
 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 1 

----------------نمبر :        ----------------مورخٰہ:  

 ٹینڈر نوٹس

برائے فراہمی 50عدد بسیں چوڑی باڈی والی )1+62سیٹر( ،یونیورسٹی آف 

 گجرات کے سٹوڈنٹ کی نقل و حمل  

 پر بنیاد  کی روٹس پر روزانہ مندرجہ ذیل کے لیے و طالبات  ادارہ ہذا کو یونیورسٹی کے طلباء 

درج ذیل تفصیل کے مطابق  ٹرانسپورٹ  کمپنی، مالکان، ٹھیکیداران سے50عدد بسیں چوڑی باڈی 

  سیٹر( کرایہ پر مطلوب ہیں ۔62+1) والی

CDR 2% 

(Rs.) 

Estimated 

Cost (Rs. in 

Million) 

گاڑیتعداد  زون 
نمبر 

 شمار

600,000/- .0030  19 

(A)زون 

سیالکوٹ  ، ڈسکہ، وزیراآباد 

 1 اورملحقہ عالقے

900,000/- .0045  19 

(B)زون 

گوجرانوالہ ، علی پور چٹھہ  اور 

 2 ملحقہ عالقے

300,000/- .0015  12 

(C)زون 

آزاد جموں کشمیر ،سرائے 

عالمگیر اور کوٹلہ  کے ملحقہ 

 عالقے

3 

1,800,000/- 90.00 

 

(میں کل رقم )پاکستانی روپے ملین  

 

 

۔1  

گورنمنٹ کی طرف اور مساوی(  یا  الئنر )ترجیحا سٹیوالی  چوڑی باڈی سیٹر( 62+1) تمام گاڑیاں

      سےسیفٹی اور فٹنس کے حوالے سے وقتا و فوقتا جاری کی گئی ہدایات پر پورا اترتی ہوں۔

۔2  

۔ہو گیکرنے کی مجاز میں ترمیم  روٹ  کے یہ بس یا بسیونیورسٹی انتظامحسب ضرورت   ۔3   

 یا مالک  ٹینڈر دستاویزات یونیورسٹی آف گجرات کے ڈائریکٹر پرچیز کے دفتر سے کمپنی / فرم

کے جاری کردہ خط پر حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ ٹینڈر دستاویزات حاصل کرنے کیلئے مبلغ 

، یونیورسٹی آف  Treasurerبنام  روپے  بصورِت پے آرڈر / ڈیمانڈ ڈرافٹ یا کیش ڈیپازٹ  0002۔/

بینک آف پنجاب یونیورسٹی آف گجرات برانچ کے اکاونٹ  ،گجرات

میں جمع کرانا الزم ہیں ۔ ادارہ ہذا کورئیر کمپنی / ڈاکخانہ وغیرہ کی 6510031945600024نمبر:

 طرف سے ترسیل میں تاخیر کا ذمہ دار نہ ہو گا۔ 

 4۔

ٹینڈر  کی بنیاد سنگل مرحلہ پر دولفافہ طریقہ کار کے مطابق کی جائے گی۔ تکنیکی تجاویز کے   5۔



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 2 

/پے آرڈر بحق   DD/CDRبصورت  )زون کے مطابق( تخمینہ الگت بمطابق زر ضمانت 2ساتھ ٪

مزید گی۔ بصورِت دیگر تجاویز رد کر دی جائیںخزانچی ، یونیورسٹی آف گجرات لگانا الزمی ہے 

حصہ  یا علیحدہ  علیحدہ  ایک ساتھ میںتمام روٹس ٹرانسپورٹ کمپنیاں /ٹھکیدار /مالکان براں تمام 

جس زون کے لئے درخواست دی جا کا ٹرانسپورٹ کمپنیاں /ٹھکیداروں /مالکان  ۔لے سکتے ہیں

  ملکیت ہونا ضروری ہیں۔ بسوں کی  پچاس فیصد  رہی ہے

مجاز ہو گی۔ غلط رنے کی جانچ پڑتال ک غذات کیکاگاڑیوں کے مہیا کئے گئے  انتظامیہ یونیورسٹی

 بیانی کی صورت میں بھاری جرمانہ  اور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔

 6۔

 پرچیز، یونیورسٹی آف گجرات کے پاس بمطابق ٹینڈر دستاویزات ڈائریکٹر ریٹ/  تجاویز سر بہمر

کو 31-02-2019 تجاویز اسی دنتک پہنچ جانی چاہییں ۔ تمام  31-02-2019 بجے02: 00  دوپہر

نمائندگان کی  یا ان کے ٹرانسپورٹ کمپنیاں /ٹھکیداروں /مالکان متعلقہ  دوپہربجے 02: 30

 درکار بعد اور نامکمل ، غیر دستخط شدہ یامجوزہ وقت کے ٹینڈرموجودگی میں کھولی جائیں گی۔ 

CDR  ۔گا ہونہیں  ٹینڈر قبولکے بغیر  

 7۔

 حتمی منظوری انتظامیہ کےمطابق ، یونیورسٹی  35کی شق نمبر  2014پنجاب پروکیورمنٹ قوانین 

کامیاب دہندہ کو  یونیورسٹی آف ۔  کرنے کا اختیار رکھتی ہےمنسوخ کو ٹینڈر کرنے سے قبل تمام 

۔ کرنا ہو گامعاہدہ  قانون کے مطابقگجرات کے   

۔8  

 

 

پرچیزیکٹرڈائیر             

ورسٹی آف گجرات ییون  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------:نمبر         ----------------مورخٰہ:  

 بنام :

----------------------------------------  

----------------------------------------  

----------------------------------------  

 شرائط ٹینڈربرائے فراہمی بسیں 1+62  سیٹر 



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 3 

پر روزانہ کی  بنیاد پر ادارہ ہذا کو یونیورسٹی کے طلباء  و طالبات کے لیے مندرجہ ذیل  روٹس 

درج ذیل تفصیل کے مطابق  ٹرانسپورٹ  کمپنی، مالکان، ٹھیکیداران سے50عدد بسیں چوڑی باڈی 

سیٹر( کرایہ پر مطلوب ہیں ۔62+1) والی  

CDR 2% 

(Rs.) 

Estimated 

Cost (Rs. in 

Million) 

گاڑیتعداد  زون 
نمبر 

 شمار

600,000/- 30 19 

(A)زون 

وزیراآباد سیالکوٹ  ، ڈسکہ، 

 1 اورملحقہ عالقے

900,000/- 45 19 

(B)زون 

گوجرانوالہ ، علی پور چٹھہ  اور 

 2 ملحقہ عالقے

300,000/- 15 12 

(C)زون 

آزاد جموں کشمیر ،سرائے 

عالمگیر اور کوٹلہ  کے ملحقہ 

 عالقے

3 

1,800,000 90 

 

(میں کل رقم )پاکستانی روپے ملین  

 

 

 

 

فظ حیات حاتک یونیورسٹی آف گجرات ،  دوپہر بجے02: 00 کو بوقت31-02-2019 مورخہ یہ ٹینڈر 

وصول  یا دستی  کیمپس ،گجرات میں ڈائریکٹر پرچیز کے دفتر میں بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک / کورئیر سروس

ٹینڈر  دہندگان / با اختیار نمائندگان جو کہ دوپہر  بجے  02: 30ہو جانے چاہئیں ۔ یہ ٹینڈر اسی روز بوقت

میں کھولے جائینگے ۔  تاخیر سے موصول ہونیوالے ٹینڈر مقابلہ میں شامل موجود ہونگے کی موجودگی 

 نہیں کئے جائینگے ۔ 

 ٹرانسپورٹ کمپنیاں /ٹھکیداروں /مالکاننام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔1  

مکمل پتہ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔2  



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 4 

ٹیلی فون / موبائل نمبر: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔3  

قسم  ٹرانسپورٹ کمپنیاں /ٹھکیداروں /مالکان

ـــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )ذاتی ملکیت / شراکت داری / لمیٹڈکمپنی(

۔4  

)کاپی منسلک قومی ٹیکس نمبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:کریں(  

۔5  

ولد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفصیل  مالکان:        نام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کمپنی سے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکارڈ نمبرشناختی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلق  

۔6  

: کی تفصیلمعاہدہ شراکت داری لمیٹڈ کمپنی کی صورت میں رجسٹرڈ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــڈیمانڈ ڈرافٹ نمبر:ــــــــــــــــــ /CDRِر ضمانت بصورت ز

ــــــــــــــــــــبتاریخ:ــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبینک:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبلغ:  

۔7  

،  Treasurerکال ڈیپازٹ بطور ضمانت بنام  کا دو فیصد متعلقہ زون کے تخمینہٹینڈر کے ہمراہ 

یونیورسٹی آف گجرات شیڈولڈبینک سے بنواکر ساتھ منسلک کرنا ہوگی۔ کال ڈیپازٹ نہ ہونے کی 

  میں ٹینڈر مسترد کر دیا جائےگا۔ صورت 

۔8  

ورک آڈر   CDRکی  ٹرانسپورٹ کمپنیوں /ٹھکیداروں /مالکانکامیاب ٹینڈر دہندہ کے عالوہ باقی 

کے اجراء کے بعد واپس کر دی جائے گی جبکہ کامیاب ٹینڈر دہندہ کو خدمات کے اختتام پر زِر 

   ( ضبط کر لی جائے گی۔  CDRحکم عدولی کی صورت میں ) ضمانت واپس کر دی جائے گی۔

 9۔

 ضروری ہے جسہ فٹنس سرٹیفیکیٹ  ہونا تمام گاڑیوں کا موٹر وہیکل ایگزامنر سے تصدیق شد

  ۔سکتی ہے کی تصدیق کرائی جا

۔01  

کے مطابق متعین کردہ  اصول و ضوابط تعلیمی اداروں کے لئے  حکومت کی جانب سےٹھیکیدار 

کے مطابق بسیں مہیاکرنی ہو گی۔  کا  ، برائے گاڑیوںردہ احکاماتکجاری  وقتافا قتا (Safety 

Measures)    یگردورماڈل ، فٹنس کا معیار  ا 

۔11  

مطلوبہ گاڑیوں کی بروقت فراہمی کامیاب ٹینڈر دہندہ کی ذمہ داری ہو گی، ناکامی کی صورت 

کی جا واجب االدارقم ضبط  کرایہ کی مد میں اور رمنس سیکیورٹیفاپر زرضمانت/ میں جمع شدہ 

ادارے کو گاڑیوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہونے والے تقصان کو پورا کرنا بھی  سکتی ہے ۔

ٹینڈر دہندہ کی ذمہ داری ہو گی ، تاہم ایسی صورت میں معاملہ جنا ب وائس چانسلر کے  کامیاب

  روبروپیش کیا جائے گا اور ان کا فیصلہ حتمی ہو گا۔

۔21  

رجسٹریشن ْبک ، فٹنس سر ٹیفیکیٹ ، ڈرائیونگ الئسنس و دیگر کاغذات دوراِن ڈیوٹی ہمراہ ہونے 

الزم ہو گا کہ ہر نیا سمیسٹر شروع ہونے سے تین یوم قبل ادارہ  چاہییں ۔ نیز کامیاب ٹینڈر دہندہ پر

۔ گاڑیوں کے معائنہ کے دن کا معاوضہ  گا ئےاہذا کے شعبہ ٹرانسپورٹ کو تمام بسیں چیک کرو

31-  



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 5 

 نہیں دیا جائے گا۔ 

مروجہ قوانین کے تحت انکم ٹیکس / پنجاب سیلز ٹیکس ، پروفیشنل ٹیکس یا کسی بھی اور قسم 

 ٹرانسپورٹ کمپنی/ٹھکیداروں /مالکان کے )صوبائی/وفاقی ( رائج الوقت ٹیکس کی ادائیگی بذمہ 

 ہو گی۔  

۔41  

 کمپنیٹرانسپورٹ ڈیو ٹی کے دوران گاڑی میں کسی قسم کی خرابی / تاخیر کی ذمہ داری 

، جبکہ ادارہ اس دن کی واجب االدا رقم ضبط کر سکتا ہے پر ہوگی ٹھکیداروں /مالکان/  

۔51  

 ٹرانسپورٹ کمپنیڈیو ٹی کے دوران گاڑی میں کسی قسم کی خرابی / تاخیر کی ذمہ داری 

 ٹرانسپورٹ کمپنینیز متبادل گاڑی فوری طور پر مہیا کرنا ،پر ہوگی ٹھکیداروں /مالکان/

جبکہ ادارہ اس دن کی واجب االدا رقم ضبط کر سکتا کی ذمہ داری ہو گی۔ ٹھکیداروں /مالکان/

، ہے  

 16۔

۔  نقل و حمل ادارے کے مجاز آفسر کے حکم کے مطابق ہو گیگاڑیوں کی  ۔71   

معاہدے کی تکمیل کے لئے مہیا کی جانے والی  گاڑیوں میں سے  کم از کم نصف  گاڑیوں کے 

ادارے کو کے پاس الزمی ہونے چائییں اور ٹرانسپورٹ کمپنی/ٹھکیداروں /مالکان مالکانہ حقوق 

گاڑیوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہونے والے تقصان کو پورا کرنا بھی کامیاب ٹینڈر دہندہ کی 

داری ہو گی ، تاہم ایسی صورت میں معاملہ جنا ب وائس چانسلر کے روبروپیش کیا جائے گا ذمہ 

  اور ان کا فیصلہ حتمی ہو گا۔

۔81  

پہلے سال کے اختتام پر معاہدے کی توسیع کی صورٹ میں معاہدے کی مدت تین سال ہو گی 

رٹ کمپنی /ٹھکیداروں ٹرانسپوتک اضافہ مجاز اتھارٹی کی منظوری اور  10کرایہ کی مد میں ٪

کی تسلی بخش کارکردگی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ مالکان /  

 19۔

یونیورسٹی تمام کاغذات چیک کروانے کی مجاز ہو گی ۔ غلط بیانی کی صورت میں ان کے 

 خالف کاروائی کی جائیگی۔

02-  

ٹرانسپورٹ بس عملہ کو  اداری کا تجویز کردہ یونیفارم پہننا الزمی ہو گا۔ جو کہ   

مہیا کریگا۔ مزید براں بس سٹاف کی تصدیق شدہ  لسٹ  یونیورسٹی کو   کمپنی/ٹھکیداروں /مالکان

 مہیا کی جائے گی۔

 21۔

اجازت کے بغیر تبدیل نہیں کیا جائیگا۔   /بس عملہ کو ادارے کی منظوری  22۔ 

عملہ گاڑی  کے کاغذات اور ڈرائیور  کے  الئسنس  ٹرانسپورٹ کمپنی /ٹھکیداروں /مالکان 

 وغیرہ کی تصدیق شدہ کی کاپی جمع کروانا ہو گی جس کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔

 23۔

ھیں۔پر دیے گئے فارم میں لک ــــــــــــــــــــــــتمام گاڑیوں کی تفصیل ورق نمبر ۔  24۔ 

 جس میں فراہم کرے گا ٹھیکیدار ڈی آر / بینک ڈرافٹ کی شکل میں کارکردگی کی ضمانتسی 

 .گیہوفیصد معاہدے کی رقم کے برابر  10کامیاب ٹھیکیدار، 

 25۔

ت، کامیاب بولی کو معیاری شرائط اور سامان، تکنیکی وضاحتیں، ان کی الگت، ترسیل کا وق

 بارے خرابیوں اورادائیگیوں، بند کرنے کی ضمانت، وارنٹی، معائنہ اور تکمیل سرٹیفکیشن کے

 ائطمیں بولی کی شرائط معاہدے میں داخل ہونا ہوگا. معاہدہ اور دیگر ضروری شر

 26۔

ہیں اور ان سے مکمل اتفاق ہے لہذا ان کی پابندی کی جائے گی۔بغور پڑھ لی    

چوڑی باڈی والی )ترجیحا سیٹی الئنر  یا  مساوی( اورگورنمنٹ کی  سیٹر( 62+1) تمام گاڑیاں

 طرف سےسیفٹی اور فٹنس کے حوالے سے وقتا و فوقتا جاری کی گئی ہدایات پر پورا اترتی ہوں۔

 27۔

کسی بھی ایک ، دو یا تمام زون میں بیک وقت حصہ لے  ٹھیکیدار، کنٹریکٹرٹرانسپورٹ  کمپنی، 

 سکتا ہے۔

 28۔

مزید تفصیالت ڈائریکٹر پرچیز ، یونیورسٹی آف گجرات سے ذاتی طور پر دفتر ی اوقات کا 

-ر میں حاصل کی جا سکتی ہیں  

     ------------------------------فون نمبر :

 

 نوٹ:
  



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 6 

  
پرچیزڈائریکٹر   

---------------------:کمپنیدستخط و مہر ٹھیکیدار /   



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 7 

/  ملکنام ٹرانسپورٹ کمپنی / 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹھیکیدار:ــــــــــــــــــــــ  

(A) بسوں کی فہرست برائے زون 

ٹیفیکیٹ فٹنس سر 

 کی تاریخ منسوخی

نمبر  رجسٹریشن نمبر ماڈل میک  ملکیت

 شمار 

     1.  

     2.  

     3.  

     4.  

     5.  

     6.  

     7.  

     8.  

     9.  

     10.  

     11.  

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  

     16.  

     17.  

     18.  

     19.  

 (B) بسوں کی فہرست برائے زون 

فٹنس سر ٹیفیکیٹ 

منسوخیکی تاریخ   

نمبر  رجسٹریشن نمبر ماڈل میک  ملکیت

 شمار 

     1.  

     2.  

     3.  

     4.  

     5.  

     6.  

     7.  

     8.  



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 8 

     9.  

     10.  

     11.  

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  

     16.  

     17.  

     18.  

     19.  

 

 

(C) بسوں کی فہرست برائے زون 

فٹنس سر ٹیفیکیٹ 

 کی تاریخ منسوخی

نمبر  رجسٹریشن نمبر ماڈل میک  ملکیت

 شمار 

     1.  

     2.  

     3.  

     4.  

     5.  

     6.  

     7.  

     8.  

     9.  

     10.  

     11.  

     12.  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــبتاریخ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط:ـــــــــــــــــــــــ  

 نام بمعہ عہدہ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مہر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات

 

 کو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کومورخہ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٹینڈر دستاویزات میسرز

گئے۔ کئے جاری  pg. 9 

 

 ڈرائیور کی فہرست

نمبر  نام ڈرائیور ڈرائیور الئسنس نمبر شناختی کارڈ نمبر عمر

 شمار

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام بمعہ عہدہ:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمہر:   

 ڈرائیور  ہلپر کی فہرست

نمبر  نام  شناختی کارڈ نمبر پتہ عمر

 شمار

     

     

     

     

     

     

     

     



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام بمعہ عہدہ:  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمہر:   

 اقرار نامہ
 

پڑھ  سیٹر  62+1 بسیں  میں / ہم نے تمام شرائط و ضوابط برائے فراہمی 

 اور سمجھ لی ہیں۔

۔1  

شرائط ہم نے تمام شرائط و ضوابط سمجھ لی ہیں اور درج کی گئی  /میں

 کے مطابق گاڑیوں کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ 

۔2  

میں / ہم اقرار کرتا/ کرتے ہیں کہ ہماری فرم کبھی بھی کسی سرکاری/ نیم 

وفاقی / صوبائی محکمے سے بلیک لسٹ نہ ہوئی  ، سرکاری یا خود مختار 

 ہے اور نہ ہی اسکے خال ف کوئی مقدمہ زیِر التواء ہے ۔ 

۔3  

میں / ہم  اقرار کرتا/ کرتے ہیں کہ ٹینڈر دستاویز میں دی گئی تمام اطالعات 

میں / ہم ذمہ دار ،  درست ہیں اور کسی غلطی / غلط بیانی کی صورت میں 

 ہوں گے۔ 

۔4  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط:ـــــــــــــــــــــــ  

ــــــعہدہ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام بمعہ   



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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ــــــــمہر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

ٹینڈربرائے فراہمی 1+62  سیٹر بس  ،یونیورسٹی آف گجرات کے 

 سٹوڈنٹ کی نقل و حمل  

 مالی تجاویز 

)ڈیزل /پیٹرول سیٹر   62+1

 ) 

۔1 بس قسم )بسیں(  

بشمول گاڑی تمام مرمت، انجن آئل ،  دیکھ بھال،  ٹول ٹیکس ،  مزدوری ، 

فرم /  ٹھیکیدار ڈرائیور و ہیلپر کی تنخواہ اور دوسرے تمام متعلقہ  اخراجات 

ادا کرے گا۔کنٹریکٹر    /  
 ایندھن 

لیٹر فی کلو 

 میٹر

ماہانہ کرایہ 

 فی بس

 کمپنی کی طرف

سے پیش کردہ 

   بسوں کی تعداد

نمبر  زون

 شمار

   

(A)زون 

سیالکوٹ  ، ڈسکہ، وزیراآباد 

 اورملحقہ عالقے
1 

   

(B)زون 

گوجرانوالہ ، علی پور چٹھہ  اور 

 ملحقہ عالقے
2 

   

(C)زون 

آزاد جموں کشمیر ،سرائے 

عالمگیر اور کوٹلہ  کے ملحقہ 

 عالقے

3 

 کل  تعداد بسیں  

 

۔2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستخط:ـــــــــــــــــــــــ  

ـــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مہر نام عہدہ  



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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ٹینڈربرائے فراہمی 50 عدد بسیں)1+62  (سیٹر  ،یونیورسٹی آف گجرات 

 کے سٹوڈنٹ کی نقل و حمل  

 چیک لسٹ برائے تکنیکی  تجاویز

ٹرانسپورٹ کمپنی / فرم 

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمبر  تفصیل منسلک

 شمار

۔1 شناختی کارڈ کی کاپی   

رجسٹریشن کی کاپی انکم ٹیکس  ۔2   

یا ملکیت کا  رجسٹریشنتعداد  گاڑیوں کی  

کے نام سے ہونی  شراکت دارمالک / ثبوت 

 چاہییں 

۔3  

۔MVE 4سے فٹنس سرٹیفیکیٹ۔   

 ہر ایک ڈرائیور کی تفصیل:۔ 

 ا۔ ڈرائیور کا نام 

 ب۔ شناختی کارڈ  کا نمبر 

 ج۔ ڈرائیونگ الئسنس
 

۔5  

۔6 پولیس سٹیشن / مجاز اتھارٹی کی کلیئرنس۔    

توثیق یونیورسٹی کے فزیکل تمام گاڑیوں کی  

کی جائے گیمجاز دفتر سے   

۔7  

 

 

 

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

Hiring of Buses for Pick & Drop of Students of University of Gujrat 

 
1. Parties:- 



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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The contract will be signed between two parties, University of Gujrat will be 

considered as Party–A while the successful transport company/bidder will be 

considered as PARTY–B.   

2. Addresses:-  

For all purposes of the contract including arbitration there under, the address of the 

contractor mentioned in the proposal shall be final unless the contractor notifies a 

change of address by a separate letter received by registered post to the University of 

Gujrat. The contractor shall be solely responsible for the consequences of any 

omission or regarding change in address.  

3. Earnest Money:  

3.1 Bid/Earnest money shall be 2% of estimated cost of concerned/relevant zone 

in the form of demand draft/pay order/CDR in favor of Treasurer University of 

Gujrat must be submitted by bidders along with duly filled in technical proposal. 

3.2 Bidders shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and 

conditions thereof. In case the bidder fails to observe and comply with the 

stipulations made herein or backs out after quoting the rates, the aforesaid 

earnest money will be forfeited.  

3.3 The technical proposal without earnest money shall be rejected.  

4. Preparation and Submission of Proposal: 

Bids shall be processed on Single Stage Two Envelope Bidding Procedure. The 

proposal should be submitted in two parts namely Technical Proposal and 

Financial Proposal on prescribed forms along with earnest money.  All the covers 

should be kept in another sealed cover addressed to the undersigned. The outer cover 

envelope should bear the address of bidder. The inner envelops should be clearly 

super-scribed with subject of proposal, whether the cover is containing “Technical 

Proposal” or “Financial Proposal”. The outer cover should be super scribed with the 

words “Proposal for Hiring Buses for Students at University of Gujrat”. Bidding 

documents for this purpose include advertisement, schedule, general terms & 

conditions, technical & financial proposal forms, undertaking, contract form, etc. 

5. Signing of Proposal:  

Individual signing the proposal or other documents connected with contract must 

specify whether he signs as:-  

(a) A “sole proprietor” of the concern or authorized employee 



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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(b) A partner of the firm or authorized employee,  

(c)  Director in case of limited company or authorized employee 

6. Technical Proposal:  

The Technical proposal should be submitted on prescribed proposal forms given with 

all supporting documents as required in proposal form. 

7. Financial Proposal:  

7.1 The Financial proposal should be submitted on prescribed form in a separate 

sealed cover kept inside the main cover. The Financial proposal of those bidders, 

who are found technically qualified, will be opened on a specified date and time to 

be intimated to the respective bidders.  

7.2 The rates (inclusive of all relevant taxes) should be quoted on financial 

proposal form and remain valid for at least 120 days from the opening of 

technical bids. Nothing extra shall be paid towards taxes, if tax rates are 

increased during the currency of contract.  

7.3 Rent rates once finalized will be fixed at least for one financial year. Hike in 

petrol/diesel prices during the contract period will be dealt as per OGRA rates 

applicable.  

7.4 Terms of payment as stated in the bidding documents shall be final. 

8. Validity of the Proposals:  

The proposals shall be valid for at least 120 days from date of opening of technical 

bid(s). 

9. Opening of Proposals: 

The bidders are at liberty either himself or authorize, not more than one 

representative to be present at the opening of the proposals. The representative 

attending the opening of the proposals on behalf of the bidders should bring with him 

a letter of authority from the bidder and proof of identification. 

10. Criterion for Evaluation of proposals:  

After opening of the bids, technical evaluation of the proposals will be made on the 

basis of technical proposals and then on financial proposal furnished on prescribed 

form. The financial proposals of qualified firms will be opened on the date, time and 

venue to be announced. The reason for acceptance or rejection of any tender shall be 

dealt as per PPRA. The award letter will be issued to the lowest financial bidder under 

the specified terms & conditions of the contract given in the bidding document. 

Description Remarks 



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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50% of quoted number of buses owned by 

bidders with Copies of Registration Books 
excluding partnership. 

  

 

Fitness Certificates of quoted buses   

Income Tax Registration (NTN) Certificate  

Previous working experience of similar nature 
in Govt. / Semi Govt. and other Autonomous 

Bodies preferably with educational & other 
Autonomous bodies having fleet not less than 

5 buses)  

 

  

11. Physical Inspection of Buses 

Before award of contract, physical inspection of buses shall also be carried out in the 

University of Gujrat. 

12. Right of Acceptance 

University of Gujrat reserves all rights to accept/reject any proposal in line with 

PPRA Rules. The decision of University authorities in this regard shall be final and 

binding. Any failure on the part of the contractor to observe the prescribed procedure 

and any attempt to canvass for the work will prejudice the contractor’s bid. 

13. Communication of Acceptance:  

Successful bidder(s) will be informed in writing regarding acceptance of his proposal. 

A contract enumerating necessary conditions to this effect shall be signed between 

University & contractor. 

14. Successful bidder shall have to enter into contract where needed (if cost of supply 

order exceeds to Rs. 0.1 million) on standard terms & conditions of bidding regarding 

items, technical specifications, their costs, delivery time, removal of defects, warranty, 

inspection & completion certification of qualitative and quantitative aspects, billing, 

payments, closing of contract and other necessary terms. 

15. Performance guarantee in shape of CDR/Bank Draft/unconditional bank guarantee 

shall submitted by successful contractor equivalent to 10% of contract amount.  

Insurance guarantees/cheques or third party undertakings shall not acceptable. 

16. Penalty: 

In case of breach of any conditions of the contract and for all type of losses causes to 

the UOG including excess cost due to hiring of buses from the market in the event of 

Contractor failing to provide buses or not providing buses in time, the Treasurer, 

University of Gujrat shall make deductions at double the rate of Hiring rate on 

prorate basis from the bills preferred by the Contractor or that may become due to 



 یونیورسٹی آف گجرات ، حافظ حیات کیمپس، گجرات
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the contractor under this or any other contract or from the security deposit or may 

be demanded from him to be paid within seven days to the credit of the University. 

17. Breach of Terms and Conditions:  

In case of breach of any of terms and conditions, the Competent Authority will have 

the right to cancel the work order without assigning any reason thereof, and nothing 

will be payable by this University in that event and the security deposit in the form of 

Bank Guarantee/Demand Draft shall be forfeited.  

18. Termination of Contract: 

University shall have sole right to terminate the contract with prior notice of 30 days 

during the contract period. 

 

19. Subletting of Work:  

The successful bidder shall not assign or sublet the work or any part of it to any 

other person or firm. The contract is non-transferable. 

20. Terms of payment:  

University shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject 

to recovery of penalties mentioned. The term “payment” mentioned in this para 

includes all types of payments due to the contractor arising on account of this 

contract excluding earnest money and security deposit governed by the separate 

clauses of the contract. Transport Company shall submit bus wise bill/ invoice to 

Transport Office at the close of each month. The bill should contain Billing Month, 

Registration No. and number of days served with dates of the hired buses. Bills/ 

invoice shall be verified by Transport Officer and countersigned by Director 

Transport. Treasurer shall sanction & disburse the payment to Transport Company 

through crossed cheque after ensuring codel formalities/ tax deduction at source (if 

Applicable). 

21. Arbitration: 

Parties shall mutually settle disputes related to this contract. If attempts do not yield 

any results within a period of 30 days, The Vice Chancellor, University of Gujrat shall 

be the competent to resolve dispute(s) related to this contract and his decision shall 

be final. 

22. The bidder having minimum 50% ownership of buses for each zone at his 

disposal with valid documentation, Registration Books, transfer letters etc, shall 

be eligible to apply for one zone.  
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22.1 The bidder must provide copy of the agreement /MOU etc with third party in 

case the buses (excluding 05) are not under direct ownership of the bidder 

however subletting of the contract would not be accepted.   

 

22.2  All required buses should be wider body 62+1 seater (preferably city liner 

shape or equivalent) conforming to the direction of the Govt. issued from time to time 

for purpose of fitness and other safety measure. 

22.3 That Registration Books / Transfer Letters mentioning seating capacity along 

with valid fitness certifications issued by competent Govt. Department shall be 

mandatory for technical evaluation.  

22.4 The bidder shall apply in a complete zone on ownership or ownership + 

partnership basis. 

 


