સુઘાયો (તા. ૨૪/૦૩/૨૦૨૦)
લાશન સવુ લધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે) યુ ા ાડલા અંગે .
રયવળષ્ટ – ય
(૨) કાભલાય બયે ર બાલત્રકના ટેન્ડય પોભમ રગ રગ કલયલાા
ુ ીભાં વનગભની કચેયીભાં
વં ૂણમ વલગતો વાથે તા.૦૪-૦૪-૨૦૨૦ સધ
ુ ીભાં વીરફંઘ કલયભાં અય.ી.એડી/
વાંજે ૧૮.૦૦ લાગ્મા સધ
કુ યીમયથી ભી જામ તે યીતે ભોકરી અલાના યશેળે. રૂફરૂભાં કોઆ
ટેન્ડય સ્વલકાયલાભાં અલળે નશીં.
(૩) વનમત વભમભમામદાભાં ભે રા ટેન્ડયો

તા.૦૯-૦૪-૨૦૨૦ના યોજ

૧૨.૦૦ કરાકે જે તે વલબાગીમ કચેયી ખાતે ખોરલાભાં અલળે.
ટેન્ડય બયનાય શાજય યશી ળકળે.

જેભાં

ગુજયાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
રોકાયુકત બલનની ાછ, ‘’છ’’ યોડ,
વેકટય-૧૦/ફી, ગાંધીનગય
પોન નં-૦૭૯-૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬

પેકવ નં-૦૭૯-

૨૩૨૫૬૨૨૦

જાશેય વનવલદા
લાશન સુવલધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે) ુયા ાડલા અંગે.
વનગભની વલવલધ વલબાગીમ કચેયીઓ ખાતે લષ.૨૦૨૦-૨૦૨૨ (ફે લષ)
ભાટે કચેયીભાં લાશન સુવલધા લાશન (શંકાયનાયની વેલા વાથે)  ૂયી ાડલા ભાટે
નુબલી ને પ્રવતષ્ષ્િત એજન્વીઓ ાવેથી િયાલેરા ટેન્ડયો

, વીરફંઘ કલયભાં

યજી.ો.એ.ડી.થી/કુ યીમયથી ભંગાલલાભાં અલે છે . લાશન ભોડર નં-૨૦૧૭ કે તે વ્શીકર
(LMV) ાંચ વીટયનું તેભજ ટેક્ષી ાવવિંગ, નોન એ.વી. શોવું જરૂયી છે .
બયે રા ટેન્ડય પોભષ જે તે વલબાગીમ કચેયીને રૂા.૩૦૦/- નોન યીપન્ડેફર
તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૦ના યોજ ૧૬.૦૦કરાક સુધીભાં ભી જામ તે યીતે ભોકરલાના યશેળે.
અ અંગેની લધુ ભારશતી વનગભની લેફવાઆટ ઉય (રયવળષ્ટ-૧ થી  ભાં) ઉરબ્ધ
છે .
સ્થઃ ગાંધીનગય.
તાયીખઃ૦૯/૦૩/૨૦૨૦
E-mail ID: gsphcltd@gmail.com

ભેનેજજિંગ રડયે કટય
CIN : U45201GJ1988SGC011453

ુ યાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
ગજ
રયવળષ્ટ-૧
લાશનની જરૂરયમાત દળાષલત ંુ ત્રક.
ક્રભ

કચેયી

લાશનની
વંખ્મા

(૧)

ભદાલાદ વલબાગીમ કચેયી

ય

(ય)

ગાંધીનગય વલબાગીમ કચેયી

૧

લુણાલાડા ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

ભશેવાણા વલબાગીમ કચેયી

૨

ારનુય ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

ભોડાવા ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

લડોદયા વલબાગીમ કચેયી

૩

ગોધયા ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

સુયત વલબાગીમ કચેયી

૨

નલવાયી ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

યાજકોટ વલબાગીમ કચેયી

૨

જાભનગય ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

ભોયફી ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

ગાંધીધાભ ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

જુનાગઢ વલબાગીમ કચેયી

૧

ફોટાદ ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

બાલનગય ેટા વલબાગીમ કચેયી

૧

(૩)

(૪)
(૫)
(૬)

(૭)

કુ રઃ-

ય૩

ુ યાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
ગજ
રયવળષ્ટ – ય
લાશન સવુ લધા લાશન (શંકાયનાયની વેલા વાથે)  ૂયી ાડલા અંગેના ટેન્ડય
અંગેની ગત્મની સ ૂચનાઓ
(૧) ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ વંફવં ધત કચેયીભાંથી ભેલેર ટેન્ડય જ
બયીને યત કયલાનું યશેળે. ફશાયથી ભેલેર કે ઝેયોક્ષ કયાલેર ટેન્ડય
ભાન્મ ગણાળે નશી. કચેયીના વવકકા તથા નંફય વાથેન ું જ ટેન્ડય પોભમ
રૂા.૩૦૦/- નોન યીપન્ડેફર બયીને યત કયલાનું યશેળે.
(૨) કાભલાય બયે ર બાલત્રકના ટેન્ડય પોભમ રગ રગ કલયલાા
વં ૂણમ વલગતો વાથે

ુ ીભાં વનગભની કચેયીભાં
તા.૨૪-૦૩-૨૦૨૦સધ

ુ ીભાં વીરફંઘ કલયભાં અય.ી.એડી/
વાંજે ૧૮.૦૦લાગ્મા સધ
કુ યીમયથી ભી જામ તે યીતે ભોકરી અલાના યશેળે. રૂફરૂભાં કોઆ
ટેન્ડય સ્વલકાયલાભાં અલળે નશીં.
(૩) વનમત વભમભમામદાભાં ભે રા ટેન્ડયો

તા.૨૬-૦૩-૨૦૨૦ના યોજ

૧૨.૦૦ કરાકે જે તે વલબાગીમ કચેયી ખાતે ખોરલાભાં અલળે.

જેભાં

ટેન્ડય બયનાય શાજય યશી ળકળે.
(૪) વનમત તાયીખ વભમ ફાદ ભે રા ટેન્ડયો યદફાતર ગણાળે.
(૫) ટેન્ડય બયનાયે કોઆ નાણાંકીમ વંવથા/ફેંકના ડડપોલ્ટય નથી તે
ફાફતનું એકયાયનામુ યજૂ કયલાનું યશેળે.
(૬) ટેન્ડય બયનાય એજન્વી તેભજ તેના લાશન ય કોઆ ોરીવ કેવ
થમેર નથી તે ફાફતનું ણ એકયાયનામુ યજૂ કયલાનું યશેળે.
(૭) એક કયતાં લધુ કચેયી ભાટે જો ટેન્ડયો બયલાભાં અલે તો દયે ક
કચેયીલાય રગ કલય કયલાનું યશેળે. કલય ઉય જે તે

“ લાશન

સુવલધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે) વેલા ુયી ાડલા ભાટેન ું ટેન્ડય” તેવ ું
રખલાનું યશેળે.
(૮) જે તે કચેયી ભાટે બયે ર ટેન્ડયના બાલત્રકના ટેન્ડય પોભમ અ વાથે
વાભેર ડયવળષ્ટ-૪ ભાં બયલાના યશેળે.
(૯) વી.એન.જી. લાશન ભાટેન ું બયે લ ું ટેન્ડય ભાન્મ ગણાળે.
(૧૦) બયે રા ટેન્ડયો વલીકાયલા/ ન વલીકાયલાનો વનણમમ રેલાનો વનગભને
ફાવધત વધકાય યશેળે.

ુ યાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
ગજ
રયવળષ્ટ – ૩
એજન્વી ાવેના લાશનોની ભાડશતી દળામલતું ત્રક
(૧) યજીવરેળન નંફય તેભજ તાયીખ (ય) કંનીનું નાભ
(૩) ભોડેર

-

-

(૪) લાશનના ભારીકનું નાભ

-

() ભાલરકના ાનકાડમ નો નંફય (૬) લાશનનો ટેક્ષ બમામની વલગત (૭) કવભાત વલભા કંની/ોરીવી નંફય/ લેરીડીટી (૮) ટેક્ષી ાવવિંગનું લમ (૯) ી.યુ.વી.નોંઘઃ(૧) ઉયોકત જણાલેર (૧) થી (૯) મુદ્દાની ભાડશતી પ્રત્મેક લાશન ભાટે
રગ ળીટભાં અલાની યશેળે.
(ય) લાશનની યજીવરેળન બુક

, ટેક્ષી ાવવિંગ વડટિડપકેટ , વલભાની ોરીવી

તેભજ ટેક્ષી ાવવિંગની નકર ટેન્ડય ાવ થમા ફાદ ડદન-૧૦ભાં યજુ
કયલાની યશેળે. જો તેભ કયલાભાં કસ ૂય કયળે તો ટેન્ડય યદ થળે.
લાશન ભાલરકના વશી-વવક્કા

ુ યાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
ગજ
રયવળષ્ટ – ૪
લાશન સુવલધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે)  ૂયી ાડલા અંગેન ું નમુનારૂ બાલત્રકનુ ં ટે ન્ડય પોભમ
લાશન સુવલધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે)  ૂયી ાડલા ભાટે ન ુ ં બાલત્રક
.નં.

વલગત

કાભની દ્ધવત

વલગતભાં દળામલેર
વભગ્ર કાભગીયી ભાટે
બાલત્રક

૧

લાશન સુવલધા

૨૫૦૦

(૧) એકંદય બાલ

શંકાયનાયની વેલા

ડક.ભી/પ્રવતભાવ

રૂા..........પ્રવતભાવ

વાથે

ભાટે

૨૫૦૦ રધુતભ ડક.ભી.

ુયા ાડલાભાં

ભાટે

અલનાય લાશનની

(ય) ઉય ક્રભ(૧)ભાં

(લાશન શંકાયનાય

દળામ લેર રઘુતભ ડક.ભી

વાથેની) વંખ્મા........

કયતાં લધાયાના ડક.ભી.





ભાટે પ્રવત ડક.ભી.નો
બાલ રૂ..................
નેવટ ભની ડડોઝીટની યકભ રૂા.૧૦ ,૦૦૦/- પ્રવત લાશન દીઠ.
બમામની યવીદની વલગત
ડ્રાપટ/ે ઓડમ ય નંફયતાયીખ
ફેંકની વલગત
કયાય નાભાની ઉલ્રેલખત તભાભ ફોરીઓ ને કાભગીયીની ળયતો ભેં/ ભે લાંચી છે
ને તે હ/
ુ ં ભે ફયાફય વભજમા છીએ. ઉય બાલત્રકભાં વનડદિ ષ્ટ કાભનો પ્રકાય ને દ્ધવત
ણ લાંચી વભજીને વલીકાયીએ છીએ. અ વલે ફોરીઓ , ળયતો ને કાભગીયીની વલગતો ને
દ્ધવતનો કોઆણ લાંધો, વલયોધ કે તકયાય વવલામ વં ૂણમણે સ્વલકાય કરૂં છં/ કયીએ છીએ ને
બાલત્રક બયુું છે .
વથઃ

ટેન્ડય બયનાયની વશી...................

તાયીખઃ

વીકકો

ટેન્ડય બયનાયનુ નાભઃ

એજન્વીનું નાભ.

(* જરૂયી વલગત યાખલી, રાગુ ન ડતી કાઢી નાખલી)

ુ યાત યાજમ ોરીવ અલાવ વનગભ લર.
ગજ
રયવળષ્ટ – 
લાશન સુવલધા(શંકાયનાયની વેલા વાથે)ની વેલા ુયી ાડલા અંગે નમુનારૂ
કયાયનામુ.ં
અ કયાયનામું અજે તા.

ના યોજ

ભો

વધકાયી

મુકાભે
કચેયી

(શલે છી જેભને વક્ષભ વત્તા/કચેયી તયીકે વંફોધલાભાં અલળે)
તથા

(શલે છી જેભને એજન્વી તયીકે

વંફોધલાભાં અલળે) તેભની લચ્ચે અથી કયલાભાં અલે છે .
અ કયાય એજન્વી દ્વાયા

કચેયીભાં લાશન સુવલધા

(શંકાયનાયની વેલા વાથે) વેલાઓ અલા ભાટે કયલાભાં અલે છે .
લાશન સુવલધા (શંકાયનાયની વેલા વાથે)ની વેલા એજન્વીએ નીચે દળામલેર
ળયતોને અધીન ુયી ાડલાની યશેળે.
(૧) લાશન શંકાયનાય વ્મડકત

, લાશન ચરાલલાની ઠયાલેર વલે રામકાતો

ધયાલતો શોમ તે એજન્વીએ જોલાનું યશેળે. ખાવ તો જરૂયી રામવન્વ
ધયાલતો શોમ, કરય બ્રાઆન્ડ ન શોમ, ંચાલન લમથી લધુ લમનો ન શોલો
જોઆએ. જે અંગેના ુયાલાઓ જે તે કચેયીના વંફવં ધત વધકાયી વભક્ષ યજુ
કયલાન યશેળે.
(ય) લાશન ચારકે લાશન વાપ-વપાઆ કયી ચોખ્્ું યાખલાનું યશેળે ને દયે ક
વભમે મુવાપયી ભાટે તૈમાય યાખલાનું યશેળે.
(૩) લાશન ચારકે લાશન શંકાયતી લખતે રાડપકના વનમભોનું ચુવતણે ારન
થામ તે જોલાનું યશેળે તેભજ લાશનને કોઆ નુકળાન ન થામ તે યીતે લાશન
શંકાયલાનું યશેળે.
(૪) લાશન ચારકોનો ગૃ/વમનર એકવીડન્ટ ોરીવી શેઠ જરૂયી વલભો
ઉતાયલાની જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે.

() દયે ક લાશન શંકાયનાયો આવતશાવ (ચારચરગત) અંગત વલગતો , વ્મડકતગત
ોરીવી તાવનો શેલાર તેભજ વંરગ્ન તભાભ ફાફતો એજન્વી દ્વાયા
વં ૂણમણે ખયાઆ કમામ ફાદ જ એજન્વીએ લાશન શંકાયનાય ુયા ાડલાના
યશેળે. વદયહુ ફાફતે જરૂય ડે ચકાવણી ફાદ મોગ્મ જણામ તે વ્મડકતને
લાશન શંકાયનાય તયીકે કચેયી શાજય કયળે.
(૬) એજન્વીએ રેફય કોન્રાકટ ને ી.એપ.ના વનમભોનો ભર કયલાનો
યશેળે.
(૭) કચેયી ને લાશન શંકાયનાય લચ્ચે નોકયી ને તેની અનુવલં ગક કોઆણ
ફાફત જેલી કે ભાલરક ને નોકયના વંફઘ
ં થલા તો ન્મ કોઆ
કામદાકીમ જલાફદાયી યશેળે નશીં. લાશન શંકાયનાય ધ્લાયા તેઓની વેલા
ફાફતે કોઆણ પ્રશ્નો ઉસ્વથત થામ તેભાં કચેયીને કોઆણ વલરૂભાં રેલા
દે લા યશેળે નશીં.
(૮) એજન્વીએ ળકમ શોમ ત્માં સુધી નલા લાશનો થલા કયાયની તાયીખથી
લધુભાં લધુ ત્રણ લમ શેરાના વભમ સુધીના ભોડરના લાશનો ુયા
ાડલાના યશેળ,ે તેનાથી જુના ભોડરના લાશનો ુયા ાડી ળકાળે નશીં.
(૯) કયાય ળરૂ કયતાં ગાઉ એજન્વીએ ુયા ાડલાભાં અલનાય લાશનો જે તે
કચેયી ખાતે ચકાવણી થે શાજય કયલાના યશેળે. અ ચકાવણી ફાદ જે
લાશનોની ભંજુયી ાળે, તેભાં ફદરાલ કયી ળકાળે નશીં.
(૧૦) એજન્વીએ તેની ભાલરકીના લાશન ઉયાંત ન્મની ભાલરકીના લાશનો ુયા
ાડલાભાં અલે તો મુ ભાલરક દ્વાયા લાશન ચરાલલા ભાટે ાલય ઓપ
એટની અતો ત્ર યજુ કયલાનો યશેળે.
(૧૧) દયે ક લાશન વાયી સ્વથવતભાં ચારી ળકે તે ભાટે જરૂયી વભાયકાભ કયાલલાની
તેભજ લાશનભાં દાગીના નાખલાની તભાભ જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે

,

તેભજ લાશન શંભેળા વાયી કન્ડીળનભાં યશે , તેન ું ખાવ ધ્માન યાખલાનું
યશેળે.
(૧ય) તભાભ લાશનોના લેયાઓ જેલા કે, વવલિવ ટે ક્ષ, યોડ ટે ક્ષ તેભજ ન્મ તભાભ
લેયાઓ એજન્વીએ બયલાના યશેળે.

(૧૩) કચેયી ખાતે ુયા ાડલાભાં અલેર તભાભ લાશનોનો કોમ્પ્પ્રીશેન્વીલ ેવેન્જય
વડશતનો કવભાત લીભો ઉતયાલેર શોલો જોઆએ. તેભજ તે અંગે બયે ર
વપ્રવભમભની વલગત ુયાલા વડશત જે તે કચેયી ખાતે યજૂ કયલાની યશેળે.
તેભજ વદયહુ ં ોરીવી ુયી થામ તે શેરા વભમભમામદભાં તે ુનઃજીલીત
(યીન્યુ) કયાલી રેલાની યશેળે ને તે અંગેની વં ૂણમ જલાફદાયી એજન્વીની
યશેળે. કવભાતના વંજોગોભાં તભાભ પ્રકાયના લતયની જલાફદાયી
એજન્વીની યશેળે તથા તેને વંરગ્ન કોટમ /કચેયી ખચમ ણ એજન્વીએ
બોગલલાનો યશેળે.
(૧૪) યાત્રી યોકાણ દયમ્પ્માન શંકાયનાય ને લાશનના અનુલં ગક ખચમની
જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે.
(૧૫) પાલેર લાશન ને / થલા શંકાયનાયની નુરબ્બ્ધભાં ન્મ લાશન
ને / થલા શંકાયનાયની તાત્કાલરક તે જ ડદલવે ને કચેયી વભમે
લૈકબ્લ્ક વ્મલવથા ગોઠલલા એજન્વી ફંધામેર યશેળે.
(૧૬) અભ છતાં જો એજન્વી લાશન શંકાયનાય કે લાશનો ુયા ાડલાભાં વનષ્પ
જામ તો તેને વોામેલ ુ કાભ ન્મ એજન્વી ાવેથી કયાલી રેલાભાં અલળે
ને તેનો ખચમ મુ એજન્વી ાવેથી લસુર રેલાભાં અલળે.
(૧૭) એજન્વી દ્વાયા  ૂયા ડામેર લાશનનું “વીડો ભીટય” ચાલું શારતભાં વાયી
સ્વથવતભાં ખાભી લગયનું શોવું જોઆએ. જો ભીટયભાં ખાભી જણામ તો વદય હુ ં
વીડો ભીટય ડદન-યભાં ચાલું કયાલલાનું યશેળે. જે એજન્વી ફંઘનકતામ યશેળે
ને ભીટય ફંઘ શારતભાં શોમ તે વભમગાા દયમ્પ્માન કચેયીના
વધકાયીશ્રી દ્વાયા પ્રભાલણત કયે ર અંતય એટરે કે ડકરોભીટય અખયી
ગણાળે.
(૧૮) એજન્વી દ્વાયા ુયા ડામેર લાશનનું

“પ્રાથવભક ઉચાય ફોક્ષ ” સુવજજ

કંડીળનભાં યાખલાનું યશેળે. લાશનભાં ાણીનો જગ , ગ્રાવ વલગેયે યાખલાના
યશેળે. લાશન શંકાયનાયે યુવનપોભમ શેયલાનો યશેળે.

(૧૯) એજન્વીએ પ્રત્મેક ભાવના પ્રથભ ઠલાડડમે કચેયીભાં લફર યજૂ કયલાનું
યશેળે. અ અંગેના ફીરની વાથે ડકરોભીટયની ચકાવણી થે રોગબુકની
નકર વક્ષભ વધકાયીના વશી વવકકા કયાલીને યજુ કયલાની યશેળે.
(૨૦) અ કયાય લફન તફદીરીાત્ર છે . એજન્વી ેટા એજન્વી યોકી ળકળે નશીં
ને વક્ષભ વત્તા/ કચેયીની  ૂલમ ભંજુયી વવલામ એજન્વી ન્મ કોઆ
એજન્વીને અ કાભ તફદીર કયી ળકળે નશીં. થલા અ કયાયની ન્મ
કોઆ ફાફત ન્મ એજન્વીને તફદીર કયી ળકળે નશીં.
(ય૧) અ કયાયનામુ કયાય થમાની તાયીખથી ફે લમ ભાટે ભરભાં યશેળે ને
ત્માયફાદ યવય વશભવતથી લધુ એક લમ ભાટે કયાય રંફાલી ળકાળે.
(૨૨) જો એજન્વી અ વેલા વંત ુષ્ઠ યીતે  ૂયી ાડલાભાં વનષ્પ નીલડે ને
કચેયીને તેની વેલાઓથી વંતો થામ તો એજન્વીની વીકમોયીટી
ડડોઝીટ જપ્ત કયલાભાં અલળે ને વેલાઓ વભાપ્ત કયાળે , જે ભાટે તેને
એક ભાવની રેલખત નોડટવ અલાભાં અલળે ને તેની વેલાઓ વભાપ્ત
કયાળે, જે ભાટે તેને એક ભાવની રેલખત નોડટવ અલાભાં અલળે. કચેયી
અ કાયણે થમેર ખચમ , નુકવાન કે ન્મ કોઆણ મુશ્કેરી ભાટે જલાફદાય
યશેળે નશીં.
(ય૩) અ ઉયાંત અ કયાયભાં કોઆણ જોગલાઆ શોમ તેભ છતાં , કોઆણ કાયણ
દળામવ્મા વવલામ વક્ષભ વત્તા/કચેયી એજન્વીને એક ભાવની નોડટવ અીને
કયાયનો અંત રાલી ળકાળે. અ યીતે યદ થમેર કયાયના ફાકીના
વભમગાાનું કોઆ લતય અલાભાં અલળે નશીં.
(ય૪) જો એજન્વી કયાય ચાલુ યાખલા આચ્છતી ન શોમ તો તેણે ૧ ભાવની નોડટવ
અલી ડળે , તે ડયસ્વથતભાં તેની વવકમોયીટી ડડોઝીટ જપ્ત કયલાભાં
અલળે.

(ય૫) અ કયાય ફંને ક્ષકાયોને કબુર-ભંજૂય ને ફંઘનકતાં છે ને તેની
વાલફતીરૂે નીચે જણાલેર વાક્ષીઓ રૂફરૂ વશીઓ કયી છે .
વથઃ-

(૧)

તાયીખઃ-

વધકાયીની વશી

, નાભ ને શોદ્દો

(ય)
એજન્વીનું નાભ/વધકૃત
પ્રવતવનવધનું નાભ

, શોદ્દો ને વશી.

વાક્ષીઓની વશીઃ(૧)

(ય)

(*જરૂયી વલગત યાખલી, રાગ ંુ ન ડતી કાઢી નાખલી.)

