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Chapter 1: Notice Inviting Tender (NIT) 

 

NAU/CoVSc/01/2020 

 
Tender Document for the hiring ofBuses 

 

Within jurisdiction, Navsari Agricultural University, Navsari 

 
 

Principal, Vanbandhu College of Veterinary science and A. H., Navsari Agricultural University, 

Navsariinvites tender for thehiring of luxury bus. The detail terms &conditions and tender 

document is available on website www.nau.in under tender section. 
 

1 Period for Tender document downloading 
10/01/2020 to 29/01/2020 

up to 17:00 Hrs. 

2 
Last date for submission oftender fee, EMD andother 

documents by RPAD / Courier / Speed post etc. 
30/01/2020 up to 17:00 Hrs. 

3 Bid validity period 120 days 

4 
Probable date for verifying physical documents 

and opening tender 
31/01/2020 

5 Estimated Quantities 

one luxury bus- 3X2 / 2X2 with 

minimum seating capacity of 44 

seats 

No. of Bus required : 2 (two) 

6 Tender Fee Rs. 1,500/- 

7 Earnest Money Deposit (EMD) Rs.7,500/- 

8 Tender submission / Communication address 

Principal 

Vanbandhu College of Veterinary 

Science & A. H.,  

Navsari Agricultural University, 

Navsari – 396 450 
 

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

onwebsite www.nau.in 

 

Place: Navsari 

Date:10/01/2020 

 

                     Principal 

Vanbandhu College of 

Veterinary Science & A. H., 

Navsari Agricultural 

University, Navsari – 396 450 
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Chapter 2: Details of hiring luxury bus 
 

Sr. No. Requirement Specification 

1 Luxury Bus: 02 3X2 / 2X2 with minimum Seating Capacity  of 44 Seats 
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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. 1,500/-(Non-Refundable) Mandatory 

2 EMD: Demand draft of Rs. 7,500/-(Refundable) Mandatory 

3 True copies of RC book of bus Mandatory 

4 True copies of driver’s licenses Mandatory 

5 Signed copy of terms and conditions Mandatory 

6 Signed copy of agreement Mandatory 

7 Valid Fitness Certificate of buses Mandatory 
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Chapter: 4 ����ા����	 ��� 

�ાવે
સ ઓગ�નાઇઝર!ુ ંનામ  

સરના� ુ  

 

ફોન ન.ં લે�ડલાઇન   

         મોબાઇલ 

 

ઇ-મેઇલ  

�ાવે
સ ઓગ�નાઇઝર તર�ક�નો ર&'��શન નબંર  

ટ��ડરની બોલીઓ અને શરતો મ(ુંર છે ?  હા  /  ના, જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............ 

એકરારનામાની શરતોમ(ુંર છે ?  હા  /  ના, જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............  

�ાવે
સ ઓગ�નાઇઝર તર�ક�ના મા�ય ર&'��શન 

સટ2ફ�ક�ટની ચ4 ુવષ6ની7મા/ણત ફોટોકોપી 

સામેલ છે ? 

 હા  /  ના,જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............  

 

ઇ�કમ ટ�8 ર�ટન6ની 7મા/ણત ફોટોકોપી સામેલ 

છે?(ફાઈના�સીયલ વષ6 ૨૦૧૬-૧૭,૨૦૧૭-

૧૮,૨૦૧૮-૧૯અને એસેસમે�ટ વષ6,૨૦૧૭-૧૮, 

૨૦૧૮-૧૯અને ૨૦૧૯-૨૦) 

 હા  /  ના,જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............  
 

બને બસોના ર&'��શનની આરસી Eકુની 

7મા/ણત ફોટોકોપી સામેલ છે ?  

 હા  /  ના, જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............  

Fાયવરોના લાયસ�સ તેમજ બેઝની 

એ���વાળા લાયસ�સની 7મા/ણત 

ફોટોકોપીઓ સામલે છે ?. 

 હા  /  ના  

જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............  

જો ના હોય તો ટ��ડર મ(ુંર થયે એકરારના� ુસાથે જોડવા!ુ ંરહશે 

બI ેબસોના મા�ય JફટનેશસટKીફ�ક�ટની 

7મા/ણત ફોટોકોપીઓ સામલે છે ?. 

હા  /  ના, જો હા હોય તો /બડાણમા ંપાન ન.ં ............ 

ટ��ડર ફ� ની િવગત DD No., Date & Bank  

EMD ની િવગત DD No., Date & Bank  
 

���– 

૧. સદર ટ��ડર ફોમ6!ુ ં Jફ&કલ સબમીશન આચાય6Oી,  વનબPં ુ વેટરનર� કોલેજ , નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર� �ા  

સરનામે Qુર�યર / ટપાલ Uારા ા.�� /01/2020 Vધુીમા ંમોકલવા! ુરહ�શે. 

૨. ટ��ડર ફ� 'વXપે X. ૧,૫00/- (નોન Jરફંડ�બલ) અને EMD X. ૭,૫00/- (Jરફંડ�બલ) Jડમા�ડ Fા^ટ “DDO, 

      Veterinary College, NAU, Navsari“ payable at SBI, Navsari (IFSC Code: 

      SBIN0003889)ના નામોનો અલગ અલગ જોડવાનો રહ�શે _ના વગર!ુ ંટ��ડર રદ થશે. 
 

 

���:-.............................. 

�ા����� ! �ા":- .................................... 

               �ા��# ����ા���ш��ો ��&ો 
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Chapter: .хા��	 �ા�����	 #к��1 2� "ા34 3456��	 2ો#	� 7�� ш�ો 

૧. 7વાસ દર`યાન �aુક�લી ન પડ� તે માટ� વષ6 ૨૦૨૦ !ુ ં પાસbગ, cલ િવમો ધરાવતી, સાર� ક�ડ�શન વાળ� અન ે

�8ા"ા! �81 44 �	3�	 3 × 2 / 2 × 2  �	 2� #<��1 2� સાથે "�ા�ા=� 7�� �ો�ા ર'તાના dણકાર હોય તેવા 

બઝે લાયસ�સ ધરાવતા બે+બે=ચાર અ!ભુવી Fાયવરો હોવા જોઈએ. hશુબેક, Qુશ�ડ, બે હાર વiચે યોjય જjયા 

ધરાવતી kરુશીઓ િવગરે� Vિુવધા ઇiછનીય રહ�શે. 

૨. બસના ર&'��શનની ર&'��શન Eકુની તેમજ Jફટનશે સટKીફ�ક�ટની 7મા/ણત ફોટોકોપી આપવાની રહ�શે. તમામ 

Fાયવરોના લાયસ�સ તમેજ બેઝની એ���વાળા લાયસ�સની 7મા/ણત ફોટોકોપીઓ ટ��ડરમા ંજોડવાની રહ�શ.ે અ�યથા 

ટ��ડર મ(ુંર થયે એકરારનામા સાથે જોડવાની રહ�શ.ે 

૩. આપ!ુ ંભાવ પmક મ(ુંર થય ે ૧૦૦/- ના નોન nSડુ�aયલ 'ટ�`પ પેપર ઉપર આ સાથ ેસામલે  કરારના�ુ ંનોટર� 

સાથે કરવા!ુ ં રહ�શે. વP ુ િવગત SિુનવિસTટ� વેબસાઈટ (www. nau.in) પર dહ�રાત 7િસp થયા તાર�ખથી જોવા 

મળશે. 

૪ . આપ ેઆપની કંપનીના મા�ય લેટરપેડ પર સદર 7વાસ માટ� >� �к#ો"	3� ?1@ 7�� "ા" к����ા ����ો Aк 

B Cા� અલગથી આપવાનો રહ�શ ે_ને ભાવસરખામણી પmક બનાવતી વખત ેગણતર�મા ંલેવામા ંઆવશે.  

દા.ત. સદરrુ 7વાસમાટ� અમારો ભાવ 20/Jક.મી.રહ�શ.ે 

૫. ટ��ડરની શરત �જુબ ભર�લ ટ��ડર ફોમ6ની હાડ6 કોપી સાથે ટ��ડર ફ� 'વXપ ેX. ૧,૫00/- (નોન Jરફડં�બલ)અન ેEMD X. 

૭,૫00/- (Jરફંડ�બલ) નો Jડમા�ડ “DDO, Veterinary College, NAU, Navsari” payable at SBI, Navsari (IFSC 

Code: SBIN0003889)ના નામોનો અલગ અલગ જોડવાનો રહ�શ.ે  

૬. વનબPં ુ વેટરનર� કોલેજ, નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર�નો શૈ8/ણક 7વાસ તા. ૦૯/૦૩/૨૦૨૦ થી 

તા.૧૪/૦૩/૨૦૨૦ દર`યાનનો રહ�શે. આ શૈ8/ણક 7વાસ તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ ના સવારના ૬.00 કલાક� કોલેજ થી શX 

થશ ેતે �જુબ બસ સાથ ેવનબPં ુવેટરનર� કોલેજ, નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર�ખાતે તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ રોજ 

7વાસ શuુ થવાના ૨:૦૦ કલાક પહ�લા હાજર થઈ જવા!ુ ંરહ�શે. 

૭. 7થમ ૬૦% નાણા ંચેકથી એડવા�સ આપવામા ંઆવશ ેxયાર પછ� બાક� નીકળતા નાણા ં7વાસ hણૂ6 થયેથી ચેક zવારા 

{કૂવવામા ંઆવશે.>� �к."	. >"ાD� B �ાDા!� ! E Fк�G ! к��ા"ા! H�ш�. કોઈપણ સજોગોમા ં7વાસના ં Jક.મી. થી 

વP ુ નાણા ં {કૂવવામા ંઆવશે નJહ.પરં|,ુ Jદવસ દર`યાન ખર�ખર કર�લ 7વાસના Jક.મી. 7માણે ગણતર� કરવામા ં

આવશે.૬Jદવસનો શૈ8/ણક 7વાસ અmથેી િનયત કરાયલે કાય6}મ �જુબ ~દા�જત �400 �к."	. નો રહ�શ.ે તેમ છતા,ં 

Qુદરતી આફતો અને અિનવાય6 કારણોસર �ુર લીડર/SિુનવિસTટ� અિધકાર�ઓની Vચુના �જુબ, 7વાસના કાય6}મમા ં

ફ�રફાર કરવામા ં આવશે.  કોઈ પણ સજંોગોમા ં ખર�ખર 7વાસ કરવામા ં આવે તેટલા જ Jકમીના નાણા ં {કુવવામા ં

આવશે. Jક.મી.ની ગણmી અmનેા ંમહાિવ�ાલયની હો'ટ�લથી બસ ઉપડ� xયારથી 7વાસ hરુો થયે હો'ટલ પરત ફયા6 

Vધુીની કરવામા ંઆવશ.ે બીલની Qુલ રકમમાથંી ટ�.ડ�.એસ. િનયમ 7માણે કાપવામા ંઆવશે. 

૮. વાહન ચાલક તથા કલીનર કોઈપણ dતના માદક ��યોના �યસનથી ��ુત હોવા જuુર� છે. 

૯. 7ાથિમક સારવારની ક�ટ તેમજ ફાયર સ�ે^તના ઉપાકરણો બસમા ંઉપલ�ધ રાખવાની જવાબદાર� આપની રહ�શે. 

૧૦ આર.ટ�.ઓ., પોલીસ િવગેર� Uારા પાJક�ગન ેલગતા અથવા અ�ય કારણોસર દંડ કરવામા ંઆવે તો તનેી રકમ 'થળ પર 

જ Fાયવર� ભરવાની રહ�શે. 

૧૧ ર'તા પરના ટોલટ�8 તેમજ અ�ય તમામ 7કારના વેરા આપને ભરવાના રહ�શે. 

૧૨ ઉપરો�ત બોલીઓ પૈક� શરત ન.ં ૧ અને ૨ મા ંદશા6વેલ બાબત ફર&યાત હોવાથી _ પૈક� એક શરત પણ hણૂ6 કરતા 

ન હોય તો ટ��ડર રદ કરવા પાm થશે _ની ન�ધ લેવા િવનતંી.   

 

સJહ  :.................................... 

�ાવે
સ!ુ ંનામ : .................................... 

સરના�ુ ં  : .................................... 

ફોન નબંર  : .................................... 
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Chapter: 6 хા��	 �ા�����	 #к��1 2� "ા34 I�!?�	 Iા"�# J�"�  

 100/- �ા K34LI I�I� MI� к��ા�  NO  Aк�ા� �ાP  
 

1. વનબPં ુ વટેરનર� કોલેજ, નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર�નો શૈ8/ણક 7વાસ ા. 09/03/2020 N	 

ા.14/03/2020દર`યાનનો રહ�શે.આશ8ૈ/ણક 7વાસ તા.09/03/2020 ના સવારના 6.�� કલાક� અmેથી શX થશ ેત ે�જુબ બસ 

સાથે વનબPં ુવટેરનર� કોલેજ,નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર�ખાતે 09/03/2020 ના સવારના૨:૦૦ કલાક� હાજર થઈ જવા!ુ ં

રહ�શ.ેસદર 7વાસ તા. 09/03/2020 N	 ા.14/03/2020 (Jદન- ૬) મહારા�� તથા ગોવારાજયમા ં શ8ૈ/ણક 7વાસ કાય6�મ 

�જુબ રહ�શ.ે   

2. બઝે લાયસ�સ ધરાવતા બસ દ�ઠ બે અ!ભુવી Fાયવરો રાખવામા આવશ.ે અ�ય રાnયોમા ં7વાસ માટ�ની પરમીટોની 7મા/ણત 

ફોટોકોપી નકલ આપવાની રહ�શે. િવ�ાથ� તથા 'ટાફ!ુ ં44 �	3�	 3 × 2 / 2 × 2 ની એક એવી 2� #<��12� �	 ક�પસેીટ� 

�જુબ!ુ ં લી'ટ આર.ટ�.ઓ. પાસે આપે પાસ કરાવવા!ુ ં રહ�શે. 7વાસ દર`યાન તમામ 7કારના ટ�8 તેમજ પાJક�ગ ચા� આપે 

ભરવાના રહ�શ.ે આર.ટ�.ઓ., પોલીસ િવગેર� Uારા પાJક�ગન ેલગતા અથવા અ�ય કારણોસર દંડ કરવામા ંઆવે તો તનેી રકમ 'થળ 

પર જ Fાયવર� ભરવાની રહ�શ.ે 

3. બસોમા ં જXર પડ�તો તાxકાલીક ર�પેરbગ તમેજ ર�પેરbગ માટ� કાર�ગર લાવવા લઇ જવાના ખચ6ની જવાબદાર� આપની રહ�શ.ે 

7વાસમા ં શકય એટલી ઝડપથી ર�પેરbગ કરવા! ુ રહ�શે. ર�પેરbગમા ં છ કલાકથી વધાર� સમય લાગ ે તમે હોય તો લોકલ 

�ા�સપોટ6ની �યવ'થા કર� આગળનો 7વાસ hણૂ6 કરવાની જવાબદાર� આપની રહ�શ.ે 

4. 7વાસ દરિમયાન સભંિવત આક�'મક !કુશાનની તમામ જવાબદાર� આપની રહ�શે. 

5. દરરોજ, 7વાસ hરૂો થયા પછ� સા_ં બસની સાફ સફાઇ કરવાની રહ�શે. બી_ Jદવસ,ે સાફ સફાઇ થયલેી બસમા ંજ 7વાસ આગળ 

ધપાવવામા ંઆવશે.  

6. સામા�ય સજંોગોમા ંરાિm 7વાસ કરવામા ંઆવતો નથી. તેમ છતા,ં અિનવાય6 સજંોગોમા ં�ુર લીડરની Vચુના �જુબરાિm દર`યાન 

7વાસ કરવાનો રહ�શ.ે 

7. 7થમ ૬૦% નાણા ંચેકથી એડવા�સ આપવામા ંઆવશ ેxયાર પછ� બાક� નીકળતા નાણા ં7વાસ hણૂ6 થયથેી ચેક zવારા {કૂવવામા ં

આવશે.>� �к."	. >"ાD� B �ાDા!� ! E Fк�G ! к��ા"ા! H�ш�. кો�ID �Bો�ો"ા! >�ા��ા! �к."	. N	 �U  �ાDા! E Fк��ા"ા! 

H�ш� ���.પરં|,ુ Jદવસ દર`યાન ખર�ખર કર�લ 7વાસના Jક.મી. 7માણે ગણતર� કરવામા ંઆવશે. ૬ Jદવસનો શૈ8/ણક 7વાસ 

અmેથી િનયત કરાયેલ કાય6}મ �જુબ 2400 �к."	. નો રહ�શે. તેમ છતા,ં Qુદરતી આફતો અને અિનવાય6 કારણોસર �ુર લીડર/ 

SિુનવિસTટ� અિધકાર�ઓની Vચુના �જુબ, 7વાસના કાય6}મમા ં ફ�રફાર કરવામા ં આવશે. કોઈ પણ સજંોગોમા ં ખર�ખર 7વાસ 

કરવામા ંઆવે તેટલા જ Jકમીના નાણા ં{કુવવામા ંઆવશે. Jક.મી.ની ગણmી અmનેા ંમહાિવ�ાલયની હો'ટ�લથી બસ ઉપડ� xયારથી 

7વાસ hરુો થય ેહો'ટલ પરત ફયા6 Vધુીની કરવામા ંઆવશે. બીલની Qુલ રકમમાથંી ટ�.ડ�.એસ. િનયમ 7માણે કાપવામા ંઆવશે. 

8. 7ાથિમક સારવારની ક�ટ તેમજ ફાયર સ�ે^તના ઉપાકરણો બસમા ંઉપલ�ધ રાખવાની જવાબદાર� આપની રહ�શ.ે 

9. કોઈ પણ 7કારના મતભેદો / તકરારના િનવારણ માટ� નવસાર�ની nSડુ�aયલ હદ મા�ય રાખવાની રહ�શે. 

10. િવ�ાથ�ઓમા ં૬૮ િવ�ાથ�ઓ, ૧૧ િવ�ાથ�નીઓ અને ૬ _ટલા 'ટાફ મે`બર હોવાથી �8ા"ા! �81 44 �	3�	 ૩ × ૨ / ૨ × ૨ 

ની એક A�	 2� લ�ઝર� 2��	 જXJરયાત રહ�શ.ે  

 

સJહ  : .................................... 

�ાવે
સ!ુ ંનામ : .................................... 

સરના�ુ ં  : .................................... 

                         .................................... 

ફોન નબંર  : .................................... 

 

W2W 

���:- 

વનબPં ુવેટરનર� કોલેજ,  

નવસાર� Qૃિષ SિુનવિસTટ�, નવસાર� 
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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.7,500 (Rupees Seven thousand five hundred 

only).There should be two separatedemand drafts for the EMD (Rs. 7,500) 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’chequein favor of “DDO, Veterinary College, NAU, Navsari” payable at SBI, Navsari 

(IFSC Code: SBIN0003889) 

 
Refund of Tender Fee: The Tender Fee is non Refundable. 

 
Earnest Money Deposit: Tender shall be accompanied by an earnest money(7,500/-), without 

whichtenders will not be considered. The amount should be deposited in the form of Bank Draft 

(drawn) or bankers’chequein favor of “DDO, Veterinary College, NAU, Navsari” payable at 

SBI, Navsari (IFSC Code: SBIN0003889) 

 

Refund of earnest money (EMD): The Bank Draft (drawn) or banker’scheque of earnest money 

(7,500/-) of unsuccessful Bidder shall be refunded soon after finalizationof purchase procedure. 

The EMD of the successful bidder will be retained till the bid remain valid and will be returned 

after satisfactory work as per the terms of the university on request and submission of original 

receipt. 

 

Tender Fee, EMD and Document Submission Address: 
Principal,  

College of Veterinary Science & A. H.,  

Navsari Agricultural University,  

Navsari – 396 450 
 

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 hiredbus as per hiring order within the prescribed time. 

• Bidder does not accept the hiringorder. 

• If the terms and condition not fulfilled anytime.  
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SCHEDULE FOR WESTERN INDIA EDUCATIONAL TOUR PROGRAMME OF 10
TH

 SEMESTER B. V. SC & A. H. STUDENTS 
VANBANDHU COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & A. H., NAVSARI AGRICULTURAL UNIVERSITY,  

NAVSARI-396 450 GUJARAT (TENTATIVE) 
 
 

SR 

No 

Departure Arrival Km 

(approximately)  

Visiting Place 

From Date Time From Date Time 

1. Navsari 09/03/2020 06:00hrs Mumbai 09/03/2020 10.00hrs 280+150* Bombay Veterinary Collegeand  

Deonair Abattoir, Mumbai (M.H) 

09/03/2020 Night halt at Mumbai 

2. Mumbai 10/03/2020 06:00hrs Ponda, Goa 10/03/2020 20:00hrs 650+150* Pig Breeding Farm, Ponda (Goa) 

10/03/2020 and 11/03/2020 Night halt at Ponda, Goa  

3. Ponda, 

Goa 

12/03/2020 06:00hrs Shirwal 12/03/2020 17:00hrs 450+150* College of Veterinary Science, Shirwal 

(M.H) 

12/03/2020 and 13/03/2020 Night halt at Shirwal 

4. Shirwal 14/03/2020 09:00hrs Navsari 14/03/2020 18:00 430+140* NAU- Campus, Navsari  

Approximately  Total KM 2400  

 
 *Travelling for City area, visiting places, accommodation, breakfast, lunch, dinner etc during journey period. 
 


