership Firm/ Cooperative / Agency than Provide a Latter of
Service Tax Number Given By Central & Excise Office/ GST Number
Certificate.

વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માટ� પેટ્રોલ પંપ ખાતે �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રા �ગે માગર્ દશર્ક � ૂચનો
(A) ટ�ન્ડરભાગીદાર�પેઢ�/ સહકાર�મંડળ� / ર�સ્ટડર્ કંપનીનીહ�િસયતથીભરવામાંઆવેલ
હોય તો ભાગીદાર� પેઢ�ના �કસ્સામાં ભાગીદાર� દસ્તાવેજ તથા અન્ય �કસ્સાઓમાં સંસ્થાના
બંધારણનીનકલ સામેલ કરવી.
(B) પ્રો.ફંડ કિમ�રની કચેર� દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રો.ફંડ નંબરની ફાળવણીના પત્રની નકલ.
(C) લેબર લાયસન્સ ફાળવણીના પત્રની નકલ. લેબર લાયસન્સનો નંબર અલાયદા પત્રથી
ફાળવવામાંઆવેલહોય તો આવા નંબરની ફાળવણીના પત્રની નકલ તથા છે લ્લા એક
વષર્નાઈન્ક્મટ�ક્ષ ર�ટનર્ની નકલ .
(D) ઈ.એસ.આઈ. નંબરની ફાળવણી તથા ર�સ્�શન નંબરની ફાળવણીના પત્રની નકલ .
(E) આવકવેરા કાયદા હ�ઠળ ફાળવવામાં આવેલ કાયમી ખાતા નંબરની િવગત દશાર્વતા પત્રની
નકલ.
(F) ટ�ન્ડરર જો ભાગીદાર� પેઢ�/ સહકાર� મંડળ� / એજસી
ં હોય તો ટ�ન્ડરર� સ�ટ્રલ એક્સાઈઝ
�ડ કસ્ટમકચેર�માંથી મેળવેલ સિવ�સટ�ક્ષ/GST ર�સ્ટ્ર�શન નંબર ફાળવણીના પત્રની નકલ.
(G) પે.પંપ સંલગ્ન ડ�લીવર� બોય �ુરા પાડવાની કામગીર� માટ� ભાગીદાર� પેઢ�/ સહકાર�
મંડળ� / ર�સ્ટડર્ કંપનીઅથવા કોઇ પણ ઇસમો વગર અ�ુભવે પણ ભાગ લઇ શકશે.
(H) �. ૩ લાખની બ�ક સોલ્વંસી સટ��ફક�ટ (BANK SOLVANCY CERTIFICATE)
(I) પંપ એટ�ન્ડન્ટ /�ડ.બોય � ૂરા પાડવાની ક્ષમતા.
(j) વ્યવસાયમાં જોડાયા�ુ વષર્ તથા વ્યવસાયવેરા ર�સ્ટ્ર�શન નંબર , � લા�ુ પડ�ુ ં હોય તે
(k) �ુમાસ્તાધારા હ�ઠળના ન�ધણી નંબરના પ્રમાણપત્રની નકલ.
(l) ટ�ન્ડર ફોમર્માં િનયત જગ્યાએ ટ�ન્ડરર� મા�લક હોય તો તેનો અનેભાગીદારપેઢ�/મંડળ�/
કંપનીના�કસ્સામાં પેઢ�એ િનગમ સાથેની કામગીર� માટ� �મને અિધ�ત કયાર્ હોય તે
વ્ય�ક્તનો પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટો ચ�ટાડવો.

ટ�ન્ડરસાથેર�ુકરવાનાદસ્તાવેજો (ગે સક�ન્દ્રમાટ�)
૧.ટ�ન્ડરરભાગીદાર�પેઢ�હોયતોભાગીદાર�દસ્તાવેજનીનકલસામેલરાખવાનીરહ�શે.
૨.ટ�ન્ડરર� પોતાની /ભાગીદાર� પેઢ�ની ટ્રકો/ મેટાડોર/ એફ્સી/ લાઇટ વ્હ�કલ/ લોડ�ગ ઓટોર�ક્ષા �વા
વાહનો માટ� આર.ટ�.ઓ. દ્વારા પ્રમા�ણત થયેલ મા�હતી (ર�.�ુક) ર�ુ કરવાની રહ�શે. આ વાહનો
ચા�ુ હાલતમાં છે . તે બાબત�ુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા�ુ ં રહ�શ.ે
૩.ટ�ન્ડરરની પોતાની પેડલર�ક્ષાઓની સંખ્યા તથા જ��રયાત પ્રમાણેની પેડલર�ક્ષાઓ મેળવવાની
જવાબદાર� ટ�ન્ડરરની રહ�શે તથા પેડલર�ક્ષાનાં ર�જ. નંબરો જણાવવાના રહ�શ.ે
૪.ર��યોનલ પ્રો.ફંડકિમ�રશ્રીની કચેર�માં ન�ધણી કરાવ્યા �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર સામેલ કરવા�ુ ં રહ�શ.ે
૫.ટ�ન્ડરર� જો ભાગીદાર� પેઢ�કો.ઓ. સોસાયટ�, એજન્સી
ં
િવગેર� હોય તેવા �કસ્સામાં ટ�ન્ડરર� સેન્ટ્રલ
એકસાઇઝ એન્ડ કસ્ટમ કચેર�માંથી સિવ�સટ�ક્ષ�ુ ં ર�જસ્ટ્ર�શન મેળવેલ નંબર અથવા મેળવવા માટ�
કર� લ અર�ની નકલ સામેલ રાખવાની રહ�શે /�એસટ� ર�સ્ટ્ર�શનનંબરની નકલ

