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

 

 

 

 

 

 

 


