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જાહેરાત નં. વાહન નનકાલ ૨૦૧૭

ટે ન્ડર નં.
ટે ન્ડરની નવગત

વાહન નનકાલ ૨૦૧૭

વાહનોને િે્ડર કમ હરાજી થી સનકાલ કરવા અંગે

ટેન્ડર ફી (નોન રીફન્ડેબલ)

૧૦૦૦/- (પ્રસત વાહન)

ટે ન્ડર ઇ.એમ.ડી

૫૦૦૦/- (પ્રસત વાહન)

ટેન્ડર અપલોડ કરવાની તારીખ

૧૯/૪/૨૦૧૭

ટેન્ડર જમા કરવાની છે લ્લી તારીખ

ુ ી
૧૦/૫/૨૦૧૭, બપોરે ૩:૦૦ કલાક સધ

અને સમય
ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ અને સમય
ઓફફસનુ સરનામુ

૧૦/૫/૨૦૧૭, બપોરે ૪:૦૦ કલાકે
ઇન્સ્ટિિયિુ

ઓફ સિટમોલોજીકલ રરિર્ચ,

પેટ્રોલીયમ યુનનવસીટીની બાજુમાં, રાયસણ,
ગાંધીનગર
ફોન નં. ૦૭૯-૬૬૭૩૯૦૨૩/૦૯

ઇન્સ્ટિિયિુ ઓફ સિટમોલોજીકલ રરિર્ચ,
પેટ્રોલીયમ યુનનવસીટીની બાજુમાં, રાયસણ, ગાંધીનગર
ઇન્સન્સ્ટટયુટ

ઓફ નસસ્મોલોજીકલ ફરસચા, રાયસણ, ગાંધીનગર હસ્તકના રદબાતલ થયેલ ત્રણ ડીઝલ

વાહનો ના નંબર (૧) જી.જે-૬-જી-૬૩૨૨ (આઇસર-11.10, એ.સી) (૨) જી.જે-૧૮-જી-૨૩૦૯ (બોલેરો-LX,
નોન એ.સી) અને (૩) જી.જે ૬-જી-૮૮૩( ટોયટા ક્વોલીસ, એ.સી) ના વેંચાણ અંગેની શરતો.

ક્રમ

વાહન નાંબર

ખરીદીન ાંુ

ફરે લ રક.મી

અપિેિ રકિંમત

વર્ચ
૧

જી.જે-૬-જી-૬૩૨૨ (આઇસર-11.10)

૨૦૦૫

૩૬,૮૫૬

૧,૨૦,૦૦૦

૨

જી.જે-૧૮-જી-૨૩૦૯ (બોલેરો-LX)

૨૦૦૮

૨,૧૪,૬૬૪

૬૫,૦૦૦

૩

જી.જે ૬-જી-૮૮૩ (ટોયટા ક્વોલીસ)

૨૦૦૪

૪,૧૫,૯૨૫

૬૦,૦૦૦

(૧). ટેન્ડર દરે ક વાહન દીઠ અલગ આપવાના રહેશે. જે વાહન માટે ટેન્ડર ભરવામાં આવ્યુ હોય તેના કવર
ઉપર ટેન્ડર નંબર અને વાહનનો નંબર લખવાનો રહેશે. અન્યથા માન્ય રાખવામાં આવશે નહી
(૨). આ વાહન ચાલુ હાલતમાં રદ બાતલ કરે લ છે . આ વાહન ટેન્ડર કમ હરાજી થી નનકાલ કરવાનો હોવાથી
ઉપરોક્ત દશાાવેલ વાહનો ના ટેન્ડર ફોમા ફી અને ઇ.એમ.ડી ફી ના બન્ને ડી.ડી રાષ્ટ્ટ્રીયકૃત બેન્કમાંથી અથવા
ગુજરાત સરકાર ધ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ બેન્કમાંથી “Institute of Seismological Research, Gandhinagar”
ના નામે ડી.ડી કઢાવીને આપવાનો રહેશે. ટેન્ડર ફી તથા ઇ.એમ.ડી વગરના ટેન્ડર ધ્યાને લેવાશે નહી તથા
તેન ુ ં ટેન્ડર રદ કરવામાં આવશે. આ અંગે કોઇ વ્યાજની રકમ આપવામાં આવશે નહી.
(૩) િે્ડર ફોમચ, પત્રક (અ,) િાથે પોતાના નામ, િરનામા, િેલલફોન નાંબર વગે રે િહીત વાળુ પરબીડીય ુ
િેકનીકલ બીડ તરીકે આપવાન ાંુ રહેશે અને બીડરની ઓફર પત્રક બ માિે પરબીડીય ુ પ્રાઇઝ બીડ તરીકે
જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાની તારીખથી રદન........માાં મળી જાય તે રીતે િીલબાંધ કવરમાાં ડાયરે કિર જનરલશ્રી,
ઇન્સ્ટિિયિુ ઓફ સિટમોલોજીકલ રરિર્ચ, રાયિણ, ગાાંધીનગરને તારીખ ૧૦/૫/૨૦૧૭. ના ૦૩:૦૦. કલાક
ુ ીમાાં રજીટિડચ પોટિ િપાલ કે ુુબુુમાાં પહચર્ે તેમ રવાના કરવાના રહેશે. કવર ઉપર મોકલનાર
સધ
િાંટથા/વ્યક્તતન ુ િરનામ ુ લખવાન ાંુ રહેશે તેમજ િે્ડર નાં. અને વાહન નાં. લખવાનો રહેશે. િમયમયાચ દા બાદ
આવેલ િે્ડર ફોમચ ટવીકારવામાાં આવશે નહીં. િે્ડર તારીખ ૧૦ /૫/૨૦૧૭. ના રોજ ૦૪:૦૦ કલાકે ખોલવામાાં
આવશે. જેમાાં પાિીઓ એ હાજર રહેવાન ુ રહેશે.

(૪) વાહન માટે માંગણી મોકલતાં પહેલાં વાહન જોઇ તપાસીને ભાવો ભરવાના રહેશે. પાટી ઉપરોકત વાહન
જોવા ઇચ્છા ધરાવતા હશે તો કચેરીમાં જાહેર રજા નસવાયના ફદવસો દરમ્યાન તા. ૨૧/૪/૨૦૧૭ થી તા.
૯/૦૫/૨૦૧૭ સુધી સવારે ૧૧:૦૦ કલાકથી સાંજના ૫:૦૦ કલાક દરમ્યાન બરબ ુ જોઇ શકાશે.
(૫).જે સંસ્થાએ/વ્યક્ક્ત એ ટેન્ડર ફોમા ભરે લ હશે તે જ વ્યક્ક્ત ટેન્ડર ખોલતા સમયે હાજર રહી શકશે અન્ય
બહારની વ્યક્ક્તને હાજર રહેવા દે વામાં આવશે નહી, આ બાબતે ઓળખના પુરાવાઓ રજૂ કરવાના રહેશે.
(૬) હરાજીમાં જે પાટી/ઇસમોએ ભાવ પત્રક રજુ કરે લ હોય તે જ ભાગ લઇ શકશે. ટેન્ડર દીઠ ૧ (એક)
વ્યકતી હરાજીના બરમમાં દાખલ થઇ શકશે.
(૭) વાહન “જેમ છે જયાં છે ” ના ધોરણે નનકાલ કરવાનો છે . નકકી કરવામાં આવેલ તળળયાની ફકિંમત કરતાં
ઓછી ફકિંમત ભરે લ હશેતો હરાજીથી વેચાણ કરવામાં આવશે. આ બાબતે કોઇ તકરાર ચાલશે નહી.
(૮) હરાજીમાં વાહનની વ્યાજબી ફકિંમત મળવાપાત્ર નથી તેમ સનમનતને જણાશે તો હરાજી કરવાનો નનણાય
મોકુફ રાખી શકશે અને ટેન્ડર રદ પણ કરી શકશે આ બાબતે કોઇ તકરાર ચાલશે નહી.
(૯) ટેન્ડરમાં ભરે લ ભાવ, એક જ વ્યક્ક્ત ધ્વારા ટેન્ડર ભરાવવામાં આવેલ અથવા હરાજીમાં ઇસમો વચ્ચે
અંદરો અંદરની સમજુતી થયેલ હશે તેવ ુ સમીતીને જણાશેતો ટેન્ડર રદ કરવામાં આવશે જેની ખાસ નોંધ
લેવી.
(૧૦) જે પાટીના ટેન્ડર મંજુર થશે તેઓએ વાહનની ફકિંમતના રપ ટકા રકમ ચેક કે ડીડીથી તાત્કાલીક સંસ્થાની
રોકડ/ફહસાબી શાખામાં જમા કરાવવાની રહેશે. અને બાકીની રકમ ૧૫ (પંદર) ફદવસમાં ભરવાની રહેશે. જો
સમયમયાાદામાં પૈસા ભરવામાં નહીં આવે તો ડીપોઝીટની રકમ અને રપ ટકા ભરે લ રકમ દં ડ તરીકે જપ્ત
કરવામાં આવશે. આ બાબતે કોઇ તકરાર ચાલશે નહી.
(૧૧) હરાજીની બોલીમાં ુ ા.૧૦૦૦/-(એક હજાર) થી વધુ અને તેના ગુણાંકમાં જ ચડાવો કરી શકાશે.
(૧૨) વાહન ખરીદનાર વ્યકતી/સંસ્થાએ તે વાહન રાજય સરકારની લાગતી વળગતી કચેરી (આર.ટી.ઓ.)
માં પોતાનાં ખચે પોતાના નામે તાત્કાલીક ટ્રાન્સફર કરાવી લેવાનુ ં રહેશે. અને તેના આધાર પુરાવાઓ સાથેની
જાણ ૧૫ ફદવસમાં અત્રેની કચેરીને કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ જ વાહનનો કબ્જો આપવામાં આવશે.
(૧૩) જે પાટી/ઇસમોના ભાવ સ્વીકારવાપાત્ર ન બન્યા હોય તેઓએ ડીપોઝીટની રકમ/ડી.ડી તે જ ફદવસે.
લેળખત અરજી આપ્યાથી પહોંચ લઇ રકમ/ડી.ડી પરત મેળવી લેવાની રહેશે. આ અંગે કોઇ વ્યાજ કે વળતર
આપવામાં આવશે નહી.

ુ ી રકમ આ સંસ્થાને કુકવી હોય, વાહન ને લગતા કર, વીમા નવગેરે અંગેના ચલણ, પત્રો અત્રે
(૧૪) પુરેપર
ની સંસ્થા ખાતે જમા કરાવ્યા બાદ “જયાં છે ત્યાંથી” તેવી જ ક્સ્થતીમાંથી વાહનની સરકારી નંબર પ્લેટ કાઢી
લેવામાં આવશે ત્યાર બાદ કબજો સંસ્થા તરફથી સોંપવામાં આવશે. અને વાહનને ત્યાંથી લઇ જવાની
જવાબદારી ખરીદનારની રહેશે.
(૧૫) વાહનના વેરા/વેટ/વીમો/રજીસ્ટ્રેશન/ અન્ય ફી તથા વાહન સંબધ
ં ી તમામ કરવેરા/ખચા ખરીદનારના
નશરે રહેશે. તેમજ સંબનં ધત કાગળોની કાયાવાહી આ વાહનની ખરીદી કરનારે સ્વ ખચે કરવાની રહેશે. કોઇપણ
પ્રકારના નવવાદ માટે આ કચેરી જવાબદાર રહેશે નહી.
(૧૬) ટેન્ડર સંબધ
ં ીત કાયાવાહી કે શરતો બાબતે જો વાદ-નવવાદ ઉભો થાય કોટા -કચેરીનુ ં ન્યાય ક્ષેત્ર
ગાંધીનગર રહેશે.
(૧૭) વાહન ખરીદનાર વ્યક્ક્ત/સંસ્થાએ પોતાના રહેઠાણ/ઓફફસનુ ં પુ ું સરનામુ ં ફોટો ઓળખ વાળા આધાર
પુરાવા સાથે ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ, આધાર કાડા , પાનકાડા અને લાઇટ બીલ, ફોન નંબર, મોબાઇલ નંબર સહીત
આપવાના રહેશે.
(૧૮) કોઇ પણ કારણોસર, કોઇ પણ સમયે ટેન્ડર રદ કરવાનો અનધકાર નનયામક જનરલશ્રીનો રહેશે.

ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી/વ્યક્ક્તની સહી, નસક્કો

િે કનીકલ બીડ, પત્રક : ૧ (વાહન સનકાલ ૨૦૧૭, િે ્ડર ફોમચ િાથે બીડવ)ાંુ
૧. િે્ડર ભરનાર એજ્િી/વ્યક્તતન ાંુ નામ:
(એજ્િીના રજીટરે શનની સવગતો િાથે જોડવાની રહેશે)

૨. એજ્િી/રહેઠાણન ાંુ િરનામ:ુ
(નચધણીનો દાખલો, આધાર કાડચ , બે્ક પાિ બકુ , ડ્રાઇસવિંગ લાયિ્િ, પાન કાડચ , ચિ
ાંુ ણી કાડચ ,
લાઇિબીલ, ફોન બીલ ની નકલો, જોડવાની રહેશે)

૩ કયા વાહનની ખરીદી માિે માાંગણી કરે લ છે :

૩. કોઇ િરકારી કર્ેરીમાાંથી વાહનો મેળવ્યા હોયતો તેની સવગતો:
(િરકારી કર્ેરીના ઓડચ રોની નકલો જોડવાની રહેશ)ે

૪. છે લ્લા વર્ોન ાંુ આઇ.િી રીિનચની સવગત:
ુ ચક વાાંર્ેલ તથા િમજેલ છે આ તમામ
૫. અમો/હુ એ િે ્ડરમાાં આપેલ તમામ શરતો ખ ૂબજ કાળજીપવ
શરતો અમોને/મને માંજુર, બાંધન કતાચ અને મા્ય છે .
૬. નીર્ેની સવગતો ભરવી.

(તાજેતરનો ફોિો)

(િહી)

(ડાબા હાથના અંગ ૂઠાન ાંુ સનશાન)

પ્રાઇઝ બીડ, પત્રક: બ (િે .નાં.વાહન સનકાલ ૨૦૧૭, અલગ કવરમાાં બીડવ)ાંુ
વાહનનો પ્રકાર અને નાંબર

અરજદાર/સંસ્થા નુ ં નામ:
ડાબા હાથના અંગુઠાનુ નનશાન:

સહી અને નસક્કો:

ભરે લ ભાવ (રૂ)

શબ્દોમાાં ભાવ (રૂ)

