ભાગ ૧: ભાવ પત્રક
ટેન્ડર ફોર્મ

તા:....../....../૨૦૨૧

ટેન્ડર ફી. રૂI.૧૦૦.૦૦

(નોન રીફંડેબલ)

પ્રતિ,

ઇન્ચાર્જ ર્ેનેજીંગ ડડરે ક્ટર શ્રી,

બનાસકાંઠા જજલ્લા સહકારી દૂ ધ ઉત્પાદક સંઘ લલ.
પાલનપુર.

તવષય: બટાકા પરિવહનનો ઈજાિો આપવા બાબિ.
સંઘે નક્કી કરે લ તા: ૦૧.૦૪.૨૦૨૧ થી ૩૧.૧૨.૨૦૨૧ સુધીના સર્ય ર્ાટે સંઘે નક્કી કરે લા કોલ્ડ

સ્ટોરે જથી પોટેટો પ્રોસેસસિંગ પ્લાન્ટ સુધી બટાકા પરિવહન ઈજાિા ૨૦૨૧ ર્ાં જણાવેલ શરતો અને સનયર્ોને
આધીન રહી નીચે જણાવેલ કોષ્ટક ર્ાં પ્રસત ર્ેડિક ટનના ભાવ/દરથી હું લેવા તૈયાર છં.
અ.નં.

તવગિ

ઓફિ દિ/મેરિક
ટન (રૂતપયામાં),

જી.એસ.ટી. સાથે.
૧

સંઘે નક્કી સવશ્વકર્ામ કોલ્ડ સ્ટોરે જ, આખોલ ચાર રસ્તા, ડીસા થી હાઈ-ફન

૨

સંઘે નક્કી કરે લ સવશ્વકર્ામ કોલ્ડ સ્ટોરે જ, આખોલ ચાર રસ્તા, ડીસા થી

ફૂડ્ઝ, ગણેશપુરા (જી.ર્હેસાણા) સુધીનુ ં બટાકા પડરવહન ભાડુ.ં

ડહર્ાલયા ફૂડ્ઝ ઇન્ટરનેશનલ લલર્ીટેડ, વડનગર (જી.ર્હેસાણા) સુધીનુ ં
બટાકા પડરવહન ભાડુ.ં
૩

સંઘે નક્કી કરે લ ર્હારાજા કોલ્ડ સ્ટોરે જ, લોડપા થી હાઈ-ફન ફૂડ્ઝ,

૪

સંઘે નક્કી કરે લ ર્હારાજા કોલ્ડ સ્ટોરે જ, લોડપા થી ડહર્ાલયા ફૂડ્ઝ

ગણેશપુરા (જી.ર્હેસાણા) સુધીનુ ં બટાકા પડરવહન ભાડુ.ં

ઇન્ટરનેશનલ લલર્ીટેડ, વડનગર (જી.ર્હેસાણા) સુધીનુ ં બટાકા પડરવહન
ભાડુ.ં

બટાકા પરિવહન ઈજાિા ૨૦૨૧

ઈજાિદાિન ં નામ :
સિનામ:ં મુ.........................., પો........................, તા.............................., જી.......................................
ર્ો.નં..........................................
ર્ેઈલ:............................................................., ફેક્સ નં..........................................
આ સાથે ટેન્ડર ડીપોઝીટ તરીકે રૂI....................... નો બનાસકાંઠા જજલ્લા સહકારી દૂ ધ ઉત્પાદક સંઘ

લલ. નાર્નો ............................ બેંકનો .............................. નંબરનો ડીર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ સાર્ેલ છે . ટેન્ડરની શરતો

અને ફોર્મ જોઈ, તપાસી, વાંચી, સવચારી ઉપર મુજબ ર્ારા/અર્ારા ભાવ (દર) ભયામ છે . લબડાણ કરે લ શરતો
અર્ોને કબુલ ર્ંજુર છે . (નોંધ: ટેન્ડર ફોર્મર્ાં હકીકત ખોટી જાહેર કરે લી હોવાનુ ં જણાશે તો ટેન્ડર ના ર્ંજુર કરવાને

પાત્ર ગણાશે, આ બાબતર્ાં સંધનો સનણમય આખરી ગણાશે.). ર્ને આ પ્રકારની કાર્ગીરી કરવાનો .......... વર્મનો
અનુભવ છે , જે અંગેન ુ ં સટીફીકેટ આ સાથે સાર્ેલ છે .

િાિીખ:
સ્થળ:

ઇજાિદાિની સહી.

બટાકા પરિવહન ઈજાિા ૨૦૨૧

ભાગ ૨: ટેન્ડિની શિિો
જનિલ શિિો:

•

ટેન્ડર ફોર્મ જે નાર્ે આપવાર્ાં આવ્ુ ં હશે તે જ નાર્ે સ્વીકારવાર્ાં આવશે.

•

આ ઈજારો તા: ૦૧.૦૪.૨૦૨૧ થી ૩૧.૧૨.૨૦૨૧ ના ઈજારાના સર્ય દરસર્યાન જરૂર જણાયે એક ર્ાસની
નોટીસથી રદ કરી શકાશે અને આવા ડકસ્સાર્ાં સંઘ ડડપોઝીટ પરત કરશે, પરં ત ુ ઈજારાના સર્ય દરસર્યાન સંઘને
ઇજારદારની કાર્ગીરી અંગે અસંતોર્ હોય તો સંઘ કોઈપણ વખતે વગર નોટીસે તાત્કાલીક ઈજારો રદ કરી
ડડપોઝીટ જપ્ત કરી શકશે.

•

બનાસડેરી તથા કોલ્ડ સ્ટોરે જના ર્ાણસો સાથે વાહન ઉપર રોકાયેલા ડ્રાયવર કે કંડકટર અસભ્ય વતમન કરશે તો
તેવા ડકસ્સાર્ાં સંઘ તરફથી સુચના ર્ળ્યેથી ઇજારદારે આવા શખ્સને તાત્કાલીક છટા કરવાનો રહેશે.

•

આ કરારનો સર્ય પુરો થયે સંઘ જરૂર જણાશે તો વધુ સર્ય ર્ાટે તર્ાર્ અર્લી શરતો સાથે ઈજારો લંબાવી
શકશે અને તે ઇજારદારને બંધનકતામ રહશે.

•

ટેન્ડર ર્ંજુર થયે સંઘ જણાવે ત્યારે કરારનાર્ા ઉપર સહી કરવા ઇજારદાર બંધાયેલ છે , તેર્ાં કસુર થયેથી ઈજારો
રદ થયો ગણાશે અને ટેન્ડર ડડપોઝીટની રકર્ જપ્ત થયેલી ગણાશે.

•

ટેન્ડર ર્ંજુર થયે કરારનામું કરવાનુ ં રહેશે, કરારનામું થયા બાદ જો કોઈપણ કારણોસર ઇજારદાર ઈજારો બંધ કરે
તો ઈજારો રદ કરી કાયર્ી ડડપોઝીટ જપ્ત કરવાર્ાં આવશે.
િકનીકી (ટેકનીકલ) શિિો:

•

કોલ્ડ સ્ટોરે જથી બટાકા લોડ થયા બાદ ગાડી બટાકા પ્રોસેસસિંગ પ્લાન્ટ પર ૪ (ચાર) કલાકર્ાં પહોંચી જવી જોઈએ.
પડરવહનર્ાં સવલંબ થાય અને બટાકાની ક્વોલેટી ખરાબ થાય તો બટાકાની ડકિંર્તની ભરપાઈ ઇજારદારને કરવી
પડશે.

•

બટાકા પડરવહન ર્ાટેન ુ ં વાહન ચોખ્્ું હોવુ ં જોઈએ.

•

બટાકા પડરવહન ર્ાટેન ુ ં વાહન લોડ થયા બાદ તેના પર સીધો સુયમપ્રકાશ ના પડે તે ર્ાટે ગ્રીન નેટથી કવર
કરવાના રહેશે અને ચોર્ાસાની સીઝનર્ાં પડરવહન કરવાનુ ં થાય તો ગાડી પર ટાટપત્રી ઢાંકવાની રહેશે. જો તેર્
નડહ કરે લ હોય તો તેની કપાત બીલ ર્ાંથી કરવાર્ાં આવશે.

•

કોલ્ડ સ્ટોરે જથી લોડ કરે લ બટાકાના વજન અને ગુણવત્તાર્ાં કોઈપણ જાતનો તફાવત આવશે તો તે અંગેની સંપ ૂણમ
જવાબદારી ઇજારદારની રહેશે.

બટાકા પરિવહન ઈજાિા ૨૦૨૧

કાયયપ્રણાલીની શિિો:
•

સંઘે નક્કી કરે લા કોલ્ડ સ્ટોરે જથી હાઈ-ફન ફૂડ્ઝ, ગણેશપુરા (જી.ર્હેસાણા) અને /અથવા ડહર્ાલયા ફૂડ્ઝ
ઇન્ટરનેશનલ લલર્ીટેડ, વડનગર (જી.ર્હેસાણા) સુધી બટાકા શીડયુલ પ્રર્ાણે પહોચાડવાની જવાબદારી
ઇજારદારની રહેશે.

•

તર્ાર્ શરતોનો ઇજારદારે ચુસ્તપણે અર્લ કરવાનો રહેશે તેર્જ શરતર્ાં જણાવયા સસવાય પણ સંઘના ર્ેનજ
ે ીંગ
ડીરે ક્ટરશ્રી તરફથી વારં વાર જે કઈ સ ૂચનાઓ, આદે શો લેલખતર્ાં આપવાર્ાં આવે તેનો અર્લ કરવાનો રહેશે. જો
કોઈપણ સંજોગોર્ાં સ ૂચનાઓનો ભંગ કરવાર્ાં આવશે તો તેવા ઇજારદારનો ઈજારો સંઘના ર્ેનેજીંગ ડડરે ક્ટરશ્રી
રદ કરી શકશે અને તેઓ શ્રી નક્કી કરે તેટલી રકર્નો દં ડ કરવાર્ાં આવશે અથવા બીજા જે કઈ સશક્ષાત્ર્ક પગલા
લેવાર્ાં આવશે તે ઇજારદારને બંધનકતામ રહશે.

•

ઇજારદારે ઈજારાના આધારે કાર્ ઉપર મુકેલ વાહનને અકસ્ર્ાત થાય તો તે કારણે આપવા પાત્ર થતા કાયદે સરના
વળતર સહીત તર્ાર્ પ્રકારની ફોજદારી કે ડદવાની જવાબદારી ઇજારદારના શીરે રહેશે. સંઘ સદર બાબતે
કોઈપણ જાતની જવાબદારી કે જોખર્ ભોગવશે નહી.

•

ઇજારદાર પોતે અથવા પોતાના રાખેલ કર્મચારી ર્ારફત આ ઈજારાનુ ં કાર્ પ ૂણમ કરશે. ઇજારદાર કે તેના રાખેલ
કર્મચારી સંઘના અસધકારીઓની સુચના પ્રર્ાણે કાર્ કરશે. સુચનાનુ ં પાલન ન કરે અને તેનાથી ઉપસ્સ્થત થતી
તર્ાર્ પડરસ્સ્થતીની જવાબદારી ઇજારદારના સશરે રહેશે. ઇજારદારે પોતાના વાહન પર રોકેલ કર્મચારી અંગે ર્જુ ર
ડહતના સહકારી કાયદા અન્વયે કોઈ ડદવાની કે ફોજદારી જવાબદારી ઉપસ્સ્થત થાય તો તે અંગેની સઘળી
જવાબદારી કે ઇજારદારના વાહનથી નુકસાન થાય તો તેની સંપ ૂણમ જવાબદારી ઇજારદારની રહેશે.
નાણાકીય શિિો:

•

ુ મ જવાબદારી ઉપર મુકવાનુ ં રહેશે. બટાકા પડરવહન
ઇજારદારે બટાકા પડરવહન ર્ાટે મુકેલ વાહન પોતાની સંપણ
દરસર્યાન ગવર્ેન્ટ કે અન્ય કોઈપણ ટેક્ષ, આર.ટી.ઓ. ટેક્ષ ઇજારદારના સશરે રહેશે.

•

ઇજારદારે બટાકા પડરવહન ર્ાટે મુકેલ વાહનના બળતણ સસવિસ કે રીપેરીંગ અંગેના ચાર્જની જે રકર્
સંજોગોવશાત સંઘ તરફથી ચ ૂકવાયેલ હશે તો તે રકર્ પડરવહન ભાડાના જે તે બીલર્ાંથી કપાત કરવાર્ાં આવશે.

•

ઈજારાના સર્ય દરસર્યાન બળતણ (ડીઝલ ,પેિોલ)ના ભાવર્ાં વધઘટ થશે તો તે ર્જરે આપવી કે નહી તે
સંઘની ર્નસુફી ઉપર રહેશ.ે

•

બટાકા પડરવહન દરસર્યાન આગ, ભાંગતોડ, ધરતીકંપ, તોફાનો, ચોરી, ર્ાગમ અકસ્ર્ાત, અસતવ ૃષ્ટટ કે અન્ય રીતે
બટાકાને નુકસાન થશે તો તે રકર્ ઇજારદારને ભરપાઈ કરવાની રહેશે. આ અંગે વીર્ો ઇજારદારે લેવાનો રહેશે.

•

ટેન્ડર ર્ંજુર થયે ઈજારાની શરતોનુ ં પાલન કરવા ઇજારદાર બંધાયેલ છે તેર્ નહી કરવા બદલ અગર ઈજારાનો
અર્લ કરવાર્ાં કોઈ ચ ૂક થાય અગર ઈજારાની શરતભંગને ધ્યાનર્ાં લઇ, સંઘ ઈજારાના સર્ય દરસર્યાન ક્યારે ય
પણ ઈજારો રદ કરે અને તેર્ કરતાં સંઘને તણાર્ણનો ખચમ બાકીના સર્યર્ાં વધુ આવે, તે વધારાના ખચમની
રકર્ ઇજારદારે ભરપાઈ કરવાની રહેશે અને તે ઇજારદારને આપવાપાત્ર થતી રકર્ર્ાંથી કપાત કરવાર્ાં આવશે.

•

ટેન્ડર ર્ંજુર થયે ઇજારદારે કાયર્ી ડીપોઝીટ પેટે રૂI. ૧૦,૦૦૦/- (અંકે દશ હજાર પુરા) ભરવાના રહેશે, જે ઈજારા
ની મુદત પ ૂણમ થયેથી અને બટાકા પ્રોડક્શન સવભાગનુ ં ક્લીયરન્સ રજુ કયેથી એક ર્ાસર્ાં પરત કરવાર્ાં આવશે.
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વધુર્ાં બટાકાની થતી કીંર્ત પેટે ડીપોઝીટ ઉપર કોઈપણ વયાજ કે વળતર ચ ૂકવાશે નહી. ઈજારાની બેંક ગેરંટી
રૂI.૫૦,૦૦૦/- (અંકે પચાસ હજાર પુરા)ની આપવાની રહેશે. જે ઈજારો પુરો થયેથી ડીપોઝીટ સાથે પરત કરવાર્ાં
આવશે.
•

ઇજારદારના ભાડાના પ્રથર્ પખવાડડયાનુ ં બીલ દર ર્ાસની ૨૦ર્ી તારીખ સુધી અને બીજા પખવાડડયાનુ ં બીલ દર
બીજા ર્ાસની ૫ ર્ી તારીખ સુધીર્ાં બીલ રજુ કરવાનુ ં રહેશે, ત્યારબાદ અનુક્રર્ે ર્ાસની બીજી અને સત્તરર્ી
તારીખે ભાડાની રકર્ ઇજારદારના બેંક ખાતાર્ાં નાણાકીય વયવહાર થી વગમ કરવાર્ાં આવશે. સદર બીલર્ાં
કરારની શરત અનુસાર જે કઈ કપાત કરવાની થતી હશે તે રકર્ કપાત કરી બીલ વગમ કરવાર્ાં આવશે અને તેર્ાં
ઇજારદારનો કોઈ વાંધો ચાલશે નહી.

•

ઇજારદારે કોઈપણ બેંકર્ાં ચાલુ ખાતું ખોલાવી ખાતાની સવગત સંઘના એકાઉન્ટ સવભાગર્ાં આપવાની રહેશે.

•

શરતોના અથમઘટન ર્ાટે ઇન્ચાર્જ ર્ેનેજીંગ ડીરે ક્ટરશ્રીનો સનણમય આખરી રહેશે અને ન્યાયનુ ં ક્ષેત્ર પાલનપુર રહેશે.

િાિીખ:
સ્થળ:

ઇજાિદાિની સહી.

બટાકા પરિવહન ઈજાિા ૨૦૨૧

