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૧
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િનગમ સંચા�લત પેટ્રોલ પંપો તેમજ ગે સ ક�ન્દ્રોની કામગીર�ના ઇ�રા માટ�ઇ�રદારોની ન�ધણી અને
ર�વસર્ ઇ-ઓકશનની �હ�ર િનિવદા
(૧) અમદાવાદ શહ�ર તથા અમદાવાદ , ગાંધીનગર, આહવા-ડાંગ �જલ્લાઓ ખાતે િનગમ દ્વારા સંચા�લત
પેટ્રોલ પંપો ખાતે પેટ્રોલ / ડ�ઝલ (ઓઇલ સાથે અલગ ઓઇલ િવના) તથા ગેસ �વા �ધણો વાહનોમાં
ભરવાની કામગીર� માટ�સિવ�સ ચા�થી ડ�લીવર� બોય/ કામદારો �ુરા પાડવા (૨) તેમજ અમદાવાદ
�જલ્લાના નવરં ગ�ુરા અને �ુરત �જલ્લાના �ુરત ખાતેના ગેસ િવતરણ ક�ન્દ્રોના સીલીન્ડરના ૧૦૦%
વજન કર� ઉતારવાના અને ગોડાઉનમાં રાખવા અને ગોડાઉન ખાતેથી ભર� લા સીલીન્ડર વાહનોમાં
લઇને ગ્રાહકના ઘર� હોમ ડ�લીવર� કર�ને ગોડાઉનમાં ખાલી સીલીન્ડર પરત લઇ આવીને ગોઠવવાની
કામગીર�નો ઇ�રોતા.૩૧/૦૩/૧૯ �ુધીના સમયગાળા માટ� ઇ�રો �ુપ્રત કરવા માટ� િનગમ ઇરાદો
ધરાવે છે .રસ ધરાવનાર ઇસમોને ઓનલાઇન ર�સ્ટ્ર�શન માટ� ઇ-ઓકશન પોટર્ લ

http://gscsc-

eauction.nprocure.comપર તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૮થી ર�સ્ટ્ર�શન કરાવી �ુઝર આઇડ� બનાવવાનો રહ�શે.
ઇ-ઓક્શનની તાર�ખ ૧૩/૦૪/૨૦૧૮ રહ�શે.

જનરલ મેનેજર
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વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માટ� પેટ્રોલ પંપ ખાતે �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રા �ગે માગર્ દશર્ક � ૂચનો
(A) ટ�ન્ડર ભાગીદાર� પેઢ�/ સહકાર� મંડળ� / ર�સ્ટડર્ કંપનીની હ�િસયતથી ભરવામાં આવેલ હોય તો
ભાગીદાર� પેઢ�ના �કસ્સામાં ભાગીદાર� દસ્તાવેજ તથા અન્ય �કસ્સાઓમાં સંસ્થાના બંધારણની
નકલ 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 વષર્ના
ઈન્ક્મટ�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) �ુમાસ્તાધારા હ�ઠળના ન�ધણી નંબરના પ્રમાણપત્રની નકલ.
(k)ટ�ન્ડર ફોમર્માં િનયત જગ્યાએ ટ�ન્ડરર� મા�લક હોય તો તેનો અને ભાગીદારપેઢ�/મંડળ�/કંપનીના
�કસ્સામાં પેઢ�એ િનગમ સાથેની કામગીર� માટ� �મને અિધ�ત કયાર્ હોય તે વ્ય�ક્તનો પાસપોટર્
સાઈઝનો ફોટો ચ�ટાડવો.
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૧: અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ:(૧.૧) ટ�ન્ડર ભરનાર� નીચે �ુજબ ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ ગયા વષર્ના ખચર્ના ત્રણ ટકા (૩ %)
�ુજબ જમાં કરાવવાના રહ�શ.ે
અ.નં

પેટ્રોલ પંપ

ઇએમડ�ની રકમ(�.)

૧

સેકટર-૨૧ ગાંધીનગર

1,45,000/-

૨

વાસણા, અમદાવાદ સીટ�

૩

વેજલ�ુર, અમદાવાદ સીટ�

૪

ડાંગ આહવા પેટ્રોલ પંપ

1,15,000/1,08,000/50,000/-

�-તે પેટ્રોલ પંપમાટ� ટ�ન્ડરમાં ઉપર જણાવ્યા �ુજબ િનયત કર� લ અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ ની
રકમક્ર��ડટકાડર્ , ડ�બીટકાડર્ , નેટ બેન્ક�ગ, RTGS, NEFT મારફતે ઈ-ઓકશન પોટર્ લ ( https://gscsceauction.nprocure.com)ના ઈ-વોલેટના ટ્રાન્સફર પેમેન્ટ ગેટવે થી જ જમા કરાવવાના રહ�શે.
ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડર્ ર ક� અન્ય કોઇપણ ર�તે ટ�ન્ડર ફ�ની રકમ ક� અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટની રકમ જમા
કરાવી શકાશે ન�હ.
ટ�ન્ડરર દ્વારા ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લીધા બાદ એલ-૧ �હ�ર થશે તો તે ટ�ન્ડરરની અન�સ્ટમ મની
ડ�પોઝીટની રકમ બ્લોક થઇ જશે. જયાર� તે િસવાયના અન્ય ટ�ન્ડરરોની અન�સ્ટમ મની
ડ�પોઝીટની રકમ આપોઆપ તેઓના ઈ-વોલેટમાં પરત થઇ જશે � તેઓ અન્ય ઈ-ઓકશનમાં
ભાગ લેવા માટ� ઉપયોગ કર� શકશે.
૧.૨

e-auction બીડ ર�ુ કરતા પહ�લા ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ

RTGS, NEFT ટ્રાન્સફરથી જમા

કરવામાં આવશે ન�હ તો તેવા ટ�ન્ડર રદ કરવામાં આવશેકોપ�ર� શન પાસે બાક� નીકળતી કોઇપણ
લેણા ની રકમ ટ�ન્ડર ડ�પોઝીટ તર�ક� ગણી લેવાની િવનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ.
૧.૩

કોઇપણ ટ�ન્ડરર તેમ�ુ ં

e-auction િનયત સમયમાં ભર�ને આપ્યા પછ� તેમ�ુ ં

e-auction ન

ખોલવાની ક� પરત લેવા માટ�ની તેમની લે�ખત/મૌ�ખક ર�ૂઆત માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ
તેમજ �ટલા e-auction બીડ આવ્યા હોય તે તમામ િનયમા�ુસાર e-auction િનયત સમયમયાર્દા
� ૂણર્થતા ખોલવામાં આવશે તે તમામ ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
૧.૪

e-auction પદ્ધિત � ૂણર્ થયા બાદ કોઈ ટ�ન્ડરર તેમના ભાવ પાછા ખ�ચી લઇ શકશે ન�હ. જો
ટ�ન્ડરર તેમ કરશે તો તેમની અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે અને આવા ટ�ન્ડરરને
વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ના ઈ�રા માટ� લાયક ગણવામાં આવશે ન�હ.

૧.૫

� ટ�ન્ડરર ભાવ સ્વીકારવામાં આવશે તે પછ�ના ક્રમમાં ભાવો આપનાર એલ.૧ િસવાયના અન્ય
ટ�ન્ડરરોની ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ e-auction પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ થયા બાદ પરત કરવામાં આવશે.
�-તે પેટ્રોલ પંપ માટ� એકથી વ�ુ ઈ�રા �ુપ્રત કર� શકાશે �થી તેવા ઈ�રદાર� અન�સ્ટમની
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ડ�પોઝીટની રકમ �ણ કય�થી �ુરંતજ જમા કરાવવાની રહ�શે. જો તેમ ન�હ કરવામાં આવે તો
તેઓને વષર્ દરિમયાન ની ડ�-બોય�ુરા પાડવાની કામગીર� માટ� ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
૧.૬

�મ�ુ ં ટ�ન્ડર માન્ય રાખવામાં આવશે તેવા ટ�ન્ડરરને �ણ કયાર્ની તાર�ખથી �દવસ-૭ �ુધીમાં
જ�ર� િસ�ો�રટ� ડ�પોઝીટ જમા કરાવી િનયત ન� ૂનામાં કરારના�ુ ં �જલ્લા મેનેજરશ્રી(ગ્રેડ-૧)
અને �જલ્લા �ુરવઠા અિધકાર�શ્રી/સીટ� મેનેજરશ્રી સાથે કરવા�ુ ં રહ�શે. સાત �દવસ બાદ
કરારખત કરવાના સંજોગોમાં બી� �દવસથી પ્રિત �દન �. ૧૦૦૦/- (�ક� �. એક હ�ર �ુરા)
નો દં ડ કરવામાં આવશે. આ જોગવાઈનો લાભ કરારખત કરવા માટ� આપેલ સમય મયાર્દા
ઉપરાંત �દવસ ૭ –સાત �ુધીજ મળવા પાત્ર રહ�શે. ત્યારબાદ આ જોગવાઈનો લાભ મળશે ન�હ.
આ ર�તે આપેલ સમયમયાર્દામાં જ�ર� સલામતી થાપણ જમા કરાવી િનયત ન� ૂનામાં કરારખત
ન�હ કરનાર ટ�ન્ડરરની ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે તેમજ આવા ટ�ન્ડરરને
ભિવષ્યની કામગીર� માટ� ગેરલાયક ગણવામાં આવશે અને તેના ખચ� અને જોખમે કામગીર� � ૂણર્
કરવાની રહ�શે.

૨: (૨.૧)ટ�ન્ડરના ભાવો:ટ�ન્ડરરોએ પેટ્રોલ પંપો ખાતે �ધણ ભરવાની તેમજ ગ્રર્ાહકલક્ષી સેવાઓ �ગેની કામગીર� માટ�
િનગમ / પે.પંપઇન્ચા�ની �ુચના અ�ુસાર �ડલીવર� બોય/કામદાર �ુરા પાડવા લ�ુ�મ વેતન
ધારા/ઓઈલ કંપની/રા�ય સરકારનાલ�ુ�મ વેતન ધારા �ુજબ વખતોવખત થતા ફ�રફાર
અ�ુસાર �નો લ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબનો ભાવ વ�ુ હોય તે �ુજબની રકમ�ુકવવાની રહ�શે
તથા તે સંલગ્ન તમામ ર�સ્ટરો તેમજ િવિવધ કાયદાઓ �ુજબની અમલવાર� માટ� �
કાંઇર�સ્ટર િનભાવવાના થાય તે િનભાવવાની કામગીર� કરવાની રહ�શે અને તે
માટ�મહ�નતાણાના
/સિવ�સચા� ની રકમ દરખાસ્ત કરવાની રહ�શે.
(૨.૨)િનગમ સંચા�લત પેટ્રોલ પંપો ખાતે ઇ�રદાર દ્વારા પેટ્રોલ પંપની જ��રયાત �ુજબ િનગમના
પ્રિતિનધી/પેટ્રોલપંપ ઇન્ચા�દ્વારા � ૂચવવામાં આવે તેટલી સંખ્યામા ડ�.બોય � ૂરા પાડ�ને પે.પંપ
ખાતે આવતા ગ્રાહકોના વાહનોમાં �ધણભરવા�ુ ં રહ�શે. આ માટ� ગ્રાહકો પાસેથી �ધણ ભરવાના
બદલામાં િનયત દરથી ન�� કરાયેલ રકમ વ� ૂલ કરવાની રહ�શે અને પે.પંપ �ચા�ને દર� ક
િશફ્ટના �તે �હસાબ આપવાનોરહ�શે.�ધણ ભરવા ઉપરાંત ઈ�રદાર તરફથી પે.પંપ ખાતે
િનગમના પ્રિતિનધી/પેટ્રોલપંપ ઇન્ચા� જણાવે તે �ુજબગ્રાહકલક્ષી સેવાઓ પણ આપવાની
રહ�શ.ે પે.પંપના નોઝલની �દા�ત સંખ્યાનીમા�હતી પત્રક-૧ માંસામેલ છે .
(૨.૩) ટ�ન્ડરર� ઓઇલ કંપનીના લ�ુ�મ વેતનધારા હ�ઠળના િનયમો�ુ ં �ુસ્તપણે પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે.
તેમજ અન-�સ્કલ્ડ ડ�લીવર� બૉયને ઓઇલ કંપનીના લ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબ �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં
રહ�શે અને તેમાં ઑઇલ-કંપની / રા�ય સરકારનાલ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબવખતોવખત થતા
ફ�રફાર અ�ુસાર �નોલ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબનો ભાવ વ�ુ હોય તે અ�ુસાર �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં

,
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રહ�શે.

૩.

ર�વસર્ ઈ-ઓકશન બીડ:ર�વસર્ ઈ-ઓકશન બીડ

મ�ુર� કામના ઈ�રા માટ� ર�વસર્ ઈ-ઓકશન શીડ�ુલ

માં જણાવ્યા

�ુજબના તાર�ખ અને સમય મયાર્દામાં ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિત અ�ુસાર ઓનલાઈન જ ર�ુ
કરવાના રહ�શે. ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિતથી ઓનલાઈન ભાવો પણ કોઇપણ કારણસર ટ�ન્ડરર
ભર� શકશે ન�હ તો તેમ�ુ ં ટ�ન્ડર માન્ય ગણાશે ન�હ.
(૩.૧) ર�વસર્ ઈ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા બાબત:ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિતથી ભર� લ ભાવ ઈ-ઓકશન સમય મયાર્દામાં એકથી વ�ુ વાર આપી
શકશે અને � તે ઓકશનમાં ટ�ન્ડરર� અગાઉ ભર� લ ભાવ થી ઓછા ભાવ ઓછામાં ઓછા ઘટાડાના
�ુણાંકમાં ઘટાડા �ુજબ કરવાના રહ�શે. અગાઉના ભાવથી ઘટાડવામાં આવેલ ભાવમાં વધારો કર�
શકાશે ન�હ.
૪.

8[g0ZGF EFJ V\U[ ;DI DIF"NF o
e-auction માં આપેલ ભાવો e-auction � ૂણર્ થયાની તાર�ખ થી

૯૦(ને�)ુ ં �દવસ �ુધી અમલી

ગણાશે અને આ સમય દરિમયાન ટ�ન્ડરર તેમના ભાવો પાછા ખ�ચી શકશે ન�હ, સમયના
અથર્ઘટન �ગે ઇ�ન્ડયન લીમીટ�શન એક્ટની જોગવાઈઓ લા�ુ પડશે.

૫ટ�ન્ડરની સ્વી�ૃતી:(૫.૧)ટ�ન્ડરમાં આવેલ ભાવો મં�ૂર કયાર્ �ગેની લે�ખત �ણ �-તે ટ�ન્ડરરને કરવામાં આવશે.આવી
�ણ સામાન્ય ર�તે હાથોહાથ, આર.પી.એ.ડ�.,�ુ.પી.સી.,ટપાલ દ્વારા કરવામાં આવશે. ટપાલ
મળવામાં િવલંબ થાય તો તે માટ� કોપ�ર� શન જવાબદાર રહ�શે નહ�.
(૫.૨) કોઈપણ ટ�ન્ડર � ૂર� � ૂ� સ્વીકાર�ુ ં અગર તો એક થી વ�ુ ટ�ન્ડરના ભાવો માન્ય રાખવાનો
કોપ�ર� શનને અબાિધત હકક રહ�શે અને આ ર�તે મં�ૂર થયેલા ટ�ન્ડરો તમામ ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્
રહ�શે.
(૫.૩) શ� હશે ત્યાં �ુધી એક ટ�ન્ડરના ભાવો મં�ૂર કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે છ�ાં કોપ�ર� શનને
યોગ્ય લાગે તો અલગ-અલગ કામગીર� માટ� એક કરતા વધાર� ક�ટ્રાક્ટરની િનમ�કં ૂ કર� શકશે
અને તે તમામ ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
(૫.૪) કોઈપણ ટ�ન્ડર સ્વીકર�ુ ં અગર તો તમામ ટ�ન્ડરો કોઈપણ કારણ આપ્યા િસવાય રદ કરવાનો
કોપ�ર� શનને અબાિધત હકક રહ�શે આમાં સૌથી નીચા ભાવ�ુ ં ટ�ન્ડર સ્વીકાર�ુ ં ક� નહ� તેનો પણ
સમાવેશ થાય છે .
(૫.૫) કોપ�ર� શન જ�ર પડ� અન્ય � કોઈ ક� � ટ�ન્ડરની શરત અ�ુસાર જ�ર� હોય તેમજ સરકારશ્રી
દ્વારા ઘડવામાં આવેલ કાયદાઓના પાલન માટ� પણ જ�ર� હોય,તે દસ્તવેજો માંગવામાં આવે તો
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માંગ્યા તાર�ખથી �દન-૩ (ત્રણ)માં ર�ૂ કરવાના રહ�શે.�માં િનષ્ફળ જનાર ટ�ન્ડરર�ુ ં ટ�ન્ડર રદ
કરવાનો કોપ�ર� શનને અિધકાર રહ�શે.
(૫.૬) ર�સ્ટ્ર�શન માટ�

e-auction પોટર્ લ ઉપર બીડ�લ પ્રમા�ણત કર� લ દસ્તાવેજો ઓનલાઈન જોવામાં

આવશે. અને જો કોઇ ઉણપ જણાશે ક� દશાર્વેલ મા�હતી ખોટ� અથવા અ�ુર� જણાશે અથવા
દશાર્વેલ પ્રમાણપત્રો �ુરા પાડવા ઈ-મેઈલથી જણાવવામાં આવશે �ની ક્ષિત�ુતર્તા તાત્કા�લક
ઈ-મેઈલથી કરવાની રહ�શ.ે � ટ�ન્ડરર દ્વારા ન�હ કરવામાં આવે તો તેવા ટ�ન્ડરર�ુ ં ર�સ્ટ્ર�શન
અમાન્ય ગણવા માટ� િવચારણા કર� શકાશે અને તે �ગે નો આખર� િનણર્ય ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્
રહ�શે.

(૫.૭).HFZF[

D\H]Z YI[ SF[g8=FS8Z[ SZFZBTGL XZT DF\ p<,[B SIF" D]HAGF V[S D]SFND s;]5ZJF.hZf TYF
VF[KFDF\ VF[KF�ડ.બોય ZF[HL\NL SFDULZL DF8[ 5]ZF 5F0JFGF ZC[X[P VF p5ZF\T GFIA lH<,F
D[G[HZzLsU|[0PZf VG[ પેટ્રોલ પંપ D[G[HZ/ઇન્ચા�શ્રીH6FJ[ T[ 5|DF6[ VG[ T[8,L ;\bIFDF\ JWFZFGF
�ડ.બોય 5]ZF 5F0JFGF ZC[X[P
િનગમ દ્વારા રો�રોજ �ટલા �ડ.બોય �ુરા પાડવા�ુ ં જણાવવામાં આવે તે કરતા ઈ�રદાર દ્વારા
�ટલા�ડ.બોયઓછા �ુરા પાડવામાં આવશે તેટલા �ડ.બોય માટ� પ્રિત �દન/પ્રિત �ડ.બોય દ�ઠ �.

૫૦૦/- ની પેનલ્ટ�(દં ડ) કરવામાં આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્ રહ�શે.

તા.

/

/૨૦૧૮

ટ�ન્ડરરની સહ� અને િસ�ો
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�જ
ુ રાત સરકાર� ંુ સાહસ)
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વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના પેટ્રોલપંપ ખાતે �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રા માટ�ની સામાન્ય શરતો:(૧) વ્યાખ્યા: (ક)

કોપ�ર� શન-િનગમ:- �ુજરાત રા�ય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ �લિમટ�ડ

(ખ)ટ�ન્ડરર-ક�ટ્રાક્ટર:- ટ�ન્ડર નોટ�સના સંદભર્માં ટ�ન્ડર ભરનાર આસામી અથવા
કંપની.સહકાર�મંડળ� ટ�ન્ડરર ગણાશે,� ટ�ન્ડરરના ભાવો માન્ય રાખવામાં
આવશે,તેક�ટ્રાક્ટર ગણાશે.
(ગ) કરાર:- આ સાથે સામેલ કર� લા પ�રિશષ્ટ �ુજબની કોપ�ર� શન અને ક�ટ્રાક્ટર� સહ�
કર� લો દસ્તાવેજ,�માં ટ�ન્ડર નોટ�સ, ટ�ન્ડર માટ�ની માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ તથા
સામાન્યશરતોનો સમાવેશ થશે.
(૨) નીચે જણાવેલ �જલ્લાઓમાં િનગમ સંચા�લત પે.પંપ ખાતે �ધણ ભરવાની કામગીર� માટ�
ઈ�રદારની િનમ�કં ૂ કરવામાં આવશે.
અ.નં.

પે.પંપ� ંુ નામ

૧

સેકટર-૨૧ ગાંધીનગર

૨

વાસણા, અમદાવાદ સીટ�

૩

વેજલ�ુર, અમદાવાદ સીટ�

૪

ડાંગ-આહવા, પેટ્રોલ પંપ

ુ ત:(૩)ઈ�રાની �દ
(૩.૧) ઈ�રાની �ુદત કામગીર� �ુપ્રત કયાર્ તાર�ખથી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ �ુધીના સમયની રહ�શે.
(૩.૨) િનયત કર� લ ઈ�રાની �ુદતમાં જ�ર જણાયે કોપ�ર� શન ક�ટ્રાક્ટરને લે�ખત �ણ કર� વ�ુમાં વ�ુ
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ત્રણમાસનો વધારો કર� શકશે, � ક�ટ્રાક્ટરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
(૩.૩) ઈ�રાની �ુદત � ૂર� થાય તે પહ�લા કોપ�ર� શન કોઈપણ કારણસર લે�ખત નોટ�સ આપી ઈ�રો
રદ કર�શકશે અને તે માટ� કોઈ વળતર મેળવવાનો હ� ક�ટ્રાક્ટરને રહ�શે નહ�.

(૩.૪) િનયત કર� લી ઈ�રાની �ુદત � ૂર� થવાના ત્રણ માસ અગાઉ જો ક�ટ્રાક્ટર ચા�ુ ભાવથી વ�ુ
એક વષર્માટ� કામ કરવા ઈચ્છા દશાર્વે અને કોપ�ર� શનને તે યોગ્ય જણાશે તો ઈ�રાની �ુદત
વ�ુ એક વષર્ લંબાવીશકાશે,આ �ુદત લંબાવવી ક� ક�મ? તે �ગેનો હ� કોપ�ર� શનને અબાિધત
રહ�શે અને તે �ગેનોકોપ�ર� શનનો િનણર્ય આખર� ગણાશે.
૪. િસ�ુર�ટ� �ડપોઝીટ:(૪.૧) �મ�ુ ં ટ�ન્ડર માન્ય રાખવામાં આવશે,તેવા ટ�ન્ડરરને �ણ કયાર્ની તાર�ખથી �દવસ-૭ (સાત)માં
નીચે �ુજબ િનયત કર� લ જ�ર� િસ�ુર�ટ� �ડપોઝીટ જમા કરાવી િનયત ન� ૂનામાં કરારના�ુ ં
કરવા�ુ ં રહ�શ.ે
અ�.ંુ નં

પેટ્રોલ પંપ

સલામતી થાપણ (�.)

૧

સેકટર-૨૧ ગાંધીનગર

૫,૫૦,૦૦૦/-

૨

વાસણા, અમદાવાદ સીટ�

૩,૫૦,૦૦૦/-

૩

વેજલ�ુર,અમદાવાદ સીટ�

૩,૫૦,૦૦૦/-

૪

ડાંગ-આહવા, પેટ્રોલ પંપ

૨,૦૦,૦૦૦/-

કરારખત કરવાના સંજોગોમાં બી� સાત �દવસ �ુધી પ્રિત�દન �.૫૦૦/-(�.પાંચસો� ૂરા)નોદં ડ કરવામાં
આવશે.આ જોગવાઈનો લાભ કરારખત કરવા માટ� આપેલ સમયમયાર્દા ઉપરાંત૭(સાત) �દવસ�ુધી જ
મળવાપાત્ર રહ�શે. ત્યારબાદ આ જોગવાઈનો લાભ મળશે નહ�. આ ર�તે આપેલસમયમયાર્દામાં
જ�ર�સલામતી થાપણ જમા કરાવી િનયત ન� ૂનામાં કરારખત નહ� કરનાર ટ�ન્ડરરનીટ�ન્ડરઅન�સ્ટમનીની
�ડપોઝીટજપ્ત કરવામાં આવશે,તેમજ આવા ટ�ન્ડરરને ભિવષ્યની કામગીર� માટ� ગેરલાયકગણવામાં
આવશે અને તેનાખચ� અને જોખમેકામગીર� � ૂણર્ કરવામાં આવશે.
(૪.૨) આ �ડપોઝીટની રકમ ઈ�રાની �ુદત � ૂર� થયા બાદ પે.પંપના �હસાબો�ુ ં ઓ�ડટ થયા બાદ
પરતકરવામાં આવશે. આ માટ� િનગમ માંગે તે પ્રકાર� અને તે ન� ૂનામાં એટલે ક� િનગમે ન��
કર� લ ઈન્ડ�મનીટ�બોન્�્ ભર� આપ્યા બાદ જ �ડપોઝીટની રકમ પરત કરવામાં આવશે.અને તે
સામે ક�ટ્રાક્ટર કોઈ વાંધો લઈશકશે નહ�.
(૪.૩) દર વષ� અલગ �ડપોઝીટ જમા કરાવવાની રહ�શે. અગાઉના વષર્ની જમા �ડપોઝીટ નવા ઈ�રા
સામેગણવામાં આવશે નહ�.
(૪.૪) ક�ટ્રાક્ટરના જો કોઈપણ �જલ્લાનાં કોઈ બીલો બાક� હોય તો તે �ડપોઝીટ �પે ગણવાની માંગણી
માન્યરાખવામાં આવશે નહ�.
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૫. કરારના�:ંુ (૫.૧) � ટ�ન્ડરરના ભાવો માન્ય રાખવામાં આવે તેમણે ઈ�રા મં�ૂર થયાની �ણ થયેથી �દન-૭ માં
આસાથેબીડ�લા પ�રિશષ્ટના ન� ૂના �ુજબનો કરાર તેમજ િનગમ દ્વારા કાયદાપાલન �ગે
િનયત કર� લ એફ�ડ�વીટ જ�ર�સ્ટ�મ્પ પેપર ઉપર કર� આપવાનો રહ�શે.
(૫.૨)આ કરાર માટ�ની થતી સ્ટ�મ્પડ�ુટ�નો ખચર્ ક�ટ્રાક્ટર� ભોગવવાનો રહ�શે અને સ્ટ�મ્પડ�ુટ� �ગેની
તમામ જવાબદાર� તે�ની રહ�શે.
(૫.૩) ઈ�રો મં�ૂર થયા બાદ સી�ુર�ટ� �ડપોઝીટની રકમ જમા કરાવી કરારના�ુ ં િનયતસમયમયાર્દામાં
કરવામાંિનષ્ફળ �ય તો ટ�ન્ડરરનીટ�ન્ડર અન�સ્ટમનીની�ડપોઝીટજપ્તકરવામાં
આવશે.આવાટ�ન્ડરરોનેભિવષ્યનીકામગીર� માટ� લાયક ગણવામાં આવશે નહ�. આસંજોગોમાં અન્ય
ર�તેઅન્યપાસે િનગમને � નાણાંક�ય�ુકશાન જશે તે િનષ્ફળ જનાર ટ�ન્ડરરપાસેથી વ� ૂલ કરવામાં
આવશે.
(૫.૪) � ઈ�રદારને � ૂતકાળમાં બ્લેક �લસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે ,તેમને તથા આ ઈ�રદાર અથવા
ઈ�રદાર પેઢ�નાકોઈપણ ભાગીદાર/ડ�ર� ક્ટરોનો � પેઢ�માં ભાગીદાર/ડ�ર� ક્ટર તર�ક� સમાવેશ
કરવામાં આવ્યો હોય તે પેઢ�ને આ કામગીર� �ુપ્રત કરવામાં આવશે નહ�.
૬ કામગીર�ની િવગતો:(૬.૧) કોપ�ર� શનના અિધ�ત અિધકાર� /કમર્ચાર�ની � ૂચનાઓ ,� મૌ�ખક અગર લે�ખત હોય તો તે
આખર� ગણાશે.
(૬.૨) ક�ટ્રાક્ટર� તેમને �ુપ્રત કરવામાં આવેલી કામગીર� િનયત સમય મયાર્દામાં � ૂર� કરવાની
રહ�શે,તેમાં ક� ૂર થયે કોપ�ર� શન ક�ટ્રાક્ટરના ખચ� અને જોખમે જ�ર પડ� વ�ુ ભાવો � ૂકવી ને પણ
કામગીર� � ૂર�કરાવશે અને તે �ગેની સઘળ� જવાબદાર� ક�ટ્રાક્ટરની રહ�શે,� વધારાનો ખચર્થાય
તે ક�ટ્રાક્ટરપાસેથી કોપ�ર� શન વ� ૂલ કર� શકશે.
(૬.૩)કોપ�ર� શનના અિધ�ત/પેટ્રોલ પંપ �ન્ચાશ્રી અિધકાર� જણાવે તે �ુજબના ડ�લીવર�બોય રો�રોજ
� ૂરા પાડવાનારહ�શે.ક�ટ્રાક્ટર દ્વારા� ૂરા પાડવામાં આવેલ કામદારને તેમજ અન-�સ્કલ્ડ ડ�લીવર�
બૉયને ઓઇલ કંપનીના લ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબ �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે અને તેમાં ઑઇલ-કંપની
/ રા�ય સરકારનાલ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબ વખતોવખત થતા ફ�રફાર અ�ુસાર �નો લ�ુ�મ
વેતનધારા �ુજબ થતો ભાવ વ�ુ હોય તે અ�ુસાર �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે

.લ�ુ�મ વેતનધારા

�ુજબ � કોઈ � ૂકવ�ુ ં કરવામાં આવે તેની સં� ૂણર્જવાબદાર� ક�ટ્રાક્ટરની રહ�શે.આ સંદભર્માં
લ�ુ�મ વેતનકાયદા ,વેતન � ૂકવણીના કાયદા,ક�ટ્રાક્ટ લેબરિનયમન અને ના� ૂદ� ૧૯૭૦
કાયદા,પ્રોિવડંટ ફંડકાયદા,ગ્રે��ુઈટ� કાયદા,ઈ.એસ.આઈ.કાયદા,શોપ્સ એન્ડએસ્ટાબ્લીશમ�ટ કાયદા
અને રા�ય તથા ક�ન્દ્રસરકારના અન્યતમામ લા�ુ પડતા કાયદાની જોગવાઈઓ�ુપાલન
ં
કરવાની
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જવાબદાર� ક�ટ્રાક્ટરની રહ�શે.આકાયદાઓની જોગવાઈ હ�ઠળ િનભાવવાના થતા તમામદસ્તાવેજો
ક�ટ્રાક્ટર િનભાવશે અને આદસ્તાવેજો િનગમના પ્રિતિનધીને �ુપ્રત કરવાના રહ�શે. ઈ�રાની
�ુદત� ૂણર્ થયેથી ક�ટ્રાક્ટર દ્વારા રોકવામાં આવેલ �ડ.બોય ક�ટ્રાક્ટર� પરત લઈ જવાના રહ�શે. આ
બાબતે કોપ�ર� શનનીકોઈ જવાબદાર�રહ�શે નહ�. ક�ટ્રાક્ટર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ડ�.બોયની
કોઈપણ પ્રકારની ગેરવતર્�કં ૂ ના કારણેકોપ�ર� શનને નાણાંક�ય �ુકશાન થાય /પ્રિતષ્ઠાને હાિન
પહ�ચે તેમજ � કોઈ નાણાંક�ય �ુકશાન થાય,તેિનગમ ઈ�રદાર પાસેથી હરકોઈ પ્રકાર� વ� ૂલ કર�
શકશે તેમજ તેવા કારણોસર ઈ�રો રદ કરવા સહ�તની િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� કોપ�ર� શન કર� શકશે.
(૬.૪) િનગમના કોઇપણ અિધકાર� દ્વારા કોન્ટ્રાકટર તરફથી � ૂરા પાડવામાં આવેલ �ડલીવર�
બોય/કામદાર દ્વારાપેટ્રોલ/�ડઝલ/ઓઇલ િવગેર�ની ચોર� કરતા મા�ુમ પડશે તો તેટલા જથ્થાની
થતી રકમની ૨૦(વીસ) ગણી રકમ અમો ઇ�રદાર (કોન્ટ્રાકટર) પાસેથી વ�ુલ કર� શકશે તે
અમોને ક�ુલ મં�ુરઅને બંધનકતાર્ રહ�શ.ે
(૬.૫)ઇ�રદાર (કોન્ટ્રાકટર) તરફથી � ૂરા પાડવામાં આવેલ �ડલીવર� બોય/કામદાર દ્વારા ગ્રાહક ક�
કમર્ચાર� સાથેગેરવતર્� ૂક કરવામાં આવે તો પ્રત્યેક ક�સ �દઠ �.૧૦,૦૦૦/- �ુધી
ં કોન્ટ્રાકટર
પાસેથી વ�ુલ કર� શકશે અનેસદર �ડલીવર� બોય/કામદારને તાત્કાલીક અસરથી સદર પે.પંપ
ઉપરથી �ૂ ર/ટિમ�નેટ કરવામાં આવશે. તેઅમોને ક�ુલ મં�ુર અને બંધનકતાર્ રહ�શે તેમજ
ઇ�રદાર(કોન્ટ્રાકટર) તરફથી સદર બાબતે કોઇપણ �તનોવાદ/િવવાદ ક� તકરાર ઉભી
કરવામાં આવશેનહ�.
(૬.૬)ઇ�રદાર (કોન્ટ્રાકટર) તરફથી � ૂરા પાડવામાં આવેલ �ડ.બોય/ કામદાર દ્વારા પે.પંપ ઉપર
આવતાગ્રાહકોનેઓછ� માત્રામાં પેટ્રોલ/�ડઝલ/ઓઈલ આપવા�ુ ં ધ્યાન ઉપરઆવે અથવા
તપાસ દરિમયાનજણાય તો સદર�ડ.બોય/ કામદારને તાત્કા�લક અસરથી �ૂ ર કર� તેની સામે
કોપ�ર� શનના અિધ�ૃતઅિધકાર� ફોજ્દાર� કાયર્વાહ�હાથ ધર� શકશે અને તેના દં ડ પેટ� પ્રત્યેક
�કસ્સા દ�ઠ �.૧૦,૦૦૦/-(દસહ�ર � ૂરા) દં ડ તર�ક� અમાર� પાસેથીવ� ૂલ કર� શકશે,તે અમોને
(ક�ટ્રાક્ટર)ક� ૂલ મં�ૂર છે ,અમારા તરફથી � ૂરા પાડવામાં આવેલ �ડ.બોય/ કામદારદ્વારા બી�
વખત ઉક્ત બાબત/હક�કતધ્યાન ઉપર આવે તો કોપ�ર� શન કરાર રદ કર� શકશે અને સી�ુર�ટ�
ડ�પોઝીટ જપ્ત કર� શકશે અનેઅમોને બ્લેક�લસ્ટ કર� શકશે,� અમોને ક� ૂલ,મં�ૂર અને
બંધનકતાર્ છે .
(૬.૭)કરારના�ુ ં થયેથી કામગીર�ની િવગતો અિધ�ૃત અિધકાર�/કમર્ચાર� પાસેથી મેળવી તેઓની
� ૂચના�ુજબ કામગીર� શ� કરવાની રહ�શે.
(૬.૮)આ કમીશન કરાર અન્વયેની કામગીર� માટ� રાખેલ કામદારોને કરવામાં આવતા �ુકવણામાંથી
પ્રો.ફંડની �કપાત કરવામાં આવે તે માટ� ધી એમ્પ્લોઇઝ પ્રોવીડન્ટ ફંડ �ન્ડ મીસીલીનીયસ
એકટ૧૯૫૨ ની જોગવાઇઓઅ�ુસાર અલગ કાડર્ નંબર ધરાવવાનો રહ�શે અને તેમાં કામદારો
અનેકોન્ટ્રાક્ટર તર�ક�નો પ્રો.ફંડ ફાળો આમ સં�ક્ુ ત ર�તે �ુલ ફાળો જમા કરવાનો રહ�શ.ે અને તેના
ચલણનીએક નકલ કોપ�.ના અિધ�ૃત અિધકાર�નેઆપવાની રહ�શે, તેમજ આ કાયદા હ�ઠળ
રાખવા પડતાતમામ પ્રકારના દસ્તાવેજો,પત્રકો,ર�સ્ટરો,એક તરફ વાળાએ નીભવવાના રહ�શે
અને તે બાબતનીસં� ૂણર્ જવાબદાર� કોન્ટ્રાક્ટરની રહ�શે. આ બાબતે વખતોવખત ભરવાના થતા
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ર�ટન� િનયમીત ર�તેભરવાની અને કોપ�.ના અિધકાર� પાસે તેની ખરાઈ કરવાની જવાબદાર�
એક તરફ વાળાની રહ�શે.
(૬.૯)કોન્ટ્રાક્ટરને પે.પંપ ઉપરથી �ડલીવર� કામના ઈ�રાની કામગીર� માટ� પ્રો.ફંડ નંબર ધરાવતા
હોવાજોઇએ.
(૬.૧૦)કોન્ટ્રાકટર� � સ્થળે કોન્ટ્રાકટ લેબર એક્ટ હ�ઠળ લા�ુ પડ� તે સ્થળે તે કામ �ગે� ુ ં કોન્ટ્રાક્ટ
લાઇસન્સ લેવા�ુ ં રહ�શે.
(૬.૧૧)કોન્ટ્રાકટર� કોન્ટ્રાકટ લેબર(િનયમન અને ના�ુદ� ધારો) ૧૯૭૦ ની જોગવાઇઓ�ુ ં �ુસ્ત પણે
પાલનકરવા�ુ ં રહ�શે. અને કાયદા હ�ઠળ િનયત કર� લ કામદારોની સંખ્યા કરતા વ�ુ કામદારો
રાખેલ હશે તો � તે સક્ષમઓથોર�ટ� પાસે જ�ર� ફ� તથા સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટ ભર� તે �ગે� ુ ં
લાયસન્સ કોન્ટ્રાકટર� મેળવી લેવા�ુ ં રહ�શે અને તેની એક નકલ કોપ�ર� શનને આપવાની રહ�શે.
(૬.૧૨) દર� કકાયદાની જોગવાઇઓ �ુજબ રાખવાના થતા તમામ ર� કડર્ સં� ૂણર્પણે અદ્યતન રાખવાની
જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટર ની રહ�શે.અને િનયત પત્રકમાં જ�ર� િવગત,માસવાર પેટ્રોલ પંપ ઇન્ચા�
ક�જવાબદાર અિધકાર� સમક્ષ ર�ુ કરવામાં આવશે તેમજ કાયદા�ુસાર
ં
મેળવવા�ુ ં થ�ુ
લાયસન્સ લેવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે. તેમજ મ�ુરધારાની હાલની જોગવાઇઓ તથા
ત્યારબાદતેમાં સરકારશ્રી તરફથી � ફ�રફાર થાય તે �ુજબ અમલ કરવાની જવાબદાર�
કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે
(૬.૧૩)કોન્ટ્રાકટરના કામદારોને ક� પ્રિતિનધીને કોઇ ઇ� થશે તો તે માટ� કોન્ટ્રાકટર જવાબદાર ગણાશે.
તે માટ� કામદાર વળતર ધારા હ�ઠળ ઇ�રદાર� વળતર �ુકવવા�ુ ં રહ�શે. ઇ�રદાર િનષ્ફળ
રહ�થી જો કોપ�ર� શન કામદારને � વળતર �ુકવશે તે રકમ કોન્ટ્રાકટરને આપવાની થતી
રકમ/સી�ોર�ટ��ડપોઝીટમાંથી કાપી લેવાની રહ�શ.ે
(૬.૧૪)કોન્ટ્રાકટર� રાખેલ કામદારોએ િનયમો�ુસાર
ં
ગણવેશ સ્વચ્છ તથા વ્યવ�સ્થત પહ�રવાનો રહ�શે.
તથા િશસ્ત�ુ ં પાલન કરવા�ુ ં રહ�શે અને તે �ગેની સઘળ� જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની
રહ�શે.કંપનીના િનયમ �ુજબ �ુરોપાડવા માં આવતો ગણવેશ જો કોઇ પણ �ડ.બોય કંપનીના
ગણવેશ �ુજબ ન�હ હોયતો તેટલા �ડ.બોય �ુજબ �દવસના �.૧૦૦.૦૦ લેખે દં ડ તર�ક� પેટ્રોલપંપ
ઇન્ચા.શ્રી ને જમા કરાવવાની રહ�શે અથવા તેટલી રકમ આપના �બલમાંથી કાપવામાં આવશે.
(૬.૧૫)કોન્ટ્રાકટર� અથવા � ઇ�રદારને ઇ�રો આપવામાં આવેલ છે તે ઇ�રદાર વ્ય�ક્ત પાવર ઓફ
એટન� ક�અન્ય કોઇ ર�તે ઇ�રા લગત કાયર્વાહ� અન્યને સ�પી શકશે નહ�.
(૬.૧૬)કોપ�ર� શનના અિધ�ૃત અિધકાર� જણાવે તે �ુજબના ઇ�રદારશ્રીએ �ુરા પાડ�લ �ડલીવર�
બોયનોફોટો સાથેનોબાયોડ�ટા પે.પંપના �ચા�શ્રીને આપવાનો રહ�શે.સદર બાયોડ�ટામાં
�ડ.બોય�ુ ં આ�ુન
ં ામ,રહ�ઠાણ�ુસરના�ુ
ં
,ં �મર,વષર્,વતન�ુ ં સરના�ુ,ં જમણા-ડાબા હાથના
��ુઠા�ુ ં િનશાન તથાસહ�નો ન� ૂનો તેમજ તેમના સંપક નં. નો ઉલ્લેખ કરવાનોરહ�શે,તથા
સદર�ુ �ડ.બોયને ઈ�રદાર ઓળખે છે ,તથા �ડ.બોય કોઈ�ુનામાં સંડોવાયેલ નથી તેવી
� ર�પણ આપવાની રહ�શે.કામદાર/�ડ.બોય તેમની ફરજ દરિમયાન પાન-મસાલા તથા
બાંહધ
બીડ�,િસગાર� ટ ઈત્યાદ��ુસે
ં વન કર� શકશે નહ�.
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૭ કામગીર�ના બીલ:(૭.૧) કોન્ટ્રાકટર� કર� લ કામગીર��ુ ં બીલ મ�હનો �ુરો થયા બાદ ધારાક�ય �ુકવણા �વા ક� પ્રો.ફંડ
ઇ.એસ.આઇ. િવગેર�ઇ�રદાર દ્વારા કરવામાં આવે તેના જ�ર� �ુરાવા ર�ુ કરાયા બાદ �દન-૭
ુ � બીલની �ુકવણી
(સાત)માં ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.બીલર�ુ થયેથી પ્રાથિમક ચકાસણી કર� �ુર��ર
કરવાની રહ�શે.ઉપરોક્ત તમામ ધારાક�ય �ુકવણાના અલગ ચલણ ર�ુ કરવાના રહ�શે.
તેમજ પેટ્રોલપંપ ખાતેના હાજર� પત્રક �ુજબના � ડ�લીવર� બોય ના પ્રોિવડન્ટ ફંડ ના �
ચલણો ર�ુ કરવામાં આવે તે ડ�.બોયના નામ સાથેના ચલણો�ુ ં લીસ્ટ �ુકવા�ુ ં રહ�શે.
(૭.૨)પે.પંપ ખાતે કામ કર� લ �ડલીવર� બોય/કામદારનેઓઇલ કંપનીના લ�ુ�મ વેતનધારાધોરણ
�ુજબ�ુકવ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે અને તેમાં ઑઇલ-કંપની / રા�ય સરકારનાલ�ુ�મ વેતન
ધારાધોરણ �ુજબ વખતોવખત થતા ફ�રફાર અ�ુસાર �નો લ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબનો ભાવ
વ�ુ હોય તે અ�ુસાર �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શ.ે તેમજ તે �ુકવ�ુપ
ં ે.પંપ ઇન્ચા�શ્રીની �બ�માં ચેકથી
કરવા�ુ ં રહ�શે અને તે �ુજબ બીલની રકમ �ુકવવામાં આવશે. આ �ુકવ�ુ ં કરતી વખતે
આવકવેરાતથા અન્ય કાયદા હ�ઠળ કરવાની થતી કપાત કર�ને �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે.
૮ િવવાદ:(૮.૧)આ કરારની કોઇ શરતના અથર્ઘટન માટ� કોઇ િવવાદ ઉભો થશે તો તે કોપ�શનના મેનેજ�ગ
�ડર� કટરશ્રી નોિનણર્ય આખર� ગણવાનો રહ�શે.� ઇ�ર� દાર� ક�ુલ મં�ુર રાખવા�ુ ં રહ�શ.ે
(૮.૨)ઇ�રદાર દ્વારા િનગમ સાથે છે તરપ�ડ� કયાર્� ુ ં મા�ુમ પડશે તો તેને કારણે િનગમને � કંઇપણ
નાણાંક�ય�ુકશાન
ં
થશે તે ઇ�રદારની સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટ/બાક� લ્હ�ણા/અન્ય કોઇપણ ર�તે
ઇ�રદાર પાસેથી િનગમવ�ુલ કર� શકશે અને તે બદલ યોગ્ય દં ડ પણ કર� શકશે. આ �ગે
કોટર્ કાયર્વાહ� કરવા�ુ ં ઉ�ચત જણાશે તો તેપણ િનગમ કરશે તેમજ આવા ઇ�રદારને
ભિવષ્યમાંકામગીર� માટ� ગેરલાયક ગણવાની િવચારણા પણ િનગમકર� શકશે.
(૮.૩)ઇ�રાની �ુદત થયા બાદ ઇ�રદાર દ્વારા વષર્ દરમ્યાન િનભાવવામાં આવેલ જ�ર� ર� કડર્
�લ્લાકચેર�માં જમાકરાવવા�ુ ં રહ�શે.

૯ બાક� લ્હ�ણા:(૯.૧) કોન્ટ્રાકટર પાસે કોઇપણ કારણસર બાક� િનકળતા લ્હ�ણા તેમનાં બાક� બીલો અને અનામતની
રકમમાંથી વ�ુલકરવામાં આવશે.
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(૯.૨) ઉપર ૯.૧ પ્રમાણે વ�ુલાત કરવા છતા પણ જો કોઇ રકમ બાક� રહ�શે તો તે તથા તેના ઉપર
ું
૧૫% લેખે�વ્યાજ
વ�ુલ કરવામાં આવશે આ વ�ુલાત ર� વન્�ુ ં રાહ� પણ કરવામાં આવશે. આ
�ગે જો કોઇ કોટર્ કાયર્વાહ� કરવાની થશે તો તે માટ� કોન્ટ્રાકટર સં� ૂણર્ જવાબદાર રહ�શે.

ટ�ન્ડરર� ંુ નામ:
મોબાઇલ નંબર :

તા.

/

/૨૦૧૮

સહ� અને િસ�ો :
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ુ રાત રા�ય નાગ�રક �ર
ુ વઠા િનગમ �લિમટ�ડ
�જ
ુ રાત સરકાર� ંુ સાહસ)
(�જ
¤éøÅÛàºõÛé¶Û ¶Û×.079-23221037, 23221038, ºéõ“Û ¶Û×.079-23222707
ÍÛéïõ ¤øÁõ-10.…é, '˜Û'ÁõÛé¦ø, ¶ÛÈÛÛÍÛÜ˜ÛÈÛÛÅÛýÛ ¸ÛÛÍÛé, •ÛÛ×µÛà¶Û•ÛÁõ-382010
CORPORATE IDENTITY NO.U65910 GJ1980 SGC003957
EMAIL I.D.- gscscl.pp@gmail.com
Website-www.gscscl.gujarat gov.in
ુ વાની કામગીર� માટ�� ંુ કરારના� ંુ
૨૦૧૮-૧૯ ના વષર્ ના પેટ્રોલ પંપ ખાતે �ધણ �ર
લખી આપનાર:______________________________________________________________
લખાવી લેનાર: �ુજરાત સ્ટ�ટ િસિવલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લી. સેકટર-૧૦,એ,’ચ’ રોડ, નવા સ�ચવાલય
પાસે ગાંધીનગર (�નો ઉલ્લેખ આ કરારનામામાં કોપ�ર� શન તર�ક� કરવામાં આવ્યો છે .) �ુજરાત સ્ટ�ટ
િસિવલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લી. ગાંધીનગર દ્વારાસ્થળે િનગમ પે.પંપ ખાતે કામગીર� �ુપ્રત કયાર્થી તા.
૩૧ /૦૩ /૨૦૧૯ �ુધી
ં પેટ્રોલ/�ડઝલ (ઓઇલ સાથે અગર ઓઇલ િવના) તથા ગેસ વગેર� ઇધણ
ભરવાની કામગીર� માટ� ટ�ન્ડરો બહાર પાડવામાં આવતા અમોએ નીચે દશાર્વેલી શરતોએ કામ કરવાની
દરખાસ્ત કર� હતી. આ ટ�ન્ડર માન્ય રહ�તા અમો કામગીર� તે શરતોએ કરવા�ુ ં સ્વીકાર�એ છ�એ. ટ�ન્ડર
નોટ�સ સાથે આપવામાં આવેલ માગર્દશર્ક �ુચનાઓ તથા સામાન્ય શરતો પણ અમોને બંધનકતાર્ રહ�શે
તે સ્વીકાર�એ છ�એ. કામદાર/ �ડ.બોય ફરજ દરમ્યાન પાન-મસાલા અથવા બીડ�-સીગાર� ટ ઇત્યાદ��ુ ં
સેવન કર� શકશે નહ� એ અમો કોન્ટ્રાકટર સ્વીકાર�એ છ�એ. આ કામગીર�ની શરતો નીચે �ુજબ છે .
(૧) ઉપરોક્ત સમય દરિમયાન ક�ન્દ્ર ખાતે િનગમ સંચા�લત પે.પંપ ખાતે પેટ્રોલ/�ડઝલ (ઓઈલ સાથે
અગર ઓઇલ િવના) તથા ગેસ િવગેર� �ધણ વાહનોમાં ભરવા માટ� � ૂરતા પ્રમાણમાં �ડ.બોય
કોપ�ર� શનની જ��રયાત �ુજબ � ૂરા પાડવા બંધાઈએ છ�એ.િનગમના પ્રિતિનધી / પે.પંપ ઇન્ચા�શ્રી ની
� ૂચના �ુજબ પે.પંપ ખાતે કાયર્રત નોઝલ પ્રમાણે ગ્રાહકોના વાહનમાં �ધણ-હવા � ૂરવા તેમજ અન્ય
ગ્રાહકલક્ષી સેવાઓ માટ� જ�ર� કામદાર � ૂરા પાડવા પણ અમો બંધાઈએ છ�એ. આ કરાર ખત હ�ઠળ �
જવાબદાર�ઓ અમાર� પાર પાડવાની છે ,તે �ગેની સં� ૂણર્ જવાબદાર�ઓ અમો સ્વીકાર�એ છ�એ.અને આ
કારણથી � કોઈ �ુકશાન ક� દાવો ઉભો થશે તે ભરપાઈ કરવા�ુ ં અમો સ્વીકાર�એ છ�એ. કામદાર/
�ડ.બોય ફરજ દરમ્યાન પાન-મસાલા અથવા બીડ�-સીગાર� ટ ઇત્યાદ��ુ ં સેવન કર� શકશે નહ� એ અમો
સ્વીકાર�એ છ�એ.
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કામગીર� માટ�ની મહ�નતાણાની રકમ
૧. પેટ્રોલ પંપો ખાતે �ધણ ભરવાની તેમજ ગ્રાહકલક્ષી સેવા �ગેની કામગીર� માટ� મહ�નતાણાની રકમ
�તેપે.પંપ ઉપરલગાવવામાં આવેલ નોઝલની સંખ્યા તથા ત્રી� પાળ�માં ચલાવવાને નોઝલની
સંખ્યાનેધ્યાને લઈ �ુકવવામાં આવશે. આ �ગે પ્રત્યેક પે.પંપ ઉપર લગાવવામાં આવેલ નોઝલ તથા
પ્રત્યેકશીફટમાં કોન્ટ્રાકટર ધ્વારા નોઝલ ઉપર રોકવાનાકમર્ચાર�ઓની િવગત પ�રિશષ્ટ –અ �ુજબ રહ�શે
અને આ કામગીર� માટ� પ્રત્યેક પે.પંપ ઉપર ડ�લીવર� બૉયને મ�ુર ધારાધોરણ/ઑઇલ-કંપની / રા�ય
સરકારનાલ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબ વખતોવખત થતા ફ�રફાર અ�ુસાર �નો લ�ુ�મ વેતનધારા
�ુજબનો ભાવ વ�ુ હોય તે અ�ુસાર �ુકવ�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે . તેમજ લ�ુ�મવેતન ધારાધોરણ હ�ઠળ થતી
રકમ ઈ.એસ.આઈ.તથા સિવ�સ ચા� �ુકવવામાં આવશે.
૨. અમોએ પે.પંપ ખાતે આ કરાર ની કામગીર� માટ� રોક�લ તમામ કામદારોને ઑઇલ-કંપની / રા�ય
સરકારનાલ�ુ�મ વેતનધારા �ુજબ વખતોવખત થતા ફ�રફાર અ�ુસાર �નો લ�ુ�મ વેતનધારા
�ુજબનો ભાવ વ�ુ હોય તે અ�ુસાર વેતન�ુ ં �ુકવ�ુતથાપ્રો.ફંડ,ઈ.એસ.આઈ.બોનસ, ગ્રે��ુઈટ� િવગેર�
િવિવધ મં�ુર કાયદાઓ �ુજબ �ુકવવાપાત્ર લાભ �ુકવવાનાં રહ�શે.
૩. િનગમ સંચા�લત પેટ્રોલ પંપો ખાતે ઈ�રાદાર દ્રારા પેટ્રોલ પંપની જ�ર�યાત �ુજબ દ� િનક ધોરણે
િનગમના પ્રિતિનિધ/પેટ્રોલપંપ ઇન્ચા�શ્રીદ્વારા �ુચવવામાં આવે તેટલી સંખ્યામાં ડ�લીવર� બોય �ુરા
પાડ�ને પેટ્રોલ પંપ ખાતે આવતા ગ્રાહકોનાવાહનોમાં �ધણ ભરવા�ુરહ�
ં શે. આ માટ� ગ્રાહકો પાસેથી �ધણ
ભરવાના બદલામાં િનયતદરથી ન�� કરાયેલ રકમ વ�ુલ કરવાનીરહ�શે અનેિશફ્ટ ઈન્ચા�ને દર� ક
શીફટના �તે �હસાબ આપવાનો રહ�શે.તેમજ કામદાર / ડ�લીવર� બોય એ સંબધીતઅિધકાર� /કમર્ચાર� /
ગ્રાહકો સાથે સહકારભ�ુર્ વતર્ન રાખવા�ુ ં રહ�શે. તે અમો એ �સ્વકાર�એ છ�એ.
૪. િનગમ સંચા�લત પેટ્રોલ પંપ ૨૪ કલાક �ુધી કાયર્રત રહ�શે. કામગીર�ના સમયગાળા બાબતે િનગમ દ્રારા
� િનણર્યલેવામાં આવે તે અમો ને બંધનકતાર્ રહ�શે.
૫.પે.પંપ ખાતેની �ધણ ભરવાની કામગીર� ઉપરાંત અન્ય ગ્રાહકલક્ષી સેવાઓની પે.પંપ ખાતે કામગીર�
કરવાની રહ�શ.ે તે�ગે િનગમના પ્રિતિનિધ/પેટ્રોલપંપ ઇન્ચા�શ્રી ધ્વારા � �ુચના આપવામાં આવે તે
�ુચનાની અમલવાર� કરવા અમો બંધાઈએ છ�એ.
૬. િનગમ ના અિધ�ત અિધકાર� અગર પ્રિતિનિધ કામગીર��ુ ં પ્રમાણ ધ્યાને લઈ તથા કામગીર� �ુર�
કરવાનીમયાર્દાલક્ષમાં રાખી જણાવે તેટલી સંખ્યામાં જકામદારો �ુરા પાડવા અમો બંધાઈએ છ�એ.
આમ કરવામાં અમો િનષ્ફળ જઈએતો િનગમના પ્રિતિનિધ અન્ય કોઈપણ ર�તે ડ�લીવર� બોય પ્રાપ્ત
કરશે તો તે અમારાખચ� અને જોખમે ગણાશે અને આ�ગે અમાર� સં� ૂણર્ જવાબદાર� રહ�શે અને અન્યે
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ર�તે પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલ કામદારોને કરવામાં આવનાર �ુકવ�ુઅ
ં મારા િનયત કરાયેલ દરથી
વધાર� હશે તો તફાવત ની રકમ આમાર� પાસેથી વ�ુલ થઈ શકશે. ત�ુપરાંત તેના દં ડપેટ� રાખેલ
કમર્ચાર�ને લ�ુ�મ વેતનધારા હ�ઠળ �ુકવવાપાત્ર થતી રકમ ઈ�રાદાર / કોન્ટ્રાકટર પાસેથી વ�ુલ કર�
શકશે.સદર બાબતે ઈ�રાદાર કોઈપણ �તની તકરાર ઉભી કરશે ન�હ� ક� કરાવડાવશે ન�હ�.
૭. િનગમના કોઈપણ અિધકાર� ધ્વારા કોન્ટ્રાકટર તરફથી �ુરા પાડવામાં આવેલ ડ�લીવર� બોય / કામદાર
ધ્વારા પેટ્રોલડ�ઝલ /ઓઈલ િવગેર� ની ચોર� કરતાં મા�ુમ પડશે અને તે તપાસ દરમ્યાન �ુરવાર
થાય તો સંબિધત �લ્લાનાઅિધકાર� ધ્વારા તેટલા જથ્થાની થતી રકમના ૨૦ ગણી રકમ અમો
ઈ�રાદાર (કોન્ટ્રાકટર) પાસેથી વ�ુલ કર� શકશેતે અમોને ક� ૂલ મં�ૂર અને બંધનકતાર્ રહ�શે.
૮.ઈ�રાદાર (કોન્ટ્રાકટર) તરફથી �ુરા પાડવામાં આવેલ ડ�લીવર� બોય /કામદાર ધ્વારા ગ્રાહક ક� કમર્ચાર�
સાથેગેરવ�ુ�
� કં ૂ કરવામાં આવે તે તપાસ દરમ્યાન �ુરવાર થાય તો સંબિધત �લ્લાના અિધકાર� ધ્વારા
પ્રત્યેક ક�સ �દઠ�.૧૦,૦૦૦/- �ુધી દં ડ પેટ� કોન્ટ્રાકટર પાસેથી વ�ુલ કર� શકશે અને સદર ડ�લીવર� બોય
કામદારને તાત્કા�લકઅસરથી સદર પે.પંપ ઉપરથી �ૂ ર / ટમ�નેટ કરવામાં આવશે. તે અમોને ક�ુલ
મં�ૂર અને બંધનકતાર્ રહ�શે તેમજઈ�રાદાર (કોન્ટ્રાકટર) તરફથી સદર બાબતે કોઈપણ �તનાં વાદ /
િવવાદ ક�તકરાર ઉભી કરવામાં આવશે નહ�.
૯.ઈ�રાદાર (કોન્ટ્રાકટર) તરફથી �ુરા પાડવામાં આવેલ ડ�લીવર� બોય / કામદાર ધ્વારા પે.પંપ ઉપર
આવતાંગ્રાહકોનેઓછ� માત્રામાં પેટ્રોલ / ડ�ઝલ / ઓઈલ આપવા�ુ ં ધ્યાન ઉપરઆવે તે તપાસ
દરમ્યાન �ુરવારથાય તો સંબિધત�લ્લાના અિધકાર� ધ્વારા સદર ડ�લીવર� બોય / કામદારને
તાત્કાલીક અસરથી �ૂ ર કર� તેની સામે કોપ�ર� શન નાઅિધ�ૃત અિધકાર� ફોજદાર� કાયર્વાહ� હાથ ધર�
શકશે અને તેના દં ડ પેટ� પ્રત્યેક �કસા દ�ઠ �.૧૦,૦૦૦/ - દં ડ તર�ક�અમાર� પાસેથી વ� ૂલ કર� શકશે તે
અમો ને (કોન્ટ્રાકટર) ક� ૂલમં�ૂર છે .અમારા તરફ થી �ુરા પાડવામાં આવેલડ�લીવર� બોય / કામદાર
ધ્વારા બી� વખત ઉક્ત બાબત / હક�કત ધ્યાને ઉપર આવે તો કોપ�ર� શન કરાર રદ કર�શકશે અને
સીકયોર�ટ� ડ�પોઝીટ જપ્ત કર� શકશે અને અમોને બ્લેકલીસ્ટ કર� શકશે � અમોને ક�ુલ મં�ુર અને
બંધનકતાર્ છે .
૧૦.કોઈપણ કારણસર િનગમ સંચા�લત પેટ્રોલ પંપ માટ� અમોને �ુપ્રત કરવામાં આવેલ કામગીર� કરવાની
અમો નાપાડ��ુ ં નહ�. �યાર� �યાર� િનગમના કોઈપણ અિધકાર� ક� પ્રિતિનિધ દ્રારા કામદારો �ુરા
પાડવાની �ુચના અપાશે ક��રુ ત જ “ કામદારો �ુરા પાડવાની જવાબદાર� અમે �સ્વકાર�એ છ�એ અને તે
અમને બંધનકતાર્ રહ�શે.
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૧૧. અમો ને �ુપ્રત કરાયેલ કામગીર� અન્વયે અમાર� �ુરતી સંખ્યામાં કામદારો રાખવાના છે .ગ્રાહ્કોના
વાહનોમાં પેટ્રોલ/ડ�ઝલ (ઓઈલ સાથે અગર ઓઈલ િવના) તથા ગેસ�ુ ં �ધણ ભર� આપવા�ુ ં છે અને
િનયત દરથી થતી જ�ર� રકમગ્રાહકો પાસેથી વ� ૂલ કર�ને દર� ક શીફ્ટના �તે પેટ્રોલ પંપના શીફટ
�ચા� ને �ુપ્રત કરવાની છે . �હસાબી રકમમાં કોઈઘટ જણાશે તો તે ભરપાઈ કર� આપવા અમો
બંધાઈએ છ�એ. આ રકમ અમો ભરપાઈ કર� ન શક�એ તો િનગમ અમારાબાક� �બલો / સલામતી
થાપણ / અન્ય કોઈપણ ર�તે વ� ૂલ કર� શકશે તે અમો સ્વીકાર�એ છ�એ.
૧૨.રિવવાર તથા ર�ના �દવસે પણ પે.પંપની કામગીર� માટ� કહ�વામાં આવશે તે કર� આપી�ુ.ં રિવવાર ક�
ર��ુ ં કારણઅથવા ઉત્સવનાં �દવસો �ગેના કારણો આગળ ધર�ને અમને કહ�વામાં આવેલ પે.પંપ
ખાતે �ધણ ભરવાની તેમજગ્રાહકલક્ષી સેવાઓ �ુર� પાડવાની કામગીર� કરવાની અમો ના પાડ��ુ ં
નહ�. તેમજ િનગમ ધ્વારા િનયત કરાયેલર�ના �દવસે કામગીર� બંધ રહ�શે તો તે માટ� અમો કોઈ હક
દાવો કર��ુ ં નહ�.
૧૩. આ કરાર અન્વયેની કામગીર� માટ� રાખેલ કામદારોને કરવામાં આવતા �ુકવણાંમાંથી પ્રો.ફંડ � કપાત
કરવામાં આવે તેમાટ� ધી એમ્પ્લોઈઝ પ્રો.ફંડ એન્ડ મીસીલીનીયસ એક્ટ ૧૯૫૨ની જોગવાઈઓ અ�ુસાર
અલગ કોડ નંબર ધરાવીએછ�એ.અને તેમાં કામકરતા કામદારો અને કોન્ટ્રાકટર તર�ક� નો પ્રો.ફંડ ફાળૉ
ુ ત ર�તે �ુલ ફાળો જમાકરાવવાનો રહ�શે.અન એ તેના ચલણની એક નકલ કોપ�ર� શનના
આમ સં�ક
અિધ�ત દસ્તાવેજો ,પત્રકો, ર�સ્ટરો અમાર� િનભાવવાના રહ�શે અને તે બાબત ની સં� ૂણર્ જવાબદાર�
અમાર� રહ� છે . આ બાબતે વખતોવખત ભરવાના થતા ર�ટન�િનયિમત ર�તે ભરવાની અને કોપ�ર� શનના
અિધકાર� પાસે તેની ખરાઈ કરવાની જવાબદાર� અમાર� રહ�શે � અમો�સ્વકાર�એ છ�એ.
૧૪. અમાર� � સ્થળે કોન્ટ્રાકટ / લેબર એકટ હ�ઠળ લા�ુ પડ� તે સ્થળે તે કામ �ગે� ુ ં કોન્ટ્રાકટ લાયસન્સ
લેવા�ુ ં રહ�શે. તેઅમો �સ્વકાર�એ છ�એ.અને કામદાર રા�ય િવમા યોજના હ�ઠળ લા�ુ પડ� તે કામ �ગે� ુ ં
લાયસન્સ �ુજબ કામગીર�કરવાની રહ�શે.તે અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.
૧૫. અમોએ કોન્ટ્રાકટ લેબર ( િનયમન અને ના�ુદ� ધારો) ૧૯૭૦ તેમજ તમામ મં�ૂર ધારાઓની
જોગવાઈઓ�ુ ં �ુસ્તપણેપાલન કરવા�ુ ં રહ�શે અને કાયદા હ�ઠળ િનયત કર� લ કામદારોની સંખ્યા કરતા
વ�ુ કામદારો રાખેલ હશે તો � તે સક્ષમઓથોર�ટ� પાદ� જ�ર� ફ� ભર� તે �ગે� ુ ં લાયસન્સ મેળવા
લેવા�ુ ં રહ�શે અને તેની એક નકલ કોપ�ર� શનને આપવાનીરહ�શે તે અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.
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૧૬. દર� ક કાયદાઓની જોગવાઈઓ �ુજબ રાખવાના થતા તમામ ર� કડર્ સં� ૂણર્પણે અદ્યતન રાખવાની
જવાબદાર� અમાર�રહ�શે અને િનયત પત્રકમાં જ�ર� િવગત ,માસવાર પેટ્રોલ પંપ �ચા� ક� જવાબદાર
અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂ કરવામાંઆવશે તેમજ કાયદા અ�ુસાર મેળવવા�ુ ં થ�ુ લાયસન્સ મેળવી લેવા�ુ ં
રહ�શે.તેમજ મ�ૂર ધારાની હાલનીજોગવાઈઓ તથા ત્યારબાદ તેમાં સરકારશ્રી તરફથી � ફ�રફાર થાય
તો તે �ુજબ અમલ કરવાની જવાબદાર�કોન્ટ્રાકટ૨ની રહ�શે તે અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.
૧૭. અમોએ િન�ુકત કર� લ કામદારોને ફરજ દરમ્યાન કોઈ ઈ� થશે તો તે માટ� કોન્ટ્રાકટ૨ જવાબદાર ગણાશે
અને જોકામદાર વળતર ધારા હ�ઠળ જો કોપ�ર� શન કામદારને � વળતર �ુકવશે તો તે રકમ અમારા
બીલમાંથી કાપી લેવાનેરહ�શ,ે તે અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.
૧૮. અમોએ રાખેલ તમામ કામદારોએ િનયમો�ુસાર ગણવેશ સ્વચ્છ વ્યવ�સ્થત પહ�રવાનો રહ�શે તથા શીસ્ત�ુ ં
પાલનકરવા�ુ ં રહ�શે. અને તે સઘળ� જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટ૨ની રહ�શે, કંપનીના િનયમ �ુજબ �ુરોપાડવા
માં આવતો ગણવેશ જો કોઇ પણ �ડ.બોય કંપનીના ગણવેશ �ુજબ ન�હ હોય તો તેટલા �ડ.બોય �ુજબ
�દવસના �.૧૦૦.૦૦ લેખે દં ડ તર�ક� પેટ્રોલપંપ ઇન્ચા.શ્રી ને જમા કરાવવાની રહ�શે અથવા તેટલી રકમ
આપના �બલમાંથી કાપવામાં આવશે.
૧૯. આ કામગીર� બ�વવામાં રા�ય / ક�ન્દ્ર સરકાર દ્રારા ઘડવામાં આવેલ મ�ૂર ધારાઓ હ�ઠળ ઉપ�સ્થત
થતી તમામજવાબદાર�ઓ અમો િનભાવવા બંધાઈએ છ�એ. આ માટ� અમો �ુદા �ુદા કાઉદાઓ હ�ઠળ
િનભાવવાના થતા ર� કડર્ હંમેશાકાયદાની જોગવાઈ �ુજબ અદ્યતન રાખ�ુ ં અને તપાસણી માટ� માગવામાં
આવ્યેથી �ુતર્ જ ર�ૂ કર��ુ.ં રા�ય / ક�ન્દ્રસરકાર ખાતે જમા કરાવવાની થતી રકમ જમા કરાવી તે
�ગેના�ુરાવા િનગમ સમક્ષ ર�ૂ કરવા બંધાઈએ છ�એ.આમકરવામાં અમો િનષ્ફળ જઈએ તો
કાયદાની જોગવાઈઓના ભંગ બદલ જો કોઈ િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� થશે તો તે �ગેઉપ�સ્થત થનાર
જવાબદાર� માટ� બંધાઈએ છ�એ.અને કાયદાની જોગવાઈઓનાં ભંગ બદલ િનગમને કોઈ �ુકશાન થશેતો
�ુકશાની અમાર� પાસેથી વ�ુલ કરવા િનગમ હ�દાર રહ�શે , તે અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.
૨૦. પેટ્રોલ પંપ ખાતેની અમોને �ુપ્રત કરવામાં આવેલ કામગીર� માટ� અમોએ રાખેલ કામદાર / અમારા
પ્રિતિનિધ દ્વારાકરવામાં આવેલ તમામ કામગીર� માટ� અમો સં� ૂણર્પણે જવાબદાર રહ��ુ.ં િનગમને
કામગીર�દરમ્યાન કોઈ �ુકશાનથશે તો અમાર� પાસેથી વ� ૂલાત થઈ શકશે તે અમો સ્વીકાર�એ છ�એ.
િનગમ દ્વારા�ુકશાની વ�ુલ કરવા ઉપરાંતકરારભંગ બદલ તેમજ ગેરવતર્ન બદલ અમાર� સામે
િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� કરવા અિધકાર રહ�શે તે અમોને સ્વીકાયર્ છે .
� ર� પેટ� અમો કોપ�ર� શનને �._____ ની__________
૨૧. આ કરારનામા ની શરતોના યોગ્ય પાલની બાંહધ
બ�કની _____________ શાખા ઉપરના ડ�માન્ડ ડ્રાફટ / પે ઓડર્ ર નંબર ______ તાર�ખ _______ થી
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સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ આપી છે . આ કરારનામાની કોઈપણ શરતોનો ભંગ થશે તો કોપ�ર� શન અમાર� સામે
કોઈપણકાયદ� સર પગલા ભરવાના તેના અિધકારને બાધ આવ્યા િસવાય (કરારખત રદ કરવા સ�હત )
આ કારણે થયેલ�ુકશાન ની વ�ુલાત પેટ�, અથવા તો કરારનામા હ�ઠળ ઉભા થયેલ કોઈ બાક� દ� વા
અથવા અન્ય કોઈપણ લેણાં પેટ�જપ્ત કર� શક શે. જ્પ્ત થયેલી રકમ અમો અનામત રકમ કોન્ટ્રાકટ �ુરો
થયાબાદઅમાર� સાથેના બાક� �હસાબોનીપતાવટ થયે પરત કરશે. આ માટ� િનગમ માંગે તે પ્રકાર�
અને તે ન� ૂનામાં એટલે ક� િનગમે િનયત કર� લ �ન્ડ�મનીટ�બોન્ડ ભર� આપ્યા બાદ જ ડ�પોઝીટની રકમ
પરત કરવામાં આવશેઅને તે સામે અમો કોઈ વાંધો લઈ�ુ ં નહ�.
૨૨. ફકરાનં.(૧) માં જણાવ્યા �ુજબ કોન્ટ્રાકટની �ુદત રહ�શે, પરં � ુ કોપ�ર� શન એ કારણ આપ્યા િસવાય
લે�ખત �ણ કર� આકરારના�ુ ં રદ કરવાનો હ� રહ�શે અને તે માટ� અમે ક્�ુ ં વળતર મેળવવા હક્ક્દાર
ુ ં ને કારણે લે�ખત �ણ કર� કોન્ટ્રાકટ રદ કરવાના
રહ��ુ ં નહ�, કરાર ભંગને કારણેતેમજ ગેરવતર્�ક
કોપ�ર� શનના હ�ને આથી કોઈ બાધ આવશે નહ�.
૨૩. કોપ�ર� શન ઈચ્છે તો અમોને લે�ખત �ણ કર� ફકરા(૧) માં દશાર્વેલ કોન્ટ્રાકટની �ુદતમાં આ જ ભાવ
અનેશરતોથીત્રણ મ�હના �ુધીનો વધારો કર� શકશે,� અમને બંધનકતાર્ રહ�શે.
૨૪. િનયત કર� લ ઈ�રદારની �ુદત �ુર� થવાના ત્રણ માસ અગાઉ જો કોન્ટ્રાકટર ચા�ુ ભાવ થી વ�ુ એકવષર્
કામ કરવાઈચ્છા દશાર્વે અને કોપ�ર� શન ને તે યોગ્ય જણાશે તો ઈક�રાની �ુદત વ�ુ એક વષર્ લંબાવવા
ક� ક�મ ? તે �ગેના હ�કોપ�ર� શન ને અબાિધત રહ�શે અને તે �ગેનો િનણર્ય આખર� રહ�શે.
૨૫.(અ)

કોપ�ર� શનના અિધ�ૃત અિધકાર� જણાવે તે �ુજબ ઈ�રાદારશ્રીએ �ુરા પાડ�લ કામદારના ફોટા

સાથેના બાયોડ�ટા પેટ્રોલપંપના ઈન્ચા�શ્રીને આપવાના રહ�શે. સદર બાયોડ�ટામાં કામદાર�ુ ં આ�ું
નામ,રહ�ઠાણ�ુ ં સરના�ુ,ં �મર વષર્ ,વતન�ુસરના�ુ
ં
,ં જમણા-ડાબા હાથના ��ુઠા�ુ ં િનશાન
તથા સહ�નાંન�ુના તેમજ તેના સંપકર્ નં. નો ઉલ્લેખ કરવાનો રહ�શે. તથા સદર�ુ ં
કામદારનેઈ�રાદાર ઓળખે છે તથા સદર�ુ ં ડ�લીવર� બોય કોઈ �ુન્હામાં સંડોવાયેલ નથી તેનો
� ર� પણ આપવાની રહ�શે.
બાંહધ
ુ ા પાડવામાં આવતા ડ�લીવર� બોયની રો� રોજની શીફ્ટવાઇઝ હાજર�
(બ) ઇ�ર� દાર દ્વારા �ર
ુ વાની રહ�શે.આ બાબતે ઇ�રદારશ્રીએ પોતાના ખચ�
બાયોમેટ્ર�ક એટ�ન્ડન્ટ મશીનદ્વારા જ �ર
બાયોમેટ્ર�ક એટ�ન્ડન્ટ સીસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરાવવાની રહ�શે.

(ક) � ડ�લીવર� બોયને અગાઉ �.ુ રા.ના.�.ુ િન.�લ. દ્વારા અગાઉકોઈ પણ પે.પંપ પરથી �ટા કર� લ
હોય તેમને ઈ�ર� દાર રાખી શકશે નહ� અને રાખે તો તેમના િવ�ધ્ધમાં યોગ્ય પેનલ્ટ� નાખવામાં
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આવશે અને દં ડકરવામાં આવશે, અને તેની િવ�ધ્ધમાં આગળની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે.અને
તેવા વ્ય�ક્તઓને પે.પંપ પર રાખેલ હોય તો તેનો પગાર � ૂકવવામાં આવશે નહ�. � અમોને
મં�ૂર છે .
૨૬.

અમોએ કર� લ કામગીર� � ુ ં બીલ મ�હનો �ુરો થયા બાદ ધારાક�ય �ુકવણાં �વા ક�, પ્રો.ફંડ,
ઈ.એસ.આઈ. િવગેર�ઈ�રાદાર દ્વારા કરવામાં આવે તેના જ�ર� �ુરાવા ર�ૂ કરાયા બાદ �દન
ચારમાં ર�ૂ કરવા�ુરહ�
ં શ.ે તદઉપરાંત પેટ્રોલપંપ ખાતેના �ડ.બોયના ભરવામાં આવેલ પી.એફ અને
ઈ.એસ.આઈ�ુ �લસ્ટ ચલણ સાથે ર�ુ કરવા�ુ રહ�શે. અનેબીલ સં� ૂણર્ િવગતસાથે પે.પંપ
ઈન્ચા� પાસે હાજર� પ્રમા�ણત કરાવી કોપ�ર� શનની � તે �લ્લાકચેર�એ ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે. બીલ
ર�ૂથયેથી પ્રાથિમક ચકાસણી કર� �ુર�� ૂર� બીલની �ુકવણી કરવાની રહ�શે. �માં �ુક થયે
ઉપ�સ્થત થનાર કોઈપણજવાબદાર� િનગમની રહ�શે ન�હ�.

૨૭.જો અમને અથવા અમારા ડાયર� કટર / ભાગીદાર / મેનેજ�ગ એજન્ટ /મેનેજર /સેક્ર�ટર� અથવા અન્ય
કમર્ચાર�ને બોમ્બેપ્રોહ�બીશન એકટ ૧૯૪૯ અથવા બોમ્બે (ઓ.વી.એમ.) સ્મોક�ગ એકટ ૧૯૩૬ હ�ઠળ સ�
કરવામાં આવી હશે તોકોપ�ર� શનને નોટ�સ આપ્યા િસવાય અમારો કોન્ટ્રાકટ રદ કરવાનો રહ�શે અને તે
માટ� ક�ુ ં વળતર મેળવવાનાં અમનેહ� રહ�શે નહ�.

૨૮. આ કરારનામા હ�ઠળ � રકમો કોપ�ર� શનને અમાર� પાસે લ્હ�ણી િનકળતી હોય અથવા અમાર� કોપ�ર� શન
ને � ૂકવવાનીથતી હોય તે તમામ રકમો કોપ�ર� શન અમાર� પાસે વાિષ�ક ૧૫% વ્યાજ સ�હત વ� ૂલ કર�
શકશે અને આવી વ� ૂલાતકોપ�ર� શન અમાર� પાસેથી ર� વન્�ુ રાહ� પણ કર� શકશે.

૨૯. આ કરારખત પર સ્ટ�મ્પ અમાર� ભોગવવાની છે .

૩૦.િનગમ ધ્વારા કાયદાપાલન �ગે િનયત કર� લ એફ�ડ�વીટ અમાર� કરવાની રહ�શે.(પ�રિશષ્ટ-બ)

૩૧. કોન્ટ્રાકટમાં સમાવેશ કરાયેલ સિવ�સ ચા� �ગે કોઈપણ કારણોસર ભાવ વધારો આપવા માટ�ની
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માંગણી કર��ુન
ં હ� તેમજ િનગમ આવી માંગણી ગ્રાહ્ય રાખશે નહ�.આમ છતાં આવી કોઈ માંગણી અને
કામગીર� ન કર�એ અથવા તોકામગીર�માં િવક્ષેપ ઉભો કર�એ તો િનગમ અમારા ખચ� અને જોખમે
�ધણ ભરવાની તથા ગ્રાહકલક્ષી સેવાઓ પ્રાપ્તકરવી શકશે તે� ુ ં અમો �સ્વકાર�એ છ�એ.

૩૨.અમાર� પેઢ� /કંપની / મંડળ�માં જો કોઈ ફ�રફાર થાય તો આવો ફ�રફાર ,િનગમની � ૂવર્ મં�ૂર� મેળવીને
કરવાનો રહ�શેતે અમો સ્વીકાર�એ છ�એ.

૩૩.આ કરારનામા હ�ઠળ કોન્ટ્રાકટર અથવા � ઈ�રાદારને ઈ�રો આપવામાં આવેલ છે તે ઈ�રાદાર
વ્ય�કત “પાવરઓફ એટન� ક� અન્ય કોઈ ર�તે ઈ�રા લગત કાયર્વાહ� અન્યને સ�પી શકશે નહ� તે� ુ ં
અમો �સ્વકાર� છ�એ.

૩૪.સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટની રકમ ઈ�રાની �ુદત � ૂર� થયા બાદ કામગીર� સંતોષકારક જણાય અને બીલ
સરભર થયેથી�હસાબો�ુ ં ઓડ�ટ થયા બાદ િનગમે ન�� કર� લ ઈન્ડ�મ્નીટ� બોન્ડ ભર� આપ્યા બાદ જ
ડ�પોઝીટની રકમ પરત કરવામાંઆવશે અને તે સામે અમો કોન્ટ્રાકટર વાંધો લઈ શક��ુ ં નહ�.
સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ ઉપર કોઈપણ પ્રકાર�ુ ં વ્યાજમળવાપાત્ર થશે નહ� તે અમો �સ્વકાર� છ�એ.

૩૫.કામદાર/ડ�લીવર� બોયની િનમં� ૂક ,�ખસદ અથવા તો તેમની નોકર� �ગેની શરતો માટ� અમો
કોન્ટ્રાકટર સં� ૂણર્પણેજવાબદાર રહ��ુ ં અને િનગમની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ� તે અમો �સ્વકાર�એ
છ�એ.

૩૬. આ કરારનામામાં કોઈપણ પ્રકારની તકરાર ઉપ�સ્થત થશે તો તે� ુ ં ��ુર�ડ�શન ગાંધીનગત રહ�શે.

૩૭.આ કરારનામામાં કોઈ શરતોના અથર્ઘટન માટ� કોઈ િવવાદ ઉભો થશે તો કોપ�ર� શનના મેનેજ�ગ
ડ�ર� ક્ટરશ્રીનો િનણર્યઆખર� ગણવાનો રહ�શે અને તે અમને બંધનકતાર્ રહ�શે.

૩૮.આકરાર અમો _______________ આજ __________તાર�ખ _______માહ�______૨૦૧૬-૧૭ના
રોજ _____________�ુકામે સમ� િવચાર�ને અમાર� �ુધ્ધ�ુ�ધ્ધથી કય� છે , � અમારા વાલી, વારસો,
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એસાઈનીઓ / ભાગીદારોને વ્ય�કતગત તેમજ સા�ુ�હક ર�તે બંધનકતાર્ રહ�શે.

કોન્ટ્રાકટરની સહ� અને િસ�ો
�બ�
૧.
૨.

�બ�
૧.

૨.
અિધ�ત અિધકાર�ની સહ� અને િસ�ો
�ુજરાત સ્ટ�ટ િસિવલ સપ્લાઈઝ કોપ�ર� શન �લિમટ�ડ

ન�ધ :--

ટ�ન્ડરની બોલીઓ તથા શરતો તથા ફોમ�ટ / પત્રકો �ુજબ જ ટ�ન્ડર ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે,

તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફ�રફાર સ્વીકાયર્ નથી. શરતી ટ�ન્ડર સ્વીકાયર્ નથી.
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ટ�કનીકલ બીડ
ટ�ન્ડર નોટ�સ નં ના�ુની/પી.પી./પે.પંપ/ �ધણ �ુરવાની કામગીર�/ઈ�રો/�હ�રાત/પ્રિસ�ધ્ધ/૨૦૧૬
તા:

/

/૨૦૧૮
ુ વાની કામગીર�ના ઈ�રા બાબત
પેટ્રોલ પંપ ખાતે �ધણ �ર

ક્રમ

િવગત

૧

ટ�ન્ડર ભરનાર�ુ ં નામ (પેઢ��ુ ં નામ )

૨

ટ�ન્ડર ભરનાર ઈસમ�ુ ં �ુ�ુ નામ અને સરના�ુ ં

૩

સરના�ુ ં
ટ�લીફોન નંબર (ઓ)
(ઘર)
ફ�કસ નંબર
મોબાઈલ નંબર

૪

ટ�ન્ડરમાં સહ� કરનારના પેઢ� સાથેના સંબધ
ં ો(વૈય�ક્તક
મા�લક� /ભાગીદાર /મેનેજર)

૫

પ્રો.ફંડ કિમ�રની કચેર� દ્વારા આપવામાં
આવેલ

પ્રો.ફંડ નં

(ટ�કનીક્લ બીડ સાથે ખર� નકલ સામેલ કરવી)
૬

ટ�ન્ડરર ધ્વારા ટ�ન્ડર �ગેની તમામ કામગીર� �ગે
િન�ુકત કરાયેલ અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ�ુ ં નામ, રહ�ઠાણ�ુ ં
સરના�ુ,ં તથા ટ�લીફોન નંબર

૭

અિધ�ૃત પ્રિતિનિધની સહ� નો ન�ુનો

૮

ટ�ન્ડર ભરનાર સંસ્થા ના મા�લક,મેનેજર અને અિધ�ૃત
ઈસમનો તા�તરનો પાસપોટર્ સાઈઝ નો ફોટો

૯

આવકવેરા પરમેનન્ટ નંબર, એક વષર્ના ઈન્કમટ�ક્ષ
ર�ટનર્ બીડ સાથે સામેલ કરવા.

૧૦

ઈ.એસ.આઈ.
ર�સ્ટ્ર�શન

નંબરની
નંબર

ફાળવણી તથા

ફાળવણીના

નકલ ટ�કનીક્લ બીડ સાથે સામેલ કરવી.
૧૧

ભર� લ ટ�ન્ડર ફ�ની િવગત

પત્રની

ટ�ન્ડરરનો

અિધ�ૃતપ્રિત

ફોટો

િનિધનો ફોટો
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૧૨

ભર� લ ઈએમડ�ની િવગત

૧૩

પેટ્રોલ પંપ સંચાલન સંલગ્ન �ડ.બોય �ુરા પાડવાની
કામગીર�નો ઓછામાં ઓછા એક વષર્ના સંતોષકારક
કામગીર�ના અ�ુભવ�ુ ં પ્રમાણપત્ર

૧૪

બ�ક સોલવન્સી સટ�ફ�ક�ટ ( નકલ સામેલ કરવી)

૧૫

પંપ એટ�ન્ડન્ટ / ડ�લીવર� બોય �ુરા પાડવાની ક્ષમતા

૧૬

સિવ�સ ટ�ક્ષ/GST નંબર જો લા�ુ પડતો હોય તો ?

૧૭

વ્યવસાયમાં જોડાયા�ુ ં વષર્ તથા વ્યવસાય વેરા
ર�સ્ટ્ર�શન નંબર લા�ુ પડતો હોય તો

૧૮

�ુમાસ્તાધારા હ�ઠળના ન�ધણી નંબરના પ્રમાણપત્રની
નકલ

અમો, આથી સામાન્ય બોલીઓ અને અ�ુસાર અને ટ�ન્ડર દસ્તાવેજમાં જણાવેલ તમામ (ભાગ ૧ અને
� ર� આપીએ છ�એ.
ભાગ-૨ સ�હત ) િવગતો �ુજબ અમોએ દરખાસ્ત કર� લ જથ્થો � ૂરો પાડવાની બાંહધ

િસ�ો

તાર�ખ :
સ્થળ :
નામ :

હોદ્દો:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ�
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FINACIAL BID /PRICE SCHEDULE FORMAT
( To be filled up by the Bidder online trough Reversee-Auction only)
Ref: Tender No. Napuni/241/pp/Petrol Pump/Filling of Fuel/10/ Date:
Service charge for providing labour /workers at the petrol pumps for filling of fuel and other services
as mention in the tender as per instruction of in-charge petrol-pump, to make the payment of
minimum wages as per prevailing rate, to maintain the record of delivery boys/workers on daily
basis(muster), to deduct/deposit.PF as per prevailing rate and deposit to the concern department, to
keeping all records as per prevailing labour laws, PF ESI etc.
Sr.
1

Name Petrol Pump
Sector-21, Gandhinagar

2

Vasna, Ahmedabad City

3

Vejalpur, Ahmedabad City

4

Dang Ahwa Petrol Pump

Service charge per month

DECLARATION
I/We hereby declare that we have submitted all the documents as mentioned in the Bid
Document. We also understand that non-compliance of any documents will be treated as nonrespective Tender and we will lose our claim to participate in the Tender Enquiry automatically and
our tender is liable to be rejected.
I/We have read and understood all the terms and conditions mentioned above in the tender
document and agree to abide by them.
I agree __________________________

Signature of Bidder
Name
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પ�રિશષ્ટ-બ

કોન્ટ્રાકટર� ડ�લીવર� બોય �ગે ના કાયદાના પાલન અથ� નોટર� સમક્ષ થતી એફ�ડ�વીટ

અમો ટ�ન્ડરર

નામ __________________________________________________રહ�ઠાણ,

_______________________________________ અમારા ધમર્ના સ�ગદ લઈ જણાવએ છ�એ ક�,
અમોએ િનગમસંચા�લત __________________પે..પંપ માટ� �ધણ �ુરવાની કામગીર� માટ� કામદારો
�ુરા પાડવા માટ� ટ�ન્ડર ભર� લ હ�ુ ં અને અમા� ટ�ન્ડર મં�ૂર થતાં ટ�ન્ડરની શરતો �ુજબ અમો ટ�ન્ડરર�
સદર કામગીર� માટ� �ુરા પાડ�લ કામદારને રા�ય અને ક�ન્દ્ર સરકારશ્રીના મ�ૂર કાયદાઓ
પ્રોવીડન્ટફંડ,,ઈ.એસ.આઈ વગેર� તમામ નીિત િનયમો �ુજબ �ુકવવ�ુ ં થ�ુ ં મહ�નતા�ુ ં તથા
સ્પે.એલા�સની �ુકવણી પે.પંપ ઈન્ચા�ની હાજર�માં સમયસર કર��ુ,ં તથા સરકારશ્રીના િનયમો �ુજબ
મા�લકના ફાળા તર�ક� અમાર� જમા કરાવવાનો થતો પી.એફ. તથા ઈ.એસ.આઈ. નો ફાળો
પી.એફ.કચેર�માં તથા ઈ.એસ.આઈ.કચેર�માં ચલનોથી જમા કરાવી તેની પ્રમાણીત નકલ �ધણ �ુરવાની
કામગીર�ના અમારા ધ્વારા િનગમમાં ર�ૂ થનાર બીલ સાથે સામેલ રાખી�ુ ં તથા અસલ ચલનો પે.પંપ
ઈન્ચા� સમક્ષ ર�ૂ કર��ુ ં અને તેની પે.પંપ ઈન્ચા�શ્રીની ચકાસણી થયેથી િનગમની વડ� કચેર�/
�લ્લા કચેર�માં બીલ ર�ૂ કર��ુ.ં
ઉપર �ુજબ અમો સરકારશ્રીના લેબર લોઝ તથા ઈ.એસ.આઈ./પી.એફ. િવગેર� િનયમો�ુ ં �ુસ્તપણે
� ર� આપીએ છ�એ અને તેમ કરવામાં � ૂક થશે તો તે �ગેની નાણાંક�ય તેમજ કા�ુની
પાલન કરવા બાંહધ
તમામ જવાબદાર� અમાર� /અમાર� પેઢ� / કંપનીની વ્ય�ક્તગત તથા સા�ુહ�ક રહ�શે તથા ઉક્ત
� ર� આ�ુ �ં.
જવાબદાર� અમાર� �ગત િમલ્ક્તોને પણ લા�ુ પડશે તેવી �ુ ં બાંહધ

સ્થળ :
તાર�ખ
સહ�
ટ�ન્ડર ભરનાર�ુ ં નામ :
િસ�ો
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િનગમ સંચા�લત આર.ઓ.ખાતે વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ દરિમયાન �દા�જત નોઝલની િવગત:પ�રિશષ્ટ-અ
ક્રમ

આર.ઓ.� ંુ નામ

નોઝલની �દા�ત સંખ્યા

૨૦૧૭-૧૮માં �ડ�લવર�
બોયનો થયેલ ખચર્ની
રકમ

૧

ગાંધીનગર,સેક્ટર-૨૧

૨૨

૪૭૫૨૯૬૬/-

૨

વાસણા,અમદાવાદ

૨૪

૩૭૬૯૭૩૦/-

૩

વેજલ�ુર,અમદાવાદ

૧૩

૩૫૮૨૯૭૭/-

૪

ડાંગ આહવા

૧૦

૧૫૩૪૨૪૧/-

ન�ધ: ઉપરોક્ત નોઝલની સંખ્યામાં વધારો/ ઘટાડો થઈ શક� છે ,તથા �ધણના વેચાણમાં વધારો/
ઘટાડો થઈ શક� છે .તે માટ� કોઈપણ �તનો વાદ/િવવાદ ચાલી શકશે નહ�.
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લખી આપનાર:
લખાવી લેનાર:
ઈન્ડ�મ્નીટ� બોન્ડ:
આ ઈન્ડ�મ્નીટ� બોન્ડનો દસ્તાવેજ આજરોજ તા.

/

/૨૦૧૮ ના રોજ કિમશનના ધોરણે વાહનમાં

�ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદારના (�મને હવે પછ�થી આ દસ્તાવેજમાં કિમશનના ધોરણે
વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર આ ર�તે સંબોધવામાં આવ્યા છે .) �ના અથર્માં પે.પંપ
ઉપર કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ડ�.બોય/કામદાર � ૂરા પાડનાર ક�ટ્રાક્ટર
તથા તેમના વંશ ,વાલી,વારસો,સક્સેસરો,એસાઈનીઓ િવ.નો સમાવેશ થાય છે .તે કિમશનના ધોરણે
વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર એક તરફવાળા તથા �ુજરાત સ્ટ�ટ િસવીલ સપ્લાઈઝ
કોપ�ર� શન �લ.

“ચ”રોડ,નવા સ�ચવાલય પાસે,ગાંધીનગર -૩૮૨૦૧૦ ક� � કંપની કાયદા,૧૯૫૬ની

ન�ધાયેલ કંપની છે .(�મને હવે પછ�થી આ દસ્તાવેજમાં િનગમ તર�ક� સંબોધવામાં આવ્યા છે .�ના અથર્માં
િનગમ તથા તેમનાસક્સેસરો,એસાઈનીઓ,ટ્રાન્સફર�ઓ,મેમ્બરો ઈત્યાદ� તમામનોસમાવેશ થાય છે અને
ઈન્ડ�મ્નીટ� લખાવી લેનાર િનગમ વચ્ચે કરવામાં આવેલ છે .
(૧) અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદારને �ુ.રા.ના.�ુ.િન.�લ. દ્વારા
તા. ૦૧/૦૫/૨૦૧૮થી૩૧/૩/૨૦૧૯ના વષર્ માટ� અમોને ડ�લરશીપપે.પંપના
કિમશનનાધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ડ�.બોય/કામદાર � ૂરા પાડવાનો ઈ�રો
આપ્યો હતો.અમોને �સમય દરિમયાન ઈ�રો આપ્યો હતો તે સમય દરિમયાન િનગમ દ્વારા
અમોને સ�પવામાં આવેલ કામગીર� સં� ૂણર્ર�તે કર� છે ,અને તે �ગેના �બલો િનગમમાં ર�ૂ કર�
દ�ધા છે .પે.પંપપર તમામ કામગીર� રો�રોજ કરવાનીહોવાથી કોઈ કામગીર� બાક�મા રહ�તી
નથી,છતાપણ ભિવષ્યમાં કોઈ કામગીર� ન કયાર્નો અગર તો �બલોને વ�ુ� ૂક�લ છે ,ક� વ�ુ છે તે
�ગેનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થશે તો અમાર� �ડપોઝીટ પરત લઈ ગયેલ હોવાથી કાયદ� સરકાયર્વાહ� થઈ
શક� નહ�,તેમ છ�ા અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર
� ર� આપીએ છ�એ.
ઈન્ડ�મ્નીટ� દસ્તાવેજ �ુજબ કાયર્વાહ� કરવાની સંમતી અને બાંહધ
(૨)અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદારને �ડપોઝીટ પરત કરવામાં
આવી છે ,તેથીકામ ના કયાર્ �ગે કોઈ કાયર્વાહ� થઈ શક� તેમ નથી, તેમ છ�ા અમો �ડપોઝીટ
બાબતે કોઈપણ�તનોવાંધો/તકરાર કર��ુ ં નહ�,અને કર�એ તો તે રદબાતલ છે ,તે બાબતની અમો
ખાત્રી આપીએ છ�એ.
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(૩)અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર તર�ક� � ૂરા પાડ�લ ડ�.બોય
�ગેભિવષ્યમાં મહ�નતાણાં,પી.એફ., ઇ.એસ.આઇ., તથા લ�ુ�મવેતનધારા અિધિનયમ તેમજ અન્ય
ું
ધારાઓ �ગે�કોઈ
લહ�� ુ ં અને જવાબદાર� ઉભી થશે તો તે �ગેની તમામ જવાબદાર� અમો
� ર� અને સંમિત આપીએ છ�એ.
ઈ�રદારની રહ�શે,�ની અમોઈ�રદાર બાંહધ
(૪)અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર જણાવીએ છ�એ ક�
ભિવષ્યમાંહ�સાબોલખાયે ,ઓડ�ટ થયે િનગમની કોઈ રકમ અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં
�ધણ � ૂરવાની કામગીર�નાઈ�રદાર પાસેથી વ� ૂલ કરવાની નીકળશે તો તે અમો �ુતર્જ
� ર� અને સંમિતઆપીયે છ�એ.
ભરપાઈ કર� આપવાની બાંહધ
(૫) અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર જણાવીએ છ�એ
ક�,િનગમની કોઈ રકમ�ુ�
ં ૂકવ�ુ,ં �ુકશાન �ગેની કોઈપણ બાબતો �ગે અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં
�ધણ� ૂરવાની કામગીર�નાઈ�રદારની ક� ૂર અગર ઢ�લથી ક� અન્ય કોઈ બાબતની ક� ૂરથી તમો
િનગમને � � ૂકવ�ુ ં તથા અન્ય ખચર્ ક��કુ શાન સહન કર�ુ ં પડ� તે તમામ અમો ભરપાઈ કરવા બંધાયેલ
છ�એ.અમો કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ� ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર પાસેથી �ુકશાન વ� ૂલ
કરવા માટ� તમો િનગમ હકદાર છો.આ દસ્તાવેજ અમોકિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની
કામગીર�ના ઈ�રદાર તથા અમારા વંશ,વાલી,વારસો ઈત્યાદ�તમામને ક� ૂલ મં�ૂર અને બંધનકતાર્ છે .
(૬) કોઈપણ સંજોગોમાં ઉપર જણાવેલ કારણોસર �ુકશાનની રકમ/�ુકવ�ુ ં િનગમને ભરપાઇ ના થઇ
શક� તેવા વખતેિનગમને � કાંઇ �ુકશાન અને ખચર્ સહન કરવો પડ� તે તમામ ખચર્ અમો અમો
કિમશનના ધોરણે વાહનમાં�ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર િનગમને આપવા બંધાયેલા
છ�એ.અમોકિમશનના ધોરણે વાહનમાં�ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદાર િનગમ�ુ ં
� ૂકવ�ુ/
ં રકમ /�ુકશાની ભરપાઈ ન કર� આપીએ તો િનગમકિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ
� ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદારપાસેથી દર� ક પ્રકારનીિમલકતની તથા �તની
વ� ૂલ કર� લેવા હકદાર છ�એ.
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આ દ્દસ્તાવેજ અમો ઈન્ડ�મ્નીટ� બોન્ડ લખી આપનાર કિમશનના ધોરણે વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની
કામગીર�ના ઈ�રદારરા��ુશીથી,�ુધ્ધ�ુધ્ધીથી કોઈપણ �તની શેહશરમ ક� દબાણ વગર
અ�લ,હ�િશયાર�થી કર� લ છે .આ દસ્તાવેજ અમોને તથા અમારા વંશ,વાલી,વારસો તમામને ક� ૂલ મં�ૂર
અને બંધનકતાર્ છે .

સ્થળ:

(કોન્ટ્રાક્ટર)

તાર�ખ:

ઈન્ડ�મ્નીટ� લખી આપનાર કિમશનના ધોરણે

વાહનમાં �ધણ � ૂરવાની કામગીર�ના ઈ�રદારની સહ�:

સાક્ષીઓ�ુ ં નામ અને સરના�ુ ં અને મોબાઇલ :-

નામ:-

(૧)

મોબાઇલ નંબર-

(૨)

િસ�ો :-

