ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિત હ�ઠળ વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ માટ� �જલ્લાવાર પ�રવહન ઈ�રા,
તા�કુ ા/ઝોનવાર ડોર સ્ટ�પ ડ�લીવર� પ�રવહન ઈ�રા તેમજ ગોડાઉનવાર મ�ુર� કામના
ુ ના �ગે નો �ધ
ુ ારો
ઈ�રા માટ� ટ�ન્ડરરોને ઈ-ઓકશન બીડમાં ભાગ લેવા બાબતે જ�ર� �ચ

૧.

ટ�ન્ડરર �તે ર��યન-અમદાવાદ, વડોદરા, �ુરત અને રાજકોટ ના �લ્લાઓ પૈક� બે થી
વધાર� �લ્લાઓ માટ� એલ-૧ �હ�ર થશે તો તે ટ�ન્ડરરને વ�ુમાં વ�ુ ર��યન વાર તેમજ
સમ્રગ રાજયના ૨૮ �લ્લાઓ પૈક� કોઇપણ ૨-બે �જલ્લાની મયાર્દામાં કામગીર� �ુપ્રત
કરવાની જોગવાઈ ટ�ન્ડર દસ્તાવેજમાં કર� લ છે . પરં � ુ સ્પધાર્ત્મક હર�ફાઈ/Competition
ધ્યાને લઈ ટ�ન્ડરરને ૨(બે)થી વ�ુ �લ્લાઓ માટ� પ�રવહન કામગીર� �ુપ્રત કરવાની
િવચારણામાં લઇ આખર� િનણર્ય કરવામાં આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરોને બંધનકતાર્ રહ�શે.

૨.

ટ�ન્ડરર �તે �લ્લાઓના તા�ુકા/ઝોન પૈક� ૫-પાંચ થી વધાર� તા�ુકા/ઝોન માટ� એલ૧ �હ�ર થશે તો તે ટ�ન્ડરરને વ�ુમાં વ�ુ �જલ્લાવાર તેમજ સમ્રગ રાજયના ૨૮
�લ્લાઓના

૨૭૧ તા�ુકા/ઝોન

પૈક� કોઇપણ ૫-પાંચ �ુધીના તા�ુકા/ઝોન માટ�

કામગીર� �ુપ્રત કરવાની જોગવાઈ ટ�ન્ડર દસ્તાવેજમાં કર� લ છે . પરં � ુ સ્પધાર્ત્મક
હર�ફાઈ/Competition ધ્યાને લઈ ટ�ન્ડરરને ૫(પાંચ)થી વ�ુ તા�ુકા/ઝોન માટ� ડોર સ્ટ�પ
ડ�લીવર� પ�રવહન કામગીર� �ુપ્રત કરવાની િવચારણામાં લઇ આખર� િનણર્ય કરવામાં
આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરોને બંધનકતાર્ રહ�શે.
૩.

ટ�ન્ડરર �તે �લ્લાઓના ગોડાઉન

પૈક� ૪-ચાર થી વધાર� ગોડાઉન માટ� એલ-૧ �હ�ર

થશે તો તે ટ�ન્ડરરને વ�ુમાં વ�ુ �જલ્લાવાર તેમજ સમ્રગ રાજયના ૨૮ �લ્લાઓના
એકંદર� ૨૦૯ ગોડાઉન

પૈક�ના કોઇપણ ૪-ચાર �ુધીના ગોડાઉન માટ� કામગીર� �ુપ્રત

કરવાની જોગવાઈ ટ�ન્ડર દસ્તાવેજમાં કર� લ છે . પરં � ુ સ્પધાર્ત્મક હર�ફાઈ/Competition
ધ્યાને લઈ ટ�ન્ડરરને ૪(ચાર)થી વ�ુ ગોડાઉન માટ� મ�ુર� કામના ઈ�રા �ુપ્રત કરવાની
કામગીર� િવચારણામાં લઇ આખર� િનણર્ય કરવામાં આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરોને
બંધનકતાર્ રહ�શે.

�જલ્લાવાર પ�રવહન ઈ�રા ટ� ન્ડર દસ્તાવેજના �દ્દુ ા નં-૭ ટ� ન્ડરના ભાવો �ગે િવચારણા
અને પેટા �દ્દુ ા નં- ૭.૧ અને ૭.૨ માં ડોર સ્ટ� પ ડ�લીવર� પ�રવહન ઈ�રાના ટ� ન્ડર
ુ બ �દ્દુ ા લેવાયેલ હોવાથી �ધ
ુ ારો કરવાનો થતો હોય નીચે �જ
ુ બની િવગતો
દસ્તાવેજ �જ
ધ્યાને લેવા તમામ ટ� ન્ડરરોને િવનંતી.
૭. ટ�ન્ડરના ભાવો �ગે િવચારણા:૭.૧

૨૦૧૭-૧૮ ના �દા�ત પ�રવહન ખચર્ના આધાર� વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ના પ�રવહન ઈ�રા માટ�
�જલ્લાવાર અલગ અલગ એલ.૧ ન�� કરવામાં આવશે. �માં વષર્ ૨૦૧૭-૧૮ના વેઈટ�ઝ આપી
સ્લેબવાઈઝ ખચર્ અને વેઈટ�જ ની ગણતર� કરવામાં આવશે � �ુજબ સ્લેબ વાઈઝ વેઈટ�જને
ટ�ન્ડરરોના

e-auction

ભાવથી ગણતર� કર� સંભિવત ખચર્ ન�� કરવામાં આવશે. અને �ુલ

સંભિવત ખચર્ �લ્લાવાર �તે ટ�ન્ડરરના ખચર્ ઓછામાં ઓછા થશે તેને આખર� એલ.૧ ગણવામાં
આવશે. પરં � ુ અન્ય ટ�ન્ડરરો- એલ-૨, એલ-૩ િવગેર�, એલ-૧થી સ્લેબવાર ઓછા જણાશે તેમજ
કોઈ એક થી વ�ુ સ્લેબમાં એલ-૧ ટ�ન્ડરરના ભાવ સ�થી નીચા હશે પરં � ુ િનગમને તે વ્યાજબી નહ�
જણાય તેવા �કસ્સામાં તો એલ-૧ ટ�ન્ડરર� �તે તમામ સ્લેબમાં તે ભાવ �ુજબ ઘટાડો કર�
આપવાનો રહ�શે. અન્યથા અન્ય એલ-૨, એલ-૩ િવગેર� ટ�ન્ડરરોને તમામ સ્લેબના ઓછામાં ઓછા
ભાવ �ુજબ ભાવ ઘટાડો કર� આપવાનો િવકલ્પ આપવામાં આવશે અને તે બાબત ધ્યાને લઇ
ઈ�રો �ુપ્રત કરવા �ગે નો આખર� િનણર્ય લેવામાં આવશે. � તમામ ટ�ન્ડરરોને બંધનકતાર્ રહ�શે.

૭.૨

ટ�ન્ડરર �-તે ર��યન-અમદાવાદ, વડોદરા, �ુરત અને રાજકોટ ના �લ્લાઓ પૈક� બે થી વધાર�
�લ્લાઓ માટ� એલ-૧ �હ�ર થશે તો તે ટ�ન્ડરરને વ�ુમાં વ�ુ ર��યન વાર તેમજ સમ્રગ રાજયના
૨૮ �લ્લાઓ પૈક� કોઇપણ બે �જલ્લાની મયાર્દામાં કામગીર� �ુપ્રત કરવામાં આવશે. અને તેથી
વધાર� ના �જલ્લાઓ માટ� આવેલ ક્રમશ: એલ-૨ ક� એલ-૩ ટ�ન્ડરરને એલ-૧ના ભાવે કામગીર�
કરવા જણાવવામાં આવશે અને તેઓ દ્વારા સ્વી�ૃિત આપવાની બાહ�ધર� આપવાની રહ�શે � તમામ
ટ�ન્ડરરો ને બંધનકતાર્ રહ�શે.

૧.

ર�વસર્ ઈ-ઓકશન પદ્ધિતથી �જલ્લાવાર પ�રવહન ઈ�રા, ડોર સ્ટ� પ ડ�લીવર� પ�રવહન
ઈ�રા અને ગોડાઉનવાર મ�ુર� કામના ઈ�રાના

ટ� ન્ડર દસ્તાવેજમાં નીચેની બાબતે

ુ બની િવગતો પણ તમામ ટ� ન્ડરરોને ધ્યાને લેવા
કર� લ જોગવાઈઓ ઉપરાંત નીચે �જ
િવનંતી છે .
શરત નં.૨.૧

ટ�ન્ડરર�ુ ં આવકવેરા િવભાગ દ્વારા આપવામાં આવતા કાયમી ખાતા નંબરની સ�ટ�ફ�ક� ટની સ્વપ્રમા�ણત નકલ જોડવાની રહ�શે.

èå ¤éø¶¦øÁõÁõ¶Ûà ´ÜÓÉå±ÜÏÜÜØ ‰¡ÓÜå ÏÜØèàÓ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÑÜÜÓå ´Üå ¤éø¶¦øÁõÁõ

ÁíÜÜÓÜ ‘ÓÜÓƒÜ´Ü ‘Ó´Üß íÜƒÜ´Üå †ÜíÜ‘íÜåÓÜ ‘ÜÑÜÏÜß ƒÜÜ´ÜÜ ÃÜØËÜÓ (PAN) ÏÜåìíÜåêÜ ÷ÜåíÜÜå èÓàÓß “å. †³ÜíÜÜ †ÜíÜÜå
ÃÜØËÜÓ ÏÜåìíÜíÜÜ ÏÜÜüå …ÛÈÛ‘õÈÛéÁõÛ ”ÛÛ©ÛÛ¶ÛÛ ÝÃÜÑÜ´Ü ÃÜÏÜàÃÜÜÏÜÜØ †Ó¢ ‘Óß ÷ÜåíÜß èÓàÓß “å. ÝÃÜÑÜ´Ü ÃÜÏÜàÃÜÜÏÜÜØ †Ó¢
‘ÓåêÜ ÷ÜåÑÜ ´ÜåíÜÜ Ý‘ôôÜÜÏÜÜØ †Ó¢ ÃÜß સ્વ-પ્રમા�ણત ÃÜ‘êÜ Óèà ‘ÓíÜÜÃÜß Ó÷åïÜå.
૨.૨

(અ) ટ�ન્ડરર�ુ ં ર��યોનલ પ્રોિવડંડ કચેર� દ્વારા આપવામાં આવેલ સમયમયાર્દામાં પી.એફ.કોડ
નંબરની સ્વ-પ્રમા�ણત કયાર્ના સહ�િસ�ા સાથેના પ્રમા�ણત નકલ જોડવાની રહ�શે. પી.એફ.કોડ
નંબર મળે લ ન હોય તેવા સંજોગોમાં ટ�ન્ડરર� જો અર� કર� લ હોય તો તેની સ્વ-પ્રમા�ણત નકલ
અથવા િનયત સમયમયાર્દામાં પી.એફ.કોડ મેળવી ર�ુ કરવાનો રહ�શે અને તે �ગે ની બાહ�ધર�
આપવાની રહ�શે.
(બ)તેમજ લેબર/ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ લો અને ફ�કટર� એક્ટની સબંિધત કાયદાક�ય જોગવાઈ�ુ ં પાલન
કરવા�ુ ં રહ�શે.

(ક) EFZT ;ZSFZGF U]0h V[g0 ;JL"; 8[1FGL HMUJF. VG];FZ 8[g0ZZG]\ JFlQF"S 8G" VMJZ ~FPZ_
,FB S[ T[YL JW] CMI TM T[VMV[ OZHLયાT56[ HLV[;8L ZHL:8=[XG G\AZGL :Jv5|DFl6T GS, ZH]
SZJFGL ZC[X[P ટેન્ડરર દ્વારા નવો વ્યવસાય શ� કરેલ હોય અને �એસટી ર�. નં. મેળવવા પા� હોય અને તે
નંબર મેળવવા માટે અર� કરેલ હોય તો તેની સ્વ-�માિણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. હાલમાં �એસટી ર�.નં.
મેળવવા પા� ન થતો હોય પરંતુ ભિવષ્યમાં મેળવવા પા� થાય ત્યારે તે િનયત સમયમયાર્દામાં મેળવી અ�ેને રજુ
કરવાનો રહેશે જે મુજબની બાહ�ધરી આપવાની રહેશે.

૨.

િજલ્લાવાર પ�રવહન ઈ�રા ટેન્ડર દસ્તાવેજના કરારનામાની શરત નં. મુજબ ૪૯ માં નીચે
મુજબનો સુધારો વાંચવા તમામ ટેન્ડરરોને િવનંતી.

શરત નં.૪૯P ¡÷åÓ ÝíÜ´ÜÓ±Ü ÏÜÜüåÃÜÜ è³³ÜÜÃÜàØ ÆÜÝÓíÜ÷ÃÜ èå ü×‘ÏÜÜØ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå “å ´ÜåÃÜß ÆÜÓ †Ü †ØÄÜåÃÜàØ lGUD

NJFZF lGIT SZ[, AM0" qËÜåÃÜÓ êÜÄÜÜíÜíÜà ÉÓ¢ÑÜÜ´Ü “å ´ÜåÃÜÜå †ÏÜêÜ ÃÜ ‘ÓíÜÜ ËÜ¹êÜ éÜ.૧૦૦૦/- ÆÜÂÝ´Ü
ü×‘ÃÜÜ ¹Ø² ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜïÜå ´Ü³ÜÜ ÝÃÜÄÜÏÜ ÁíÜÜÓÜ †Ü‘ÜÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜåêÜ ¹Ø²ÃÜß Ó‘ÏÜ †ÏÜÜå ÝÃÜÄÜÏÜÃÜå ´Üà´ÜÚ è
ÍÜÓÆÜÜ‰ ‘Óß †ÜÆÜíÜÜÃÜß ËÜÜØ÷åÁÜÓß †ÜÆÜß†å “ß†å, †ÃÑÜ³ÜÜ ÝÃÜÑÜ´Ü Ó‘ÏÜ †ÏÜÜÓÜ ÆÜ²´ÜÓ ËÜßêÜÜå ‘å
ôÜß‘ÑÜÜåÓßüß ²ßÆÜÜå”ßüÏÜÜØ³Üß ôÜßÁÜß íÜôÜàêÜ ‘ÓíÜÜÏÜÜØ †ÜíÜå ´ÜÜå †ÏÜÜå ‘Üå‰ íÜÜØÁÜÜå ‘å ´Ü‘ÓÜÓ ‘ÓßïÜØà ÃÜ÷Î.

