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�ુજરાત રા�ય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ લી.
(�ુજરાત સરકાર�ુ ં સાહસ)
¤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
ફ�ક્ષનં. ૨૩૨૨૦૩૪૧,૨૩૨૨૦૩૫૦

_____________________________________________________________________________

ટ� ન્ડર ફોમર્
રસીદ નંબર______________
તાર�ખ__________________
ફ� ની રકમ___________
ટ� ન્ડર ઇસ્�ુ કરનારની સહ�________________
ગેસ સીલીન્ડર પ�રવહન તથા િવતરણ માટ� � ુ ં ટ� ન્ડર ફોમર્ (વષર્ : ૨૦૧૮- ’૧૯)(ગેસ સેન્ટર:નવરં ગ�ુરા,�ુરત)
૧. ટ� ન્ડરર�ુ ં નામ

:_________________________________________

૨.સરના�ુ ં ટ� લીફોન નં સ�હત :_________________________________________
૨.(અ) પી.એફ. નંબર

:_________________________________________

૩.અન�સ્ટમની િવગત પે-ઓડર્ ર/ડ�.ડ� ભયાર્ :________________________________
ની પહ�ચ નંબર
૪.ટ� ન્ડરરની મા�લક�ના/ભાગીદાર� પેઢ�નાં:________________________________
વાહનોની િવગત
૪.(અ) ટ્રકની સંખ્યા

:________________________________

૪.(બ) મેટાડોર/એસી અથવા લાઇટ કોમશ�યલ:___________________________
વ્હ�કલની િવગત
૪.(ક) લોડ�ગ ર�ક્ષાની િવગત :________________________________________
૪.(ડ) લોડ�ગ પેડલ ર�ક્ષાની િવગત :_____________________________________

(ટ�ન્ડરરની સહ�/િસ�ો)
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ુ ત કરવા �ગે
ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિતથી પેટ્રોલ પંપો તેમજ ગે સ ક�ન્દ્રોની કામગીર�ના ર�વસર્ ઇ-ઓકશન ઈ�રા �પ્ર
ન�ધણી (ર�સ્ટ્ર�શન) કરવા બાબત.

વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માટ� નીચે �ુજબના ઈ�રાઓ �ુપ્રત કરવા બાબતે રસ ધરાવતા ઈસમોને નોધણી કરાવવા �હ�ર
િવજ્ઞ�પ્ત.

અ.

િવગત

નં.
૧.

�દા�ત ઈ�રાની
સંખ્યા

ગે સ ગોડાઉન/શો �મ ઉપર કં પનીમાંથી આવક થતાં ભર� લાસીલીન્ડર� ંુ ટ્રક/વાહનમાંથી

૦૨

ઉતાર� વજન કાંટા ઉપર ૧૦૦%વજન કર� ગે સ ગોડાઉન/શો �મ ઉપર ઇન્ચા�ની
ુ ના�સ
ુ ારવ્યવ�સ્થત થપ્પી કર� ગોઠવવાના એક સીલીન્ડરના ભાવ.
�ચ
૨.

ુ રાત સ્ટ�ટ સીવીલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લી.ના શહ�ર ગોડાઉન ખાતેના ગોડાઉન
�જ

૦૨

ુ ા
સેન્ટર પરથી ભર� લા ગે સ સીલીન્ડરની થપ્પીમાંથીભર� લા ગે સ સીલીન્ડર નવરં ગ�ર
અમદાવાદના શાહ�બાગ ગોડાઉન/�રુ તખાતે સહારા ગોડાઉન-ર�ગરોડ પાસેથી આવેલ
ુ ી ભર� લા સીલીન્ડર લઇ જવાનો અને ગ્રાહકોનાંરહ�ઠાણ
િનગમસંચા�લત ગે સ ક�ન્દ્ર �ધ
ુ ના�સ
ુ ાર પહ�ચતા કર� ફ�ટ�ગકરવા સાથેનાં તથા
�ધ
ંુ ી ગે સ ક�ન્દ્રમાંથી મળે લ �ચ
ગ્રાહકનાં રહ�ઠાણથી ક�પ સ�હત ખાલી સીલીન્ડર પરતમેળવી તથા ભર� લા ગે સ
ુ ના�સ
ુ ાર
સીલીન્ડરની રકમ ગ્રાહક પાસેથી મેળવી ગે સક�ન્દ્રએ લાવી ગે સ ક�ન્દ્રની �ચ
રો� રોજ રકમ જમા કરાવી ગે સ ક�ન્દ્રખાતેના સ્ટોર� જ ગોડાઉન સેન્ટરમાં ખાલી
સીલીન્ડર વ્યવ�સ્થત થપ્પી કર� ગોઠવવાના એક સીલીન્ડરનો ભાવ.

૩.

ુ રાત સ્ટ�ટ સીવીલ સપ્લાઇઝના ગોડાઉન સેન્ટર
નોન ડોમેસ્ટ�ક સીલીન્ડર (૧૯૫૯) �જ
ુ ા ગે સ સેન્ટર અમદાવાદ,�રુ ત ખાતે
પરથી થપ્પીમાં ભર� લ ગે સ સીલીન્ડરો નવરં ગ�ર
િનગમ સંચા�લત ગે સ ક�ન્દ્ર �ધ
ંુ ી લઇ જઇ ગ્રાહકના બીલમાંજણાયેલ સરનામેથી ખાલી
સીલીન્ડર પરત મેળવી ગે સ ગોડાઉન ખાતે જમા કરાવવાનો એક સીલીન્ડરનો ભાવ.

૦૨
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ઉપરોક્ત ઈ�રાઓની કામગીર�અન્વયે જ�ર� ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર�શન ઈ-ઓકશન પોટર્ લ

https://gscsc-

eauction.nprocure.comઉપર તાર�ખ ૨૧/૦૪/૨૦૧૮ �ુધીમાં જ�ર� દસ્તાવેજો સ્ક�ન કર� (અપલોડ) કરવાના રહ�શે
તેમજ અપલોડ કરાવેલ િવગતો તેમજ દસ્તાવેજો ની સ્વ-પ્રમા�ણત નકલ જ�ર જણાયે �ુરા પાડ� ખરાઈ અથ� � ૂળ નકલ
બતાવવાની રહ�શે.
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮
ગાંધીનગર.

જનરલ મેનેજર
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�ુજરાત રા�ય નાગ�રક �ુરવઠા િનગમ લી.
(�ુજરાત સરકાર�ું સાહસ)

¤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
ગેસ ક�ન્દ્ર: નવરં ગ�ુરા,�ુરત ગેસ સીલીન્ડર પ�રવહન તથા િવતરણ કરવા �ગેના માગર્દશર્ક �ુચનો.

ટ�ન્ડરસાથેર�ુકરવાનાદસ્તાવેજો (ગે સક�ન્દ્રમાટ�)
૧. ટ�ન્ડરરભાગીદાર�પેઢ�હોયતોભાગીદાર�દસ્તાવેજનીનકલસામેલરાખવાનીરહ�શ.ે
૨.ટ�ન્ડરર� પોતાની/ભાગીદાર�પેઢ�નીટ્રકો/મેટાડોર/એફ્સી/લાઇટવ્હ�કલ/લોડ�ગઓટોર�ક્ષા�વાવાહનોમાટ�આર.ટ�.ઓ.
દ્વારાપ્રમા�ણતથયેલમા�હતી (ર�.�ુક) ર�ુકરવાનીરહ�શે. આવાહનોચા�ુહાલતમાંછે.તેબાબત�ુપ્રમાણપત્રઆપવા�ુ
ં
રહ�
ં શ.ે
૩.ટ�ન્ડરરનીપોતાનીપેડલર�ક્ષાઓનીસંખ્યાતથાજ��રયાતપ્રમાણેનીપેડલર�ક્ષાઓમેળવવાનીજવાબદાર�ટ�ન્ડરરનીરહ�શેતથા
પેડલર�ક્ષાનાંર�જ.નંબરોજણાવવાનારહ�શે.
ું
૪.ર��યોનલપ્રો.ફંડકિમ�રશ્રીનીકચેર�માંન�ધણીકરાવ્યા�ગે�પ્રમાણપત્રસામે
લકરવા�ુરહ�
ં શ.ે
૫.

ટ�ન્ડરર� જોભાગીદાર�પેઢ�કો.ઓ.

સોસાયટ�,એજન્સીિવગે
ં
ર�હોયતેવા�કસ્સામાંટ�ન્ડરર� સેન્ટ્રલએકસાઇઝએન્ડકસ્ટમકચેર�માંથીસિવ�સટ�ક્ષ�ુર�જસ્ટ્ર�
ં
શનમેળવેલનંબર
અથવામેળવવામાટ�કર� લઅર�નીનકલસામેલરાખવાનીરહ�શે /�એસટ� ર�સ્ટ્ર�શનનંબરની નકલ
૩ અન�સ્ટમની તથા ડ�પોઝીટ બાબતે:

૩: અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ:(૩.૧) ટ�ન્ડર ભરનાર� નીચે �ુજબ ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની �ડપોઝીટ તર�ક� જમાં કરાવવાના રહ�શે.
અ�.ંુ નં

ગેસ ક�દ્ર

ઇએમડ�ની રકમ(�.)

૧

ગેસ ક�દ્ર , �ુરત

૧૦,૦૦૦/-

૨

નવરં ગ�ુરા , અમદાવાદ

૧૦,૦૦૦/-

�-તે ગેસ ક�દ્ર માટ� 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://gscsc-eauction.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.

૩.૨

e-auction બીડ ર�ુ કરતા પહ�લા ટ�ન્ડર અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટ
ન�હ તો તેવા ટ�ન્ડર રદ કરવામાં આવશે

RTGS, NEFT ટ્રાન્સફરથી જમા કરવામાં આવશે

, કોપ�ર� શન પાસે બાક� નીકળતી કોઇપણ લેણા ની રકમ ટ�ન્ડર

ડ�પોઝીટ તર�ક� ગણી લેવાની િવનંતી માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ.
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૩.૩

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.
૩.૪

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.

૩.૫

� 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 ગેસ ક�ન્દ્રો માટ�
એકથી વ�ુ ઈ�રા �ુપ્રત કર� શકાશે �થી તેવા ઈ�રદાર� અન�સ્ટમની ડ�પોઝીટની રકમ �ણ કય�થી �ુતર્જ
જમા કરાવવાની રહ�શે. જો તેમ ન�હ કરવામાં આવે તો તેઓને વષર્ દરિમયાનનલેબરની કામગીર� માટ�
ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.

૩.૬

સદર ટ�ન્ડર માન્ય રહ�થી ટ�ન્ડર �ડપોઝીટની રકમની સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટતર�ક� કરારનામાં દશાર્વી ર�ુ કરવાની
રહ�શે.
અ�.ંુ નં

ગેસ ક�દ્ર

િસ�ો�રટ�ડ�પોઝીટની રકમ(�.)

વષર્ ૨૦૧૭-૧૮માં થયેલ ખચર્

૧

ગેસ ક�દ્ર , �ુરત

૧,૩૫,૦૦૦/-

૧૩,૧૧,૦૨૯/-

૨

નવરં ગ�ુરા , અમદાવાદ

૫૦,૦૦૦/-

૫,૨૦,૧૫૦/-

�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�શ.ે

(ટ� ન્ડરરની સહ�/િસ�ો)
નામ :
ઓથોર�ટ�
મો. નં.
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૪. ટ� ન્ડર સાથે ર�ુ કરવાના દસ્તાવેજો :
૪.૧ ટ� ન્ડરર ભાગીદાર� પેઢ� હોય તો ભાગીદાર� દસ્તાવેજની નકલ સામેલ રાખવાની રહ�શે.
૪.૨ ટ� ન્ડરર� પોતાની/ભાગીદાર� પેઢ�ની ટ્રકો/મેટાડોર/એફ્સી/લાઇટ વ્હ�કલ/લોડ�ગ ઓટો ર�ક્ષા �વા વાહનોમાટ� 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�શે.
૪.૩ ટ� ન્ડરરની પોતાની પેડલ ર�ક્ષાઓની સંખ્યા તથા જ��રયાત પ્રમાણેની પેડલ ર�ક્ષાઓ મેળવવાની જવાબદાર�ટ� ન્ડરરની રહ�શે
તથા પેડલ ર�ક્ષાનાં ર�જ.નંબરો જણાવવાના રહ�શે.
૪.૪ ર��યોનલ પ્રો.ફંડ કિમ�રશ્રીની કચેર�માં ન�ધણી કરાવ્યા �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર સામેલ કરવા�ુ ં રહ�શે.
૪.૫ ટ� ન્ડરર� જો ભાગીદાર� પેઢ� કો.ઓ. સોસાયટ�,એજન્સી
ં
િવગેર� હોય તેવા �કસ્સામાં ટ� ન્ડરર� સેન્ટ્રલ એકસાઇઝએન્ડ કસ્ટમ
કચેર�માંથી સિવ�સ ટ� ક્ષ�ુ ં ર�જસ્ટ્ર� શન મેળવેલ નંબર અથવા મેળવવા માટ� કર� લ અર�ની નકલસામેલ રાખવાની રહ�શે.
૫. ટ� ન્ડરના ભાવો
૫.૧ ટ� ન્ડરના ભાવો (એલપી�/કોમશ�યલ) ગેસ સીલીન્ડરનાં ૧૦૦% વજન કરવાના, ભર� લા તથા ખાલીસીલીન્ડર પ�રવહન તથા
હોમ ડ�લીવર� કરવા �ગેના આપવાના રહ�શે. (ટ� ન્ડર ફોમર્ અ.નં ૫(અ) થી ૫(ક)માં ભાવો દશાર્ વવાના રહ�શે) નવરં ગ�ુરા
ગેસ/�ુરત સેન્ટરના ડ�લીવર� કરવાના સ્થળોનો �ડાણ � ૂવર્ક અભ્યાસકર� ગોડાઉન સેન્ટરથી ડ�લીવર� કરવાના ભાવ આપવાના
રહ�શે.

૫.

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.

(૫.૧) 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.
૬.

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.

૭ટ�ન્ડરની સ્વી�ૃતી:(૭.૧) ટ�ન્ડરમાં આવેલ ભાવો મં�ૂર કયાર્ �ગેની લે�ખત �ણ �-તે ટ�ન્ડરરને કરવામાં આવશે.આવી
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�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�.
(૭.૨) 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.
(૭.૩) 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.
(૭.૪) 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 .
(૭.૫) 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
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.
(૭.૬) 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 ઈમેઈલથી જણાવવામાં આવશે �ની ક્ષિત�ુતર્તા તાત્કા�લક ઈ-મેઈલથી કરવાની રહ�શે. � 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.

(૭.૭).HFZF[

D\H]Z YI[ SF[g8=FS8Z[ SZFZBTGL XZTDF\ p<,[B SIF" D]HAGF V[S D]SFND s;]5ZJF.hZf TYF VF[KFDF\
VF[KF DH]ZF[ગેસ ક�દ્રZF[HL\NL SFDULZL DF8[ 5]ZF 5F0JFGF ZC[X[P VF p5ZF\T GFIA lH<,F D[G[HZzLsU|[0PZf
VG[ ગેસ ક�દ્ર D[G[HZ H6FJ[ T[ 5|DF6[ VG[ T[8,L ;\bIFDF\ JWFZFGF DH]ZF[ 5]ZF 5F0JFGF ZC[X[P
િનગમ દ્વારા રો�રોજ �ટલી મ�ુરો �ુરા પાડવા�ુ ં જણાવવામાં આવે તે કરતા ઈ�રદાર દ્વારા �ટલામ�ુરોઓછા
�ુરા પાડવામાં આવશે તેટલા મ�ુરો માટ� પ્રિત �દન/પ્રિત મ�ુર દ�ઠ �. ૫૦૦/- ની પેનલ્ટ�(દં ડ) કરવામાં
આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
તાર�ખ: (ટ� ન્ડરરની સહ�/િસ�ો)

નામ :
ઓથોર�ટ�
મો. નં
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૫

૫(અ)

કામગીર�ની િવગત

એક સીલીન્ડર દ�ઠ ભાવ �. પૈસા

ગેસ ગોડાઉન/શો �મ ઉપર કંપનીમાંથી આવક થતાં ભર� લા સીલીન્ડર�ુ
ટ્રક/વાહનમાંથી ઉતાર� વજન કાંટા ઉપર ૧૦૦%વજન કર� ગેસ ગોડાઉન/શો �મ
ઉપર ઇન્ચા�ની �ુચના�ુસારવ્યવ�સ્થત થપ્પી કર� ગોઠવવાના એક સીલીન્ડરના
ભાવ.
(નવરં ગ�ુરા અમદાવાદના શાહ�બાગ ગોડાઉન ખાતેથી તેમજ �ુરતના સહારા
ગોડાઉન-ર�ગરોડ ખાતેથી � લા�ુ પડ�ુ ં હોય તે �ુજબ ભાવ ભરવા)

૫(બ)

�ુજરાત સ્ટ� ટ સીવીલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લી.ના શહ�ર ગોડાઉનખાતેના ગોડાઉન
સેન્ટર પરથી ભર� લા ગેસ સીલીન્ડરની થપ્પીમાંથી ભર� લા ગેસ સીલીન્ડર
નવરં ગ�ુરા અમદાવાદ/�ુરત ખાતે આવેલ િનગમસંચા�લત ગેસ ક�ન્દ્ર �ુધી ભર� લા
સીલીન્ડર લઇ જવાનો અને ગ્રાહકોનાં રહ�ઠાણ �ુધી ગેસ ક�ન્દ્રમાંથી મળે લ
�ુચના�ુસાર પહ�ચતા કર� ફ�ટ�ગ કરવા સાથેનાં તથા ગ્રાહકનાં રહ�ઠાણથી ક�પ
સ�હત ખાલી સીલીન્ડર પરતમેળવી તથા ભર� લા ગેસ સીલીન્ડરની રકમ ગ્રાહક
પાસેથી મેળવી ગેસક�ન્દ્રએલાવી ગેસ ક�ન્દ્રની �ુચના�ુસાર રો� રોજ રકમ જમા
કરાવી ગેસ ક�દ્ર ખાતેના સ્ટોર� જ ગોડાઉન સેન્ટરમાં ખાલી સીલીન્ડર વ્યવ�સ્થત
થપ્પી કર� ગોઠવવાના એક સીલીન્ડરનો ભાવ.
(નવરં ગ�ુરા અમદાવાદના શાહ�બાગ ગોડાઉન ખાતેથી તેમજ �ુરતના સહારા
ગોડાઉન-ર�ગરોડ ખાતેથી � લા�ુ પડ�ુ ં હોય તે �ુજબ ભાવ ભરવા)

૫(ક)

નોન ડોમેસ્ટ�ક સીલીન્ડર (૧૯૫૯) �ુજરાત સ્ટ� ટ સીવીલ સપ્લાઇઝના ગોડાઉન
સેન્ટર પરથી થપ્પીમાં ભર� લ ગેસ સીલીન્ડરો નવરં ગ�ુરા ગેસ સેન્ટર
અમદાવાદ/�ુરત ખાતે િનગમસંચા�લત ગેસ ક�ન્દ્ર �ુધી
ં લઇ જઇ ગ્રાહકના બીલમાં
જણાયેલ સરનામેથી ખાલી સીલીન્ડર પરત મેળવી ગેસ ગોડાઉન ખાતે જમા
કરાવવાનો એક સીલીન્ડરનો ભાવ.
(નવરં ગ�ુરા અમદાવાદના શાહ�બાગ ગોડાઉન ખાતેથી તેમજ �ુરતના સહારા
ગોડાઉન-ર�ગરોડ ખાતેથી � લા�ુ પડ�ુ ં હોય તે �ુજબ ભાવ ભરવા)

(ટ� ન્ડરરની સહ�/િસ�ો)
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-: ગેસ સેન્ટર,નવરં ગ�ુરા,�ુરતની કામગીર�ની િવગત:નવરં ગ�ુરા ગેસ ક�ન્દ્ર, અમદાવાદ/�ુરત ઉપરાંત � જણાવવામાં આવે તે િવસ્તાર.
આમ અ.નં ૫(અ), ૫(બ), ૫(ક) માં જણાવ્યા �ુજબની કામગીર� િવગતમાં દશાર્ વેલ ગ્રાહકનાં રહ�ઠાણ શબ્દનો અથર્ એટલે ક� ઉપર
જણાવ્યા �ુજબનાં િવસ્તારમાં અન્યથા ઉપરોક્ત િસવાયનાં અન્ય કોઇપણ િવસ્તારમાં ગ્રાહકના રહ�ઠાણ �ુધી
ં ભર� લ ગેસ સીલીન્ડર
પહ�ચાડવાના અને ફ�ટ કરવાના એ પ્રમાણે રહ�શે.
આમ ઉપરનાં ભાવો અમોએ ટ� ન્ડર નો�ટસની માગર્દશર્ક �ુચનાઓ તથા સામાન્ય શરતો સં� ૂણર્પણે વાંચી, સમ�ને આપેલ
છે ,� અમોને ક�ુલ/મં�ુર છે .

તાર�ખ:______________

(ટ� ન્ડરરની સહ�/િસ�ો)
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:કરારનો િનયત ન� ૂનો:
લખી આપનાર:________________________
લખાવી લેનાર:

�ુજરાત સ્ટ� ટ િસવીલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લીમીટ� ડ
નવરં ગ�ુરા, અમદાવાદ/�ુરત

�ુજરાત સ્ટ� ટ િસવીલ સપ્લાઇઝ કોપ�ર� શન લીમીટ� ડ દ્વારા િનગમ સંચા�લત નવરં ગ�ુરા/�ુરતખાતેના ગેસ ક�ન્દ્ર માટ�
તા.__________થી તા.____________�ુધીના
ં
સમય માટ� એલપી�/કોમશ�યલ ભર� લા સીલીન્ડરો ગોડાઉનથી નવરં ગ�ુરા,
અમદાવાદ/�ુરત ગેસ ક�ન્દ્ર �ુધી
ં લઇ જવાના અને નવરં ગ�ુરા િવસ્તારને આવર� લેતાં િવસ્તારમાં આવેલા ગ્રાહકોના િનવાસ �ુધી
ં
ગેસ ક�ન્દ્રમાંથી મળે લ �ુચના અ�ુસાર પહ�ચતા કરવાના તથા ગ્રાહકના િનવાસ સ્થાનેથી ખાલી સીલ�ડરો સીટ� ક�મ્પ ગોડાઉન
અમદાવાદ/�ુરત ખાતે પરત લાવવાની કામગીર� માટ� કરારથી ડ�લીવર� બોય �ુરા પાડવા માટ� ના ટ� ન્ડરો બહાર પાડવામાં આવતાં
અમોએ નીચે દશાર્ વેલ શરતોએ કામગીર� કરવાની દરખાસ્ત કર� હતી, આ ટ� ન્ડર માન્ય રહ�તા અમો કામગીર� તે શરતોએ કરવા�ુ ં
સ્વીકાર�એ છ�એ,ટ� ન્ડર ફોમર્ સાથે આપવામાં આવેલી માગર્દશર્ક �ુચનાઓ તથા શરતો અમોને બંધનકતાર્ રહ�શે તે અમો સ્વીકાર�એ
છ�એ.
કરારની શરતો
(૧) િનગમના ગેસ સીલીન્ડર માટ� પ�રવહન અને િવતરણ કરવા�ુ ં તથા ભર� લા ગેસ સીલીન્ડરો િવતરણ કોન્ટ્રાકટર� િનગમના
ુ ના �ુજબ ગેસ ક�ન્દ્રના
શાહ�બાગ ગોડાઉન ખાતેથી િનગમના અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રીની �ુચના �ુજબ લેવાના રહ�શે અને�ચ
ગ્રાહકોને સીધા પહ�ચતા કરવાના રહ�શે.વ�ુમાં ગ્રાહકો પાસેથી લેવાના થતાઆઇ.ઓ.સી.કંપની ના ખાલી સીલીન્ડરો લઇને
િનગમના ઉપરોક્ત ગોડાઉન ખાતે પહ�ચતા કર� િનયત જગ્યાએગોઠવવાના રહ�શે.
(૨) કોન્ટ્રાકટર� ગ્રાહકોને ભર� લ સીલીન્ડરની ડ�લીવર� આપતે વખતે ગ્રાહક પાસેથી લેવાની થતી બીલ �ુજબની રકમવ�ુલ કર�
અને �ુર��રુ � તે જ �દવસે િનગમના ગેસ ક�ન્દ્ર ખાતે જમ કરાવવાની રહ�શે.
(૩) ભર� લા તથા ખાલી સીલીન્ડરો િનગમના ગોડાઉન ખાતેથી લેતી વખતે કોન્ટ્રાકટર� અથવા તેમનાપ્રિતિનિધએ
સીલીન્ડર�ુ ં સીલ્સ સહ�સલામત છે ક� ક�મ? તેની ખાત્રી કર� લેવાની રહ�શે અને ગ્રાહકોને સીલબંધસીલીન્ડર પહ�ચતા
કરવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે. આ બાબતની ગ્રાહકોની કોઇ ફર�યાદ હશે તો તે�ગેની સઘળ� જવાબદાર�
કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૪) આ કરાર અન્વયે સદર�ુ ગેસ સીલીન્ડરના પ�રવહન અને િવતરણની કામગીર� માટ� જ�ર હોય તેટલા પ્રમાણમાંકમર્ચાર�ઓ
રાખવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૫) કોન્ટ્રાકટર� �દવસ દરમ્યાન િવતરણ કર� લા સીલીન્ડરના બીલના વ�ુલ કર� લા નાંણા તે જ �દવસે સાં� િનગમનાગેસ ક�ન્દ્ર ખાતે
રો� રોજ જમાં કરાવી તેનો �હસાબ આપવાનો રહ�શે. કોન્ટ્રાકટર� સદર�ુ કરારની કામગીર� પેટ�આપવાના થતા કમીશન/
મહ�નતાણાની રકમ ગેસ સીલીન્ડરના બીલના વ�ુલ કર� લા નાંણામાંથી બાદ કર� શકશેનહ�. કોન્ટ્રાકટરને સદર�ુ કામગીર�
માટ� આપવાના થતા કમીશનની રકમ બાબત�ુ ં બીલ દર માસે ગેસક�ન્દ્રમાં ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે અને બીલની િવગતોની
ચકાસણી કયાર્ બાદ આપવાની િનકળતી રકમ કોન્ટ્રાકટરનેિનગમ દ્વારા �ુકવી આપવામાં આવશે.
(૬) કોન્ટ્રાકટર� તેના સદર�ુ કામ માટ� રાખેલા તેમના કામદારોને �ુિનફોમર્ પોતાના ખચ� �ુરો પાડવાનો રહ�શે અનેગેસ સીલીન્ડરના
પ�રવહન અને િવતરણની કામગીર� દરમ્યાન કોન્ટ્રાકટરના કામદારો િનયત કર� લા �ુિનફોમર્ર� તે જોવાની જવાબદાર�
કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૭) કોન્ટ્રાકટર� િવતરણ કામ માટ� રાખેલ કામદારોને ફોટા સ�હત�ુ ં ઓળખપત્ર આપવા�ુ ં રહ�શે.સદર�ુ ઓળખપત્રનાકામદારોને
પાસપોટર્ સાઇઝના ફોટા સ�હત કોન્ટ્રાકટરના � તે કામદારના નામ સરના�ુ ં િવગેર� િવગતોદશાર્ વવાની રહ�શે. કોન્ટ્રાકટર�
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સદર�ુ ઓળખપત્રની એક નકલ પાસપોટર્ સાઇઝના ફોટા સ�હત િનગમના તેનાર� કડર્ માટ� આપવાની રહ�શે
(૮) કોન્ટ્રાકટર� સદર�ુ પ�રવહન અને િવતરણ �ગેની કામગીર� માટ� રાખેલા તેમના કામદારોને જ�ર પડ� અથવાિનગમ તરફથી
�ુચના આપવામાં આવે ત્યાર� ઓઇલ કંપનીના પ્લાન્ટમાં ટ� કનીકલ તાલીમ માટ� કોન્ટ્રાકટરનાખચ� મોકલવાના રહ�શે.

(૯) ઉપરોક્ત ગેસ સીલીન્ડરના પ�રવહન અને િવતરણની કામગીર� માટ� કોન્ટ્રાકટરને િનગમ ગેસ સીલીન્ડર દ�ઠ�.પૈસા �ુ ં
કમીશન �ુકવશે. આ કમીશન કોન્ટ્રાકટર દ્વારા િનગમના ગેસ ગોડાઉન ખાતેથી ભર� લા ગેસસીલીન્ડરો તેમના પોતાના વાહનોમાં
ગ્રાહકોને ત્યાં પહ�ચતા કર� અને તેના બદલામાં પરત લેવા�ુ ં સીલીન્ડર તેજ કંપની�ુ ં પ્લાસ્ટ�કની ક�પ સ�હત�ુ લઇને િનગમના
ગોડાઉન ખાતે પરત લાવી � તે અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રીની�ુચના �ુજબ િનયત જગ્યાએ ગોઠવવાની કામગીર� પેટ� �ુકવવા�ુ ં
રહ�શે
(૧૦) કોન્ટ્રાકટર� દરરોજ સવાર� �ટલા ભર� લા સીલીન્ડરો મેળવ્યા હોય તેટલા જ ખાલી સીલીન્ડરો સાં� પરતકરવાના રહ�શે. જો કોઇ
કારણસર સીલીન્ડરના જથ્થામાં ફ�રફાર આવે તો એક સીલીન્ડર દ�ઠ �.૧૫૦૦/-અથવાકંપની દ્વારા � દં ડ કરવામાં આવે તે
કોન્ટ્રાકટર પાસેથી વ�ુલ કરવામાં આવશે.આ રકમ ઘટ પડ�લ હોય તેપછ�ના બીલમાંથી જ કાપી લેવાની રહ�શે.
(૧૧) ગેસ ક�ન્દ્ર તરફથી �ુચવવામાં આવેલ ગ્રાહક િસવાયના અન-અિધ�ૃત ગ્રાહકોને સીલીન્ડરો પહ�ચાડ�લ હોવા�ુમા�ુ
ં
મ પડશે તો
તે પેટ� સીલીન્ડરની �ક�મત ઉપરાંત આઇ.ઓ.સી. દ્વારા � દં ડ કરવામાં આવે તે રકમકોન્ટ્રાકટર� ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. તથા
આ �ગે સરકારશ્રી/ઓઇલ કંપની તરફથી કોઇ કા�ુની
ં કાયર્વાહ�કરવામાં આવશે તો તે �ગે પણ ઇ�રદારની જવાબદાર�
રહ�શે
(૧૨) ખાલી ગેસ સીલીન્ડર સાથે સીલીન્ડરની ક�પ મેળવીને જમા કરાવવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે. જોઆ �ગે ઓઇલ
કંપની તરફથી કોઇ રકમની માંગણી કરવામાં આવશે તો કંપની તરફથી ન�� થાય તે રકમકોન્ટ્રાકટરને �ુકવવાની થતી
મહ�નતાણાની રકમમાંથી �ુકવણી વખતે િનગમ વ�ુલ કર� લેશે.
(૧૩) ગ્રાહક તરફથી બનાવટ� (સ્�ુર�યસ) સીલીન્ડર મેળવવાને કારણે ઓઇલ કંપની તરફથી � દં ડ કરવામાંઆવે તેની રકમ
કોઇપણ �તની નોટ�સ આપ્યા િવના ઇ�રદારના બીલમાંથી કાપી લેવામાં આવશે.
(૧૪) ઇ�રદારશ્રી દ્વારા એલ.પી.�. સીલીન્ડરની હોમ �ડલીવર� માટ� િન�ુક્ત કરવામાં આવતા પ્રત્યેક �ડલીવર�બોયને વજન કાંટો
આપવાનો રહ�શે તેમજ ગ્રાહકની માંગણી અન્વયે ર�ફ�લ�ુ ં વજન કર� આપવા�ુ ં રહ�શેિનયત વજનમાં તફાવત જણાયે
ઇ�રદારની જવાબદાર� ન�� કર� િનગમ દ્વારા દં ડનાત્મક િશક્ષાત્મકપગલા લેવામાં આવશે.
(૧૫) કરાર ખત �ગે સ્ટ� મ્પ પેપરનો ખચર્ ઇ�રદાર� ભોગવવાનો રહ�શે અને જ�ર� નોન ��ુડ�શીયલ સ્ટ� મ્પ પેપરઉપર �લખીત
કરારના�ુ ં લખી આપવા�ુ ં રહ�શે.
(૧૬) અિનવાયર્ સંજોગોમાં િનગમના સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા �ુચના આપ્યેથી એલ.પી.�. સીલીન્ડર િનગમનાસ્ટોર� જ ગોડાઉનથી
પ�રવહન કર� ગ્રાહકના ઘર સંધી પહ�ચતા ન કર� તેવા સંજોગોમાં એટલે ક� �યાર� ગ્રાહકને એલ.પી.�. સીલીન્ડર િનગમના શો
�મ અથવા અન્ય પોઇન્ટ પરથી આપવામાં આવે ત્યાર� ઇ�રદારના મં�ુર થયેલ દરના ૫૦% દરથી �ુકવ�ુ ં કરવામાં આવશે.
ઇ�રદાર� આ �ગે જ�ર� ર� કડર્ િનભાવવા�ુ ં રહ�શે.

(૧૭) આ કરારની કામગીર� અન્વયે કોન્ટ્રાકટર� દ� િનક ઓછામાં ઓછા ૪૦૦ બીલો અથવા િનગમ � આપે તેસખ્ં યાના બીલો
િનગમના ગેસ ક�ન્દ્ર ખાતેથી દરરોજ સાં� મેળવી લેવાના રહ�શે અને સદર બીલ �ુજબનાસીલીન્ડર�ુ ં િવતરણ બી� �દવસે �
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તે ગ્રાહકોને કર� તેનો �હસાબ તે જ �દવસે સાં� ગેસ ક�ન્દ્ર ખાતેઆપવાનો રહ�શે
(૧૮) જો કોન્ટ્રાકટરને આપેલ બીલ �ુજબ ગેસ સીલીન્ડર�ુ ં િવતરણ નહ� કર� તો કોન્ટ્રાકટરના ખચ� અને �હસાબેિનગમ ગેસ
સીલીન્ડર�ુ ં િવતરણ કરવા હ�દાર રહ�શે અને તે માટ� થયેલ સઘળા ખચર્ની રકમ િનગમકોન્ટ્રાકટરના બીલ અથવા
સી�ુર�ટ� �ડપોઝીટમાંથી કાપી લેવા માટ� હ�દાર રહ�શે.
(૧૯) સદર�ુ કામગીર� બ�વવા માટ� ડાયર� કટર ઓફ ટ્રાન્સપોટર્ દ્વારા બહાર પાડ�લા િનયમો અને િનયંત્રણો તેમજમોટર વ્હ�કલ
એક્ટ ૧૯૩૯ (આઇવીઓબી ૧૯૩૯) અને તે હ�ઠળ કરવામાં આવેલ સં� ૂણર્ જોગવાઇઓ�ુ ં પાલનકરવાની જવાબદાર�
કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૨૦) કોન્ટ્રાકટર દ્વારા કામે રાખવામાં આવેલ કામદારોને તેમના વેતન, પ્રો.ફંડ તથા િવિવધ મ�ૂર કાયદાઓ હ�ઠળઆપવામાં
આવતા લાભો વગેર� આપવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.પક્ષકારો વચ્ચે એ�ુ ં સ્પષ્ટતા� ૂવર્કન�� થયેલ છે ક� કોન્ટ્રાકટર
દ્વારા ક� તેના કામદારો દ્વારા િનગમ સાથે કોઇ હ�ો ક� માંગણીઓ કરવામાંઆવશે નહ�.
(૨૧) આ કરારની શરતોના યોગ્ય પાલનની બાંહધ
� ર� પેટ� બી� તરફવાળા કોન્ટ્રાકટર િનગમને નીચે �ુજબ લા�ુ પડ�
તેમસી�ુર�ટ� પેટ� જમા કરાવ્યા બાદ જ ગેસ સીલીન્ડર પ�રવહન તથા િવતરણનીકામગીર� િનગમ દ્વારા કોન્ટ્રાકટરને
સ�પવામાં આવશે. સદર�ુ સી�ુર�ટ� �ડપોઝીટ ઉપર િનગમ દ્વારા કોઇપણવ્યાજ �ુકવવામાં આવશે નહ�.

અ�.ંુ નં

ગેસ ક�દ્ર

િસ�ો�રટ�ડ�પોઝીટની રકમ(�.)

૧

ગેસ ક�દ્ર , �ુરત

૧,૩૫,૦૦૦/-

૨

નવરં ગ�ુરા , અમદાવાદ

૫૦,૦૦૦/-

(૨૨) રાંધણ ગેસના સીલીન્ડરમાં ઓઇલ કંપનીએ ન�� કર� લ નેટ વજનથી ઓ�ં વજન મા�ુમ પડશે અથવા તોતે પ્રકારની
ફર�યાદ મળે અને તેમાં તથ્ય જણાય તો ભર� લા ગેસ સીલીન્ડરના જથ્થાની ઓઇલ કંપની એ ��ક�મત ન�� કર� લ હોય
તેટલી �ક�મતનો દં ડ અથવા તો જણાયેલ ક્ષિત/ગેરર�તીના આધાર� � ૂળ �ક�મતથી બેપટ અથવા ત્રણ પટ (બે ગણો અથવા
ત્રણ ગણો) દં ડ વ�ુલ કરવાનો િનગમના સક્ષમ અિધકાર�ને હ� રહ�શે.
(૨૩) આઇ.ઓ.સી.એલ. દ્વારા આવક થયેલ સીલીન્ડર�ુ ં ૧૦૦% વજન કર� જથ્થો ઉતારવા-આપવાના રહ�શ.ે �નોપ્રિત સીલીન્ડરનો
ભાવ �___પૈસા ન�� કરવામાં આવેલ છે .
(૨૪) આ કરાર અન્વયે ગેસ સીલીન્ડર પ�રવહન અને િવતરણ કરવાની થતી કામગીર� કોન્ટ્રાકટર� રિવવાર તથાબી� �હ�ર
ર�ઓના �દવસે જો િનગમ દ્વારા �ુચના આપવામાં આવે તો કરવાની રહ�શે અને તે પેટ� કોઇવધારા�ુ ં વળતર ક� મહ�નતા�ુ
કોન્ટ્રાકટરને મળવાપાત્ર રહ�શે નહ�.
(૨૫) આ કરારનો સમયગાળો �ુરો થતા અથવા કોઇપણ કારણસર કરારનો અધવચ્ચે �ત લાવવામાં આવે તોિનગમ દ્વારા
કોન્ટ્રાકટર પાસેથી વ�ુલ કરવાની થતી રકમ મજર� લઇ અને વધારાની સી�ુર�ટ� �ડપોઝીટનીરકમ િનગમ કોન્ટ્રાકટરને
૩૦ �દવસમાં પરત કરશે.
(૨૬) કોન્ટ્રાકટર જો કરારની શરત�ુ ં પાલન ન કર� અથવા કોન્ટ્રાકટર ગેસ સીલીન્ડરના પ�રવહન અને િવતરણનીકામગીર�માં કોઇ
ગેરર�તી, અિનયિમતતા આચરતા જણાય ક� તે બાબતની કોઇ ફર�યાદ િનગમને મળે તોઆ કરાર તાત્કા�લક અસરથી રદ
કરવાનો અિધકાર િનગમને રહ�શે અને તેવા સંજોગોમાં કોન્ટ્રાકટર� આપેલસી�ુર�ટ� �ડપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે. તદ
ઉપરાંત કોન્ટ્રાકટરના વતર્નથી િનગમને થયેલ આિથ�ક�ુકશાનની ભરપાઇ કરવાની જવાબદાર� કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે અને
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આ ર�તે કરાર રદ થવાને કારણેકોન્ટ્રાકટર િનગમ પાસેથી કોઇ �ુકશાની ક� વળતર મેળવવા હક્ક્દાર રહ�શે નહ�.
(૨૭)ઇ�રદારશ્રી �યાર� ગ્રાહકને ઘર �ુધી
ં ર�ફ�લ પહ�ચાડવા �ય ત્યાર� ગ્રાહક પાસેથી “કન્ઝ�ુમર �ુક” માં ભર� લા સીલીન્ડરનો
નંબર બીન�ુક દશાર્ વવાનો રહ�શે.ઉપરાંત અગાઉ અપાયેલ સીલીન્ડર � ખાલી થયાબાદ પરત લેવામાં આવી રહ�લ છે તેની
ન�ધ �ુકમાં થયેલ છે ક� ક�મ? તેની ખાત્રી કર� �ુકમાં ન�ધ કરાયેલસીલીન્ડર જ પરત લેવાનો રહ�શે
(૨૮) ઇ�રદારશ્રી એ ર�ફ�લ�ુ ં િવતરણ યોગ્ય સમય મયાર્ દામાં � ૂણર્ કર� તે માટ� ર�ફ�લ પ�રવહન માટ� ઓછામાંઓછા બે યાંિત્રક
વાહનો અથવા સક્ષમ સ�ા દ્વારા જણાવવામાં આવે તેટલી સંખ્યામાં વાહનોની વ્યવસ્થારાખવાની રહ�શે
(૨૯) આ કરારનો સમય તા._______થી અથવા તો કોન્ટ્રાકટર કામગીર� શ� કર� તે તાર�ખથી તા_______�ુધીનોરહ�
ં
શે એટલે ક�
ઇ�રો સ�પ્યા તાર�ખથી એક વષર્ની �ુદત રહ�શે.
(૩૦) આ કરારની �ુદત �ુર� થયેથી િનગમ આજ શરતોને આિધન કરારની �ુદત વ�ુમાં વ�ુ ૩(ત્રણ) માસ માટ� કામગીર� કરવા
માટ� બંધાયેલા રહ�શે.
(૩૧) આ કરારના અથર્ઘટન સંબધ
ં ી કોઇ િવવાદ ઉભો થશે તો િનગમના મેનેજ�ગ ડ�ર� કટરશ્રીનો િનણર્ય આખર�ગણવાનો રહ�શે.
અને તે િનણર્ય કોન્ટ્રાકટરને બંધનકતાર્ રહ�શે.
(૩૨) ઇ�રો �ુરો થતા િનગમને યોગ્ય લાગશે તો ઇ�રાની �ુદત �ુર� થયા બાદ એક વષર્ માટ� (ઇ�રો) ની�ુદત લંબાવી આપવા
ઇ�રદારશ્રીની કામગીર�ની સમીક્ષા કર� ઇ�રો લંબાવવા િનણર્ય કરવા સિમિતનેસ�ા રહ�શે.(�ુ ના ભાવ/નવી શરતોએ)
(૩૩) કલમ નંબર ૨૨ અન્વયે યા તો તે િસવાય િનગમે/ઓઇલ કંપનીએ ન�� કર� લા તથા ઇ�રદાર� પાળવાનાિનયમોમાં
ગેરર�તી/ક્ષિત જણાશે તો પીનલ કાયર્વાહ� કરવાનો અબાિધત અિધકાર િનગમના સક્ષમઅિધકાર�ને રહ�શે.
(૩૪) આઇ.ઓ.સી.એલ. કંપની દ્વારા વખતો-વખત અપાતી તમામ �ુચનાઓનો �ુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહ�શે.
(૩૫) કોન્ટ્રાકટર લેબર િનયમન અને ના�ુદ� ધારો-૧૯૭૦ ની જોગવાઇઓ�ુ ં અમો કોન્ટ્રાકટર� પાલન કરવા�ુરહ�
ં શે.
(૩૬) (૧) લ�ુ�મ વેતનધારા ની જોગવાઇઓ �ુજબ મ�ુ રોને િનયત કર� લ વેતન કરતા ઓ� વેતન �ુકવવામાંઆવશે તો તેની
જવાબદાર� અમો કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૨) કોન્ટ્રાકટર પ્રો.ફંડ (િનયમ-૧૯૫૨ �ુજબ) અમો કોન્ટ્રાકટર� ભરવાનો રહ�શે.
(૩) કોન્ટ્રાકટર જો ભાગીદાર� પેઢ�, કો.ઓ.સોસાયટ�, એજન્સી િવગેર� હોય તેવા �કસ્સામાં સિવ�સ ટ� ક્ષઉઘરાવવા તેમજ
ભરપાઇ કરવાની જવાબદાર� તેઓની છે . આ �ગે િનગમની કોઇ સીધી જવાબદાર�થતી નથી.
(૪) દર� ક ધારાઓના પાલન �ગે રાખવાના થતા ર� કડર્ સં� ૂણર્પણે અદ્યતન રાખવાની જવાબદાર� અમોકોન્ટ્રાકટરની રહ�શે
અને િનયત પત્રકમાં જ�ર� િવગત માસવાર આસી. મેનેજર (કો.ક�.) દ્વારા નાયબ�લ્લા મેનેજરશ્રીને ર�ુ કરવામાં આવશે.
(૫) દર� ક ધારાઓ �ગે � લાયસન્સ લેવા�ુ ં થાય તે મેળવી લેવા�ુ,ં િનયમો�ુસાર
ં
મ�ુ રોને �ુિવધાઆપવાની રહ�શ,ે તેની
જવાબદાર� અમો કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.
(૬) મ�ુ રધારાની હાલની જોગવાઇઓ તથા ત્યારબાદ તેમાં સરકારશ્રી તરફથી � ફ�રફાર થાય તે �ુજબઅમલ કરાવવાની
જવાબદાર� અમો કોન્ટ્રાકટરની રહ�શે.

(૩૭) આ કરાર હ�ઠળ કોન્ટ્રાકટર નીચેની બાબતો સ્વીકાર�એ અને અમોને બંધનકતાર્ રહ�શે.
-૧- અમોએ મ�ુ ર� કામ માટ� રોક�લ મ�ુ રોને �ુ દા �ુ દા મ�ુ રોને �ુ દા �ુ દા મ�ુ ર કાયદાઓ અન્વયે કોન્ટ્રાકટરલેબર િનયમન અને
ના�ુદ� ધારો -૧૯૭૦ �વી ક� પ્રો.ફંડ, બોનસ, ગ્રે��ુઇટ�, ર�ઓ િવગેર�ની અમાર�સં� ૂણર્ જવાબદાર� રહ�શે. કોપ�ર� શનને

14
અમારા કમર્ચાર�ઓ વતીથી કોઇ નાણાંક�ય જવાબદાર� અદા કરવાનીથાય તો તેની સં� ૂણર્ રકમ અમારા બીલ ક� �ડપોઝીટ
માંથી વ�ુલ કરવાને હક્ક્દાર રહ�શે. અમોએ રાખેલમ�ુ રો કોપ�ર� શનનાં કમર્ચાર�ઓ ગણાશે નહ�.
-૨- અમો ગેસ ડ�લીવર�/પ�રવહન ઇ�રદાર કોઇપણ પ્રકારના �ુના�હત �ૃત્યો તેમજ અસામા�ક પ્ર� ૃિ� સાથેસકં ળાયેલ નથી
તથા અમાર� સામે પોલીસ ક�સ તેમજ પાસા ક� અન્ય કોઇ �ુન્હો ન�ધાયેલ નથી.
(૩૮) ભિવષ્યમાં િનગમ ગેસ એજન્સી આઇ.ઓ.સી.એલ.કંપની ને પરત કર� તો તે બાબતે અમોને કોઇ વાંધો નથી� બાબતે આ
શરત અમોને બંધનકતાર્ રહ�શે
.
ઉપરોક્ત કરાર આજરોજ તા.__________ના રોજ અમદાવાદ/�ુરત ખાતે આ કામના બંને પક્ષકારોએ વાંચી,વંચાવી
સમ�,િવચાર� અને પોતાની અક્ક્લ/ હ�િશયાર�થી કર� લ છે અને યથાથર્ પાલન સા� બંને પક્ષવાળાઓ બંધાયેલ છ�એ.

સ્થળ: અમદાવાદ/�ુરત
તાર�ખ:______________
અત્રે ___________________________મ�ુ

૧. એક તરફવાળા (લખી આપનાર)

___________________________

તત્રે ____________________ શાખ

(સાક્ષી)

_____________________________

(સહ�/િસ�ો)

૨. બી� તરફવાળા (લખાવી લેનાર)

___________________________

(સહ�/િસ�ો)

(સાક્ષી)

____________________________

