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Tender Notice 
NAU/CAW/01/2019-20 

 

Hiring of  Bus for Educational tour in Gujarat, Rajastan, Haryana, Punjab, 

Himachal Pradesh and Delhi 

Tender available for downloading 08/09/2019 to 22/09/2019 

Last date for submission of tender 

fee, EMD and other documents. 

22/09/2019 up to 17:00 Hrs. 

Tender Fees Rs. 1500/- 

Earnest Money Deposits (EMD) Rs. 8,000/- 

The details of tender for hiring the bus are available on website www.nau.in 

under tender section. If any future updates regarding tender will be there, it will 

be published in website www.nau.in during tender period. 

Date : 08/09/2019                                             Principal, COA, NAU, Waghai 
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Tender Document for hiring of Bus  
 

Within jurisdiction, Navsari Agricultural University, Navsari 

 

 
 

NAU/CAW/01/2019-20 

 

 

Principal  

College of Agriculture  

Navsari Agricultural University  

Waghai 394 730 
Phone. No. 02631246688  
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Chapter 1: Notice Inviting Tender (NIT) 

 

NAU/CAW/01/2019-20 

 
Tender Document for the hiring of Bus 

 

Within jurisdiction, Navsari Agricultural University, Navsari 

 
 

Principal, College of Agriculture, Navsari Agricultural University, Waghai   invites tender for the 

hiring of bus. The detail terms and conditions and tender document are available on website 

www.nau.in under tender section. 
 

1 Period for Tender document downloading 
08/09/2019 to 22/09/2019 

upto 17:00 Hrs. 

2 
Last date for submission of tender fee, EMD and other 

documents by RPAD / Courier / Speed post etc. 
22/09/2019 up to 17:00 Hrs. 

3 Bid validity period 6 month 

4 Estimated Quantities 1 luxury bus 2X3 (56 seats) 

5 Tender Fees Rs. 1500 

6 Earnest Money Deposits (EMD) Rs. 8,000 

7 Tender submission / Communication address 

Principal 

College of Agriculture 

NAU, Waghai, Dist- Dang 

394730 
 

Further details can be obtained from above office during working hours. Details are also available on 

website www.nau.in 

 

Place: Waghai 

Date. 22/09/2019 

Principal 

College of Agriculture, NAU, 

Waghai, 394730 
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Chapter 2: Details of hiring luxury bus 
 

Sr. 

No. 
Requirement Specification 

1 Luxury Bus: 01 2X3 seating capacity (56 seats pushback) 
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Chapter 3: Check List Documents (Documents submission) 

Sr. 

No. 

Check List Documents  

(Documents submission through post/courier) 

Remarks 

1 Tender Fee: Demand draft of Rs. 1500/- (Non-Refundable) Mandatory 

2 EMD: Demand draft of Rs. 8,000/- (Refundable) Mandatory 

3 True copies of RC book of bus Mandatory 

4 True copies of drivers licenses Mandatory 

5 Signed copy terms and conditions Mandatory 

6 Signed copy of agreement Mandatory 
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Chapter: 4 ઓરે્ગનાઈઝરની વિર્ગત 

ટ્રાિેલ્સ ઓરે્ગનાઇઝરનુું નામ  

સરનામ ુ  
 

ફોન નું. લેન્ડલાઇન   

         મોબાઇલ 

 

ઇ-મેઇલ  

ટ્રાિેલ્સ ઓરે્ગનાઇઝર તરીકેનો રજીસ્ટ્ટે્રશન નુંબર  

ટેન્ડરની બોલીઓ અને શરતો મુંજુર છે ?  હા  /  ના 
જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............ 

એકરારનામાની શરતો મુંજુર છે ?  હા  /  ના, જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............  
ટ્રાિેલ્સ ઓરે્ગનાઇઝર તરીકેના માન્ય રજીસ્ટ્ટે્રશન 
સટીફીકેટની પ્રમાબણત ફોટોકોપી સામેલ છે ? 

 હા  /  ના, જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............  
 

ઇન્કમ ટેક્ષ રીટર્નર્ી પ્રમાણિત ફોટોકોપી સામેલ 
છે? (ફાઈર્ાન્સીયલ વર્ન ૨૦૧૫-૧૬,૨૦૧૬-૧૭, 

૨૦૧૭-૧૮ અર્ે એસેસમેન્ટ વર્ન ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-
૧૮, ૨૦૧૮-૨૦૧૯) 

 હા  /  ના, જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............  
 

બને બસોના રજીસ્ટ્ટે્રશનની આરસી બકુની 
પ્રમાબણત ફોટોકોપી સામેલ છે ?  

 હા  /  ના, જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............  

ડ્રાયિરોના લાયસન્સ તેમજ બેઝની એન્ટ્રીિાળા 
લાયસન્સની પ્રમાબણત ફોટોકોપીઓ સામેલ છે ?. 

 હા  /  ના  
જો હા હોય તો બબડાણમા ું પાન નું. ............  
જો ના હોય તો ટેન્ડર મુંજુર થયે એકરારનામ ુસાથે જોડિાનુું રહશે 

ટેન્ડર ફી ની વિર્ગત DD No., Date & Bank  

 
EMD ની વિર્ગત DD No., Date & Bank  

 
 

નોંધ – ૧. સદર ટેન્ડર ફોમમનુ ું ફફજીકલ સબમીશન આચાયમશ્રી, કૃવિ મહાવિદ્યાલય, નિસારી કૃવિ યવુનિવસિટી, િઘઇ –૩૯૪ ૭૩૦   ના 
સરનામે કુરીયર / ટપાલ દ્વારા તા. ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ સધુીમા ું મોકલિાન ુરહશેે. 

     ૨. ટેન્ડર ફી સ્ટ્િરૂપે રૂ. ૧૫00/- (નોન ફરફુંડેબલ) અને EMD રૂ. ૮,000/- (ફરફુંડેબલ) ફડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Principal, College of    

          Agriculture, Waghai“ drawable at Waghai ના નામોનો અલર્ગ અલર્ગ જોડિાનો રહશેે જેના િર્ગરનુું ટેન્ડર રદ થશે. 
 

 

સફહ:-.............................. 
ટ્રાિેલ્સનુું નામ:- .................................... 

              ટ્રાિેલ ઓર્ગનેાઈઝશેનનો વસક્કો 
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Chapter: 5 ખાનર્ગી ટ્રાિેલ્સની લકઝરી બસ માટે ટેન્ડરની બોલીઓ અને શરતો 

૧. પ્રિાસ દરમ્યાન મશુ્કેલી ન પડે તે માટે િિમ ૨૦૧૯ નુું પાસીંર્ગ, ફુલ વિમો ધરાિતી, સારી કન્ડીશન િાળી   ૫૬ સીટની 
૨ × ૩ ની એક બસ સાથે ગજુરાત, રાજસ્ટ્થાન, હફરયાણા, ફહમાચલ પ્રદેશ તથા ફદલ્હીના રસ્ટ્તાના જાણકાર હોય તેિા બેઝ 
લાયસન્સ ધરાિતા બસ દીઠ બે અનભુિી ડ્રાયિરો હોિા જોઈએ. પસુબેક, કુશન્ડ, બે હાર િચ્ચે યોગ્ય જગ્યા ધરાિતી 
ખરુશીઓ વિરે્ગરે સવુિધા ઇચ્છનીય રહશેે. 

૨. બસના રજીસ્ટ્ટે્રશનની આરસી બકુની પ્રમાબણત ફોટોકોપી આપિાની રહશેે. તમામ ડ્રાયિરોના લાયસન્સ તેમજ બેઝની 
એન્ટ્રીિાળા લાયસન્સની પ્રમાબણત ફોટોકોપીઓ ટેન્ડરમા ું જોડિાની રહશેે. અન્યથા ટેન્ડર મુંજુર થયે એકરારનામા સાથે 
જોડિાની રહશેે. 

૩. આપનુું ભાિ પત્રક મુંજુર થયે ૧૦૦/- ના નોન જ્યડુીશ્યલ સ્ટ્ટેમ્પ પેપર ઉપર આ સાથે સામેલ  કરારનામુું નોટરી 

સાથે કરિાનુું રહશેે. િધ ુવિર્ગત યવુનિવસિટી િેબસાઈટ (www. nau.in) પર જાહરેાત પ્રવસદ્ધ થયા તારીખથી જોિા 
મળશે. 

૪ . ટેન્ડરની શરત મજુબ ભરેલ ટેન્ડર ફોમમની હાડમ કોપી સાથે ટેન્ડર ફી સ્ટ્િરૂપે રૂ. ૧૫00/- (નોન ફરફુંડેબલ) અને EMD રૂ. 
૮,000/- (ફરફુંડેબલ) નો ફડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Principal, College of Agriculture, Waghai“ drawable at Waghai ના 
નામોનો અલર્ગ અલર્ગ જોડિાનો રહશેે.  

૫. કૃવિ મહાવિદ્યાલય િઘઇનો શૈક્ષબણક પ્રિાસ તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૧૦/ ૨૦૧૯ દરમ્યાનનો રહશેે. આ શૈક્ષબણક 
પ્રિાસ તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૯ ના સિારના ૫.00 કલાકે અતે્રથી શરૂ થશે તે મજુબ બસ સાથે કૃવિ મહાવિદ્યાલય િઘઇ 
ખાતે ૪:૩૦ કલાકે હાજર થઈ જિાનુું રહશેે. 

૬. પ્રથમ ૬૦% નાણા ું ચેકથી એડિાન્સ આપિામા ું આિશે ત્યાર પછી બાકી નીકળતા નાણા ું પ્રિાસ પણૂમ થયેથી ચેક ધ્િારા 
ચકૂિિામા ું આિશે. પ્રવત ફક.મી. પ્રમાણે જ નાણા ુંન ુ ું ચકૂિણુું કરિામા ું આિશે. કોઈપણ સજોર્ગોમા ું પ્રિાસના ું ફક.મી. થી 
િધ ુનાણા ું ચકૂિિામા ું આિશે નફહ. પરુંત,ુ ફદિસ દરમ્યાન ખરેખર કરેલ પ્રિાસના ફક.મી. પ્રમાણે ર્ગણતરી કરિામા ું 
આિશે. ૧૪ ફદિસનો શૈક્ષબણક પ્રિાસ અતે્રથી વનયત કરાયેલ કાયમક્રમ મજુબ અંદાજજત (૩૮૦૦–૪૧૦૦ ફક.મી.) નો 
રહશેે. તેમ છતા ું, કુદરતી આફતો અને અવનિાયમ કારણોસર ટુર લીડર/ યવુનિવસિટી અવધકારીઓની સચુના મજુબ, 
પ્રિાસના કાયમક્રમમા ું ફેરફાર કરિામા ું આિશે.  કોઈ પણ સુંજોર્ગોમા ું ખરેખર પ્રિાસ કરિામા ું આિે તેટલા જ ફકમીના 
નાણા ું ચકુિિામા ું આિશે. ફક.મી.ની ર્ગણત્રી અતે્રના ું મહાવિદ્યાલયની હોસ્ટ્ટેલથી બસ ઉપડે ત્યારથી પ્રિાસ પરુો થયે 
હોસ્ટ્ટલ પરત ફયામ સધુીની કરિામા ું આિશે. બીલની કુલ રકમમા ુંથી ટી.ડી.એસ. વનયમ પ્રમાણે કાપિામા ું આિશે. 

૭. િાહન ચાલક તથા કલીનર કોઈપણ જાતના માદક દ્રવ્યોના વ્યસનથી મકુ્ત હોિા જરુરી છે. 
૮. પ્રાથવમક સારિારની કીટ બસમા ું ઉપલબ્ધ રાખિાની જિાબદારી આપની રહશેે. 
૯. આર.ટી.ઓ., પોલીસ વિરે્ગરે દ્વારા પાફકકુંર્ગને લર્ગતા અથિા અન્ય કારણોસર દુંડ કરિામા ું આિે તો તેની રકમ સ્ટ્થળ પર 

જ ડ્રાયિરે ભરિાની રહશેે. 
૧૦  રસ્ટ્તા પરના ટોલટેક્ષ તેમજ અન્ય તમામ પ્રકારના િેરા આપને ભરિાના રહશેે. 
૧૧ ઉપરોક્ત બોલીઓ પૈકી શરત નું. ૧ અને ૨ મા ું દશામિેલ બાબત ફરજીયાત હોિાથી જે પૈકી એક શરત પણ પણૂમ કરતા 

ન હોય તો ટેન્ડર રદ કરિા પાત્ર થશે જેની નોંધ લેિા વિનુંતી.   
સફહ:-.............................. 
ટ્રાિલે્સનુું નામ:- .................................... 
સરનામુું:- ................................ 
ફોન નુંબર:- ............................ 
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        Chapter: 6 ખાનર્ગી ટ્રાિેલ્સની લકઝરી બસ માટે પસુંદર્ગી પામેલ ઇસમે  
૧૦૦/- ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરિાન ુથત ુએકરાર નામ ુ

૧. કૃવિ મહાવિદ્યાલય િઘઇનો શકૈ્ષબણક પ્રિાસ તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૧૦/ ૨૦૧૯ દરમ્યાનનો રહશે.ે આ શૈક્ષબણક પ્રિાસ તા. 
૧૧/૧૦/૨૦૧૯ ના સિારના ૫.00 કલાકે અતે્રથી શરૂ થશે તે મજુબ બસ સાથે કૃવિ મહાવિદ્યાલય િઘઇ ખાતે ૪:૩૦ કલાકે 
હાજર થઈ જિાનુું રહશેે. સદર પ્રિાસ તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૯ થી તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ (ફદન- ૧૪) ગજુરાત, રાજસ્ટ્થાન, હફરયાણા, 
પંજાબ, ફહમાચલ પ્રદેશ તથા ફદલ્હી રાજયમા ું શૈક્ષબણક પ્રિાસ કાયમક્ર્મ મજુબ રહશે.ે   

૨. બઝે લાયસન્સ ધરાિતા બસ દીઠ બ ેઅનભુિી ડ્રાયિરો રાખિામા આિશ.ે અન્ય રાજ્યોમા ું પ્રિાસ માટેની પરમીટોની પ્રમાબણત 
ફોટોકોપી  નકલ આપિાની રહશે.ે વિદ્યાથી તથા સ્ટ્ટાફનુું બસની સીટીંર્ગ કેપસેીટી મજુબનુું લીસ્ટ્ટ આર.ટી.ઓ. પાસ ે આપ ે પાસ 
કરાિિાનુું રહશે.ે પ્રિાસ દરમ્યાન તમામ પ્રકારના ટેક્ષ તમેજ પાફકકુંર્ગ ચાર્જ આપ ેભરિાના રહશે.ે આર.ટી.ઓ., પોલીસ વિરે્ગરે દ્વારા 
પાફકકુંર્ગન ેલર્ગતા અથિા અન્ય કારણોસર દુંડ કરિામા ું આિ ેતો તનેી રકમ સ્ટ્થળ પર જ ડ્રાયિરે ભરિાની રહશે.ે 

૩. બસમા ું જરૂર પડેતો તાત્કાલીક રીપરેીંર્ગ તેમજ રીપરેીંર્ગ માટે કારીર્ગર લાિિા લઇ જિાના ખચમની જિાબદારી આપની રહશે.ે 
પ્રિાસમા ું શકય એટલી ઝડપથી રીપરેીંર્ગ કરિાન ુરહશે.ે રીપરેીંર્ગમા ું છ કલાકથી િધારે સમય લારે્ગ તેમ હોય તો લોકલ ટ્રાન્સપોટમની 
વ્યિસ્ટ્થા કરી આર્ગળનો પ્રિાસ પણૂમ કરિાની જિાબદારી આપની રહશે.ે 

૪. પ્રિાસ દરવમયાન સુંભવિત આકસ્સ્ટ્મક નકુશાનની તમામ જિાબદારી આપની રહશે.ે 

૫. દરરોજ, પ્રિાસ પરૂો થયા પછી સા ુંજે બસની સાફ સફાઇ કરિાની રહશે.ે બીજે ફદિસ,ે સાફ સફાઇ થયલેી બસમા ું જ પ્રિાસ આર્ગળ 
ધપાિિામા ું આિશ.ે  

૬. સામાન્ય સુંજોર્ગોમા ું રાવત્ર પ્રિાસ કરિામા ું આિતો નથી. તમે છતા ું, અવનિાયમ સુંજોર્ગોમા ું ટુર લીડરની સચુના મજુબ રાવત્ર દરમ્યાન 
પ્રિાસ કરિાનો રહશે.ે 

૭. પ્રથમ ૬૦% નાણા ું ચકેથી એડિાન્સ આપિામા ું આિશે ત્યાર પછી બાકી નીકળતા નાણા ું પ્રિાસ પણૂમ થયથેી ચકે ધ્િારા ચકૂિિામા ું 
આિશ.ે પ્રવત ફક.મી. પ્રમાણ ેજ નાણા ુંન ુું ચકૂિણુું કરિામા ું આિશ.ે કોઈપણ સજોર્ગોમા ું પ્રિાસના ું ફક.મી. થી િધ ુનાણા ું ચકૂિિામા ું 
આિશ ેનફહ. પરુંત,ુ ફદિસ દરમ્યાન ખરેખર કરેલ પ્રિાસના ફક.મી. પ્રમાણ ેર્ગણતરી કરિામા ું આિશ.ે ૧૪ ફદિસનો શકૈ્ષબણક પ્રિાસ 
અત્રથેી વનયત કરાયલે કાયમક્રમ મજુબ અંદાજજત (૩૮૦૦–૪૧૦૦ ફક.મી.)  નો રહશે.ે તમે છતા ું, કુદરતી આફતો અને અવનિાયમ 
કારણોસર ટુર લીડર/ યવુનિવસિટી અવધકારીઓની સચુના મજુબ, પ્રિાસના કાયમક્રમમા ું ફેરફાર કરિામા ું આિશ.ે  કોઈ પણ સુંજોર્ગોમા ું 
ખરેખર પ્રિાસ કરિામા ું આિ ેતટેલા જ ફકમીના નાણા ું ચકુિિામા ું આિશ.ે ફક.મી.ની ર્ગણત્રી અત્રનેા ું મહાવિદ્યાલયની હોસ્ટ્ટેલથી બસ 
ઉપડે ત્યારથી પ્રિાસ પરુો થય ે હોસ્ટ્ટલ પરત ફયામ સધુીની કરિામા ું આિશ.ે બીલની કુલ રકમમા ુંથી ટી.ડી.એસ. વનયમ પ્રમાણ ે
કાપિામા ું આિશ.ે 

૮. પ્રાથવમક સારિારની કીટ બસમા ું ઉપલબ્ધ રાખિાની જિાબદારી આપની રહશે.ે 

૯. કોઈ પણ પ્રકારના મતભદેો / તકરારના વનિારણ માટે ડા ુંર્ગની જ્યડુીશ્યલ હદ માન્ય રાખિાની રહશે.ે 

૧૦. વિદ્યાથીઓમા ું ૩૫ વિદ્યાથીઓ, ૧૫ વિદ્યાથીનીઓ અન ે૩ જેટલા સ્ટ્ટાફ મમે્બર હોિાથી ૫૬ સીટની ૨ × ૩ની ઍક બસની જરૂફરયાત 
રહશે.ે  

 

િઘઇ 
તા.   /    / ૨૦૧૯ 

 

 

સફહ:-.............................. 
ટ્રાિલે્સનુું નામ:- .................................... 
સનામુું:- ................................ 
ફોન નુંબર:- ................................ 

 

રૂબરૂ 
સફહ:- 

 આચાયમશ્રી, કૃવિ મહાવિદ્યાલય, િઘઇ 
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Chapter 7: Tender Fee and Earnest Money Deposit (EMD) 
 

The bidder shall furnish Tender Fee amounting to Rs. 1500 (Rupees One thousand five hundred only) 
and an Earnest Money Deposit amounting to Rs. 8,000 (Rupees Eight thousand only). 

There should be two separate draft for the EMD (Rs. 8000) and Tender fee (Rs. 1500) 

 

Tender Fee: Tender shall be accompanied by a Tender Fee, without which tenders will not be 
considered. The amount should be deposited in the form of Bank Draft (drawn) or bankers cheque in 
favor of "Principal, College of Agriculture, Waghai", payable at Waghai. 
 

Refund of Tender Fee: The Tender Fee is non Refundable. 
 
Earnest Money Deposit: Tender shall be accompanied by an earnest money (8,000), without which 
tenders will not be considered. The amount should be deposited in the form of Bank Draft (drawn) or 
bankers cheque in favour of "Principal, College of Agriculture, Waghai ", payable at Waghai. 
 
Refund of earnest money (EMD): The Bank Draft (drawn) or banker’s cheque of earnest money 
(8000) of unsuccessful Bidder shall be refunded soon after finalization of purchase procedure. The 
EMD of the successful bidder will be retained till the bid remain valid and will be returned as per the 
terms of the university on request and submission of original receipt. 
 

Tender Fee, EMD and Document Submission Address: 

 
Principal 
College of Agriculture 
Navsari Agricultural University,  
Waghai- 394730 
Forfeiture of earnest money: The earnest money will be forfeited in the following cases: 
• When Bidder withdraws or modifies the offer after opening of tender but before acceptance of 

tender. 
• When Bidder does not execute the agreement if any, prescribed within the specified time. 
• When bidders failed to provide the hired bus as per hiring order within the prescribed time. 
• Bidder does not accept the hiring order. 
• If the terms and condition not fulfilled anytime.   
 
 
 
 

 
 


