કલેકટર કચેરી, પાટણ હ તકના સરકારી વાહનની હે ર હરા
કલેકટર ી, પાટણ હ તકના સરકારી વાહન GJ-24-G-999 (ટોયોટા ઈનોવા 2.5 LE-7S - ડીઝલ 2009) નો િનકાલ કરવાનો હોઈ રસ ધરાવતા ઈસમો પાસેથી િનયત પ કમાં ભાવો સીલ બંધ કવરમાં કલેકટર કચેરી,
પાટણ, હે મચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી સામે, પાટણ - ૩૮૪૨૬૫ ની ર ટી શાખામાં તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૦
ના ૧૭.૦૦ કલાક સુધીમાં મળી ય તે રીતે પીડ પો ટ/RPAD/ બ માં મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે. સદર
વાહનની અપસેટ કંમત ।. ૧,૭૫,૦૦૦/- ન ી કરવામાં આવેલ છે. હરા માં રસ ધરાવનાર ઈસમોએ ભાવપ કો
સાથે કલેકટર ી, પાટણના નામનો પાટણ ખાતે ચૂકવવાપા ।. ૫૨,૫૦૦/- નો ડમા ડ ડા ટ સામેલ કરવાનો રહે શ.ે
ડમા ડ ડા ટ વગરના ભાવપ ક િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહી. સીલબંધ કવર પર "વાહન હરા ના ભાવ" એમ
મોટા અ રે દશાવવાનું રહે શ.ે ભાવ ભરનાર ઈસમો ઈ છે તો સદર વાહન કામકાજના ચાલુ દવસે કચેરી સમય દર યાન
કલેકટર ઓ ફસ, પાટણ ખાતે ઈ શકશે. ભાવ મંજૂર-નામંજૂર કરવાની તમામ સ ા આ કચેરીને અબાિધત રહે શ.ે આ
કચેરી તરફથી આ માટે કરવામાં આવેલ તમામ શરતો ભાવ ભરનારને બંધનકતા રહે શે. ભાવ રજૂ કરવાનો િનયત નમૂનો
તથા હરા માટેની શરતો કલેકટર કચેરી, પાટણના નોટીસ બોડ પર તેમજ વેબસાઈટ https://patan.nic.in પર
વા મળી શકશે. વધુ િવગતો માટે ફોન નં. 02766 232240 પર સંપક કરી શકાશે.
(સહી)
કલે ટર, પાટણ
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ભાવ ભરનાર ઈસમે વાહનની અપસેટ કંમતની ૩૦ ટકા રકમ પેટે ા. ૫૨,૫૦૦/- (અંકે િપયા બાવન હ ર પાંચસો પુરા)નો
પાટણ ખાતે ચૂકવવા પા કલેકટર ી, પાટણના નામે ડીમા ડ ડાફટ રજૂ કરવાનો રહે શ.ે
હરા માં મૂકેલ વાહનનું બા િનરી ણ કરવા ઈ છતા ઈસમો સદર વાહન કચેરી કામકાજના ચાલુ દવસે કચેરી સમય દર યાન
કલેકટર ઓ ફસ, હે મચં ાચાય ઉ ર ગુજરાત યુિનવિસટી સામે, પાટણ ખાતે ઈ શકશે.
િનયત સમય સુધીમાં રજૂ થયેલ ભાવો હાજર ઈસમોની બ માં શકય હશે તો તા. ૦૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાકે કલે ટર
કચેરી, પાટણ ખાતે ખોલવામાં આવશે.
આ વાહનની હે ર હરા થી બોલી બોલવામાં આવશે ન હં . જે પેઢી / ઈસમ તરફથી સૌથી ચા ભાવ રજૂ થયેલ હશે તે જ ભાવો
િવચારણામાં લેવામાં આવશે.
સૌથી ચો ભાવ ભરનાર ઈસમે ઉપર મુજબ ૩૦% રકમ ડીમા ડ ડા ટ વ પે ભાવ પ કો સાથે મોકલેલ હશે તે જમા રાખવામાં
આવશે અને બાકી રહે તી તમામ રકમ હરા મંજુરીની ણ કયા તારીખથી ૧૫ દવસમાં ભરપાઈ કરી વાહનનો ય કબ
મેળવી લેવાનો રહે શ.ે અ યથા ભરે લી ૩૦% રકમ સરકાર પ ે જ કરી પુન: હરા ની યા હાથ ધરવામાં આવશે.
હરા ચાલુ રાખવી કે મુલતવી રાખવી તે અંગેના અબાિધત અિધકાર હરા યોજનારના રહે શ.ે
હરા માં મૂકવામાં આવેલ વાહન જે િ થિતમાં હશે તે જ િ થિતમાં આપવામાં આવશે. જેથી દરે ક ઈસમે આ વાહન થળ ઉપર
ઈ તપાસીને ભાવ ભરે લ છે તેમ માની લેવામાં આવશે અને પાછળથી આ બાબતે કોઈ તકરાર ચાલશે ન હ.
હરા નામંજુર કરવામાં આવે તો હરા વખતે ચા ભાવ ભરનાર ઈસમે જે રકમ ભરપાઈ કરે લ હશે તે રકમ તેઓને ચેક મારફતે
ચૂકવી આપવામાં આવશે. ભરે લ રકમ ઉપર યાજ કે કમીશન આપવામાં આવશે ન હ.
શરતી ભાવો વીકારવામાં આવશે ન હં .
ભાવો ખો યા બાદ કોઈ પણ ઈસમની કોઈ લેિખત કે મૌિખક રજૂ આત યાને લેવામાં આવશે ન હં .
ભરે લ ભાવોમાં સૌથી ચા ભાવ ઉપર વેચાણવેરો કે બી અ ય ટે ભરપાઈ કરવાના થશે તો તે જે તે ઈસમે (વાહન રાખનારે )
હરા ની કંમત ઉપરાંત ભરપાઈ કરવાના રહે શ.ે જે ભરપાઈ કયા બદલની પહ ચ રજુ કરે થી વાહનનો કબ સ પવામાં આવશે.
હે ર હરા માં વાહન રાખનાર ઈસમે નામ તબદીલ વગેરે બાબતની તમામ કાયવાહી વખચ કરાવી લેવાની રહે શ.ે

ઉપર મુજબની શરતો જે મે વાંચી છે જે મને બંધનકતા છે.
ભાવ રજૂ કરનારની સહી:

