
मा.आयु त तथा मु य कायकार  अ धकार , एएससीडीसीएल, औरंगाबाद हे खाजगी वाहने भाडते वावर परु वणे क रता 
यो य या पुरवठादाराकडून ई- न वदा दोन पाक ट (Two Covers) प दतीन ेमागवीत आहेत. याचा तपशील 

खल ल माणे: 

अ. . कामाचे नाव करारनामा कालावधी िनिवदा फाम िकमत EMD 

1 एएससीडीसीएल औरंगाबाद क रता खाजगी 

वाहने भाडते वावर पुर वणे 

 

36 मिहन े 500+GST 25,000 . 

 

ट प: (i) वषय न वदा संब धत सव मा हती आम या वेबसाइटवर उपल ध आहे. 
https://aurangabadsmartcity.in आ ण महारा  शासना या (ई- न वदा) पोटल www.mahatender.gov.in  कोणतीह  
न वदेतील बदल / बदल, चौकशी वर ल वेबसाईटसदवारेच केल  जाईल. न वदाकारांना वनंती आहे क  यांनी इतर सव 
बदलांची मा हतीक रता वर ल वबेसाईसना नय मत भेट दयावी 
 (ii) य तीच लत बड वीकार या जाणार नाह त. 
 (iii) ई- बड सब मट कर यासाठ , न वदाकारानी आहे www.mahatender.gov.in यांची न दणी करणे आव यक 
आहे. 
 (iv) या  न वदा सूचने या अट  व शत चे पालन करणारे वार य व े ते / वाहन दाता यांनी 
www.mahatender.gov.in वर सेवेसाठ  दोन बड स टम अंतगत याचंे बड सादर क  शकतात. याची वभागणी 
ई- या करेल. ई- न वदा वषयाचे वेळाप क यावर नमूद केले आहे. 
 (v) एएससीडीसीएल, औरंगाबाद कोणतेह  करण न सांगता कोणतीह  कंवा सव न वदा वीकार याचा कंवा 
नाकार याचा ह का राखून ठेवत आहे. कोण याह  कारचा वाद अस यास एएससीडीसीएल चा नणय अं तम आ ण 
बंधनकारक असेल. 
 
    (भाग-1) - न वदा मा हती 
 
1. संपूण न वदा या ऑनलाइन (ई- न वदा) प दतीने www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर वर राह ल. 
 न वदेसंबंधीत यापढु ल सव सूचना/शुधीप क इ. इंटरनेट या उपयोगान ेऑनलाइन कर यात येतील. 
2. वर ल कामाची संपूण मा हती www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर ल Critical dates नुसार पाहता 
 येईल व डाऊनलोड करता येईल तसेच भरता येईल. 
3. न वदा फाम फ  व बयाना र कम . 25,000/- संकेत थळावर सूचनेनुसार ऑनलाइन भर यात यावी. 
4. आपल  नवीदा मा य के यास करारनमा . 500/- या मु ांकावर क न सुर ा र कम . 75000/- राह ल. 
5 लफाफा . 1 म ये पढु ल कागदप ां या ती अपलोड करावेत. 

 Terms and conditions acceptance as per given format: 
 Tours Travels shop act valid license copy: 
 GSTN Registration: 
 Pan No & Xerox copy: 

 
 



 As per shop act registration copy 
 Experience in Govt/Semi Govt Department Details 
 Vehicle availability details 
 GST registration certificate 
 Income Tax Return: A.Y 2016-17, 2017-18, 2018-19 

तसेच मूळ त मागणी के यावर एएससीडीसीएल औरंगाबाद कायालय येथे सादर करावया या आहेत. 
6. न वदाधारकांची लफाफा . 1 व व ीय लफाफा . 2 उघड याची वेळ व दनांक यां या ई-मेल प यावर 
 कळ व यात येईल. 
7. कोणतीह  न वदा अथवा सव न वदा यातील कोणतेह  कारण व देता नाकर याचा अ धकार राखून ठेवलेला 
 आहे. 
 
 
 
    (भाग-2)- न वदा अट /शत  
 
1.  भाडते वावर घे यात येणारे वाहनाचे दर खाल ल माणे नि चत करावयाच ेआहे. 
 अ. थम 1500 क.मी. साठ  ती म हना माणे भाड े-         . त म हना 
 ब. यानंतर येक  एका क.मी. साठ  दर –                   . त म हना 
 क. On call basis for 300 K.M-                 . त म हना 
2. भाडते वावर पुरवठा कर यात येणारे वाहन हे श यतो 2018 नंतरचे ( नमाण वष) सुि थतीत असणे आव यक 
 आहे.  
3.  भाडते वावर पुरवठा कर यात येणारे वाहन हे मोटार वाहन अ ध नयम नुसार परवानाधारक असणे आव यक आहे. 
4. वाहनासह कामावर असले या ाय हसनी खाल ल अट  पूण के या पा हजेत.  

i. सेवा दाता ाय हसची नावे व प े दान करतील. 
ii. ाय हसना ायि हंगचा कमान 3 वषाचा अनुभव असावा यांनी केले पा हजे भाडयाने वासी वाहने 

चाल व यासाठ  वाहन परवाना ते न काळजीपणासाठ  दोनपे ा जा त चालान कंवा चालानात देखील सामील 
होऊ नये. 

iii. ाय हस काम करत असताना सव श टाचार आ ण ोटोकॉल पाळतील कत य ाय हरने नधा रत गणवेश 
घातला पा हजे अथात हलाक नळा शट ने ह  लू ाउझस आ ण लॅक शूज यासाठ  वेगळे पैसे दले जाणार 
नाह त. 

iv. वाहनचालकांना औरंगाबाद शहरातील र ते आ ण ठकाणांची मा हती असणे आव यक आहे आ ण सट  
ायि हंगचा अनुभव असावा. 

v. एकदा ाय हरला एखदया व श ठ वाहनासाठ  दले गेले क  तो कमीत कमी एक वषासाठ  समान वाहनावर 
रा हला पा हजे याम ये कोणताह  बदल करावयाचा अस यास नयु त नवीन ाय हरची 24 तासाआधी संब धत 
अ धकारयास मा हती दल  गेल  पा हजे. 

vi. ाय हर स य आ ण यो य वागणूकदार असावा आ ण कोणताह  गु हेगार असू नये या या व द खटले आ ण 
अपघातांचा मागील इ तहास असू नये. 

vii. कार व छ आ ण गंध मु त ठेवल  पा हले आ ण अ धकृत वापरासाठ  यो य असावी. 
5. देयके मा सक त वावर मु य कायकार  अ धकार , औरंगाबाद माट सट  डे हलपमट कॉप रेशन ल मटेड यां या 
 नावाने बनवून येक म ह या या प ह या आठवडयात या कायालयात जमा करावीत. 



6. येक वाहनाचा वेळ आ ण मायलेज दश वणार  दररोजची न द कायालयात ठेवल  जाईल व तसेच उाय हर या 
 रपो टग केले यापासून वळे वचारात घेतले जाईल. 
7. केवळ अशा सेवा दा यांची आ थक न वदा उघडल  जाईल जे क  तां क अहता म ये पा  ठरतील. 
8. औरंगाबाद माट सट  वभागातफ वाहन कवा वाहनचालक बदल याचे संकेत द यावरच व श ट सेवा 
 पुरवठादाराने वाहने बदलाती. एएससीडीसीएल, औरंगाबाद यां या इि छतेनुसार वाहन दवसा या कोण याह  वेळी 
 उपल ध क न देणे बंधनकारक असेल. 
9. कं ाट द यावर, संबंधीत सेवा दा याने सव भाडयान ेघेतले या वाहनां या संदभात आरसी पु तके, 
 म णत ती, एएससीडीसीएल, औरंगाबाद, 431001 कायालयात जमा करा यात. 
10. एएससीडीसीएल, औरंगाबाद,431001  कायालयामाफत भाडयान ेघेतले या वाहनां या बाबतीतच भाड ेदेय शु क 
 भर यास जबाबदार असेल. वाहन चालक, मा सक शु क, वाहन दु ती व देखभाल, वमा, पे ोल / डझेल, तले, 
 पा कग शु क आ ण इतर कोण याह  संगी शु क यासह इतर कोणतेह  शु क सेवा दा यान ेवहन करावे. 
11. यंनी मागील दोन वषापासून जीएसट या देयकासाठ  जीएसट  न दणी माणप  मांक / पावती, पॅन काड 
 आ ण / कंवा बॅल स शीट या न द  आ ण तोटा खा या या ऑ डट ती देखील सादर के या पा हजेत. 
12. सेवा दाता कामगार कायदया या अंमलबजावणीचे पालन करेल आ ण या संबंधातील सव जबाबदारया सेवा 
 दाता यां या असतील. 
13. भाडयाची मुदत संपेपयत कंवा नंतर सेवा दा या या कोण याह  कमचारयाला रोजगार उपल ध क न देण,े 
 कायदेशीर कंवा अ य काह  साठ  हा वभाग कोण याह  जबाबदारयाखाल  येणार नाह . 
14. या करारा या कालावधीत कोणतीह  बाब, यास या करारा दारे वशेषत: संर ण दले गेले नाह , याचा नणय 
 एएससीडीसीएल, औरंगाबाद, याचंा अं तम आ ण नणायक असेल. 
15. ठरवून दले या अट  व शत चे उ लंघन झा यास कवा सेवा दान कर यात काह  दोष आढळून आ यास 
 एएससीडीसीएल, औरंगाबाद, हे कायालय म ह याची पूव नोट स देऊन करार रदद कर याबाबत चे सव अ धकार 
 या वभागाला आबा धत असतील. 
16. कोण याह  कारचा वाद झा यास कवा घड यास एएससीडीसीएल, औरंगाबाद, या कायालयाचा नणय अं तम व 
 बंधनकारक असेल. 
17. तां क बडम ये अशा कोण याह  उ लेखांचे पालन के यावर, दरमहा उ त केलेल  र कम इ याद  कोण याह  
 व ीय बाबींचा उ लेख केला जाऊ नये, न वदा थोड यात नाकारल  जाईल. 
18. नयु त पुरवठादाराने या कायालयान ेमा सक देयक अदा के यावर संबं धत वाहनचालकांना देयकाची र कम अदा 

के याची पावती या कायालयाम ये व रत जमा करावी. 
19.        दंडाच े ावधान 
अ. . सम याचे व प दंड शेरा 

1. उशीरा आगमन 

अ. 30 म नटांपयत 

 

 

. 100 

संबं धत अ धकार , आव यकतेनुसार संबंधीत 

कामावर पोहोच यासाठ  दवसाची टॅकसी 

भाडयान ेघेउ शकतो, 

याची भरपाई सेवा दाताकडून अशा घटने या 

48 तासांत वसूल केल  जाईल. जर सेवा दाता 

बंधन पूण कर यास अयश वी झाला तर हे, 

एका दवसासाठ  भाडयान ेदे याइतक  र कम 

ब. 30 म नटे आ ण 

याहून अ धक 

. 300 



( हणजेच 1/30) दंड य त र त बलातून वजा 

केला जाईल. 

2 अ) वाहन खं डत 

झा यानंतर दोन तासात 

पयायी यव था दे यात 

अयश वी. 

ब) मा सक पयायात 

दवसभर वाहन पूर वणे 

अयश वी. 

. 500 

 

 

 

. 1000 

संबं धत अ धकार , आव यकतेनुसार 

संबधीत कामावर पोहोच यासाठ  

दवसाची टॅ सी भाडयाने घेऊ शकतो, 

याची भरपाई सेवा दाताकडून अशा 

घटने या 48 तासातं वसूल केल  जाईल. 

जर सेवा दाता बंधन पणू कर यास 

अय वी झाला तर हे, एका दवसासाठ  

भाडयान ेदे याइतक  र कम ( हणजेच 

1/30) दंड य त र त बलातून वजा 

केला जाईल. 

3 टॅ सीम ये एसी काम न 

करणे 

. 500/- येक  

दवस 

वापरकता अ धकारयांनी एसी कायाि वत 

कर याबाबत लॉग शीटम ये नमूद केले 

पा हजे. 

4 अ व छ वाहन कंवा सीटचे 

आवरण / वाहनात वास 

आ यास 

अ) . 100/- प ह या 

दवसासाठ  

ब) . 200/- दररोज सलग 

दसुरया दवशी आ ण 

याह पे ाह  अ धक दवस 

वापरकता अ धकारयांनी लॉग शीटम ये कंवा 

एएससीडीसीएल, औरंगाबाद 

कायालयात अ त र त मु य कायकार  

अ धकार  यां याकड ेलेखी त ार दारे नमूद 

केले पा हजे. 

5. बनावट न द घेणे व करण े

याचबारोबर न द  व श ट 

नमु यामधे नाह  

घेत यास 

. 500/- i) येक संगी 

ii)  तीनपे ा जा त घटनांम ये आढळून 

आ यास ाय हर आ ण / कंवा वाहन 

काढून टाकण.े 



iii)  तसेच गाडी एक पे ा जा त वेळा म ह यातं 

बद यास येक अन धकृत बदलांसाठ  एक 

दवसा या भाडयाची ( हणजे 1/30) समान 

र कम वजा केल  जाईल. 

6. चालकाच ेवतन आ ण 

औरंगाबाद या मागा वषयी 

कमी ान अस यास 

. 100/- प ह या 

दवसासाठ  

वाहनचालक पुरवाठादाराकडून बदल व यात 

येईल. 

7. दररोज / वनंतीनुसार वाहन 

पुर वणे अयश वी. 

. 500/-  येक संगी 

8. इतर कोण याह  अट  व 

शत च ेपालन न करणे. 

अ) . 500/- 

थम संगी 

ब) . 1000/- 

दसुरया संगी 

येक वाहना या येक उ लंघनासाठ . 

9. ाय हरचे गैरवतन जसे 

क  गैरवतन, शार रक 

धमक  कंवा अ य काह  

अमल  या या भावाखल  

आढळ यास. 

ाय हरचा व रत बदल 

10. मायलेजचा जादा दावा अ) . 1000/- थम 

संगी 

ब) . 5000/- दसुरया 

संगी 

तसयादा असे घड यास वाहन बंद 

 
20.  एएससीडीसीएल, औरंगाबाद हे कायालय मूळ करारां या माणात 50% पयत सेवा वाढ व याचा कंवा कमी 
 कर याचा अ धकार राखून ठेवेल. 
21. व े या दारे पुर वले या वाहनां या ेकडाऊनमुळे उदभवणारा कोणताह  ओ हरटाईम यां या वत: या खा यावर 
 असेल आ ण एएससीडीसीएल, औरंगाबाद यांना आकारला जाणार नाह . 



22. वा त वक पा कक बल / टोल पावती इ याद  सादर के यावर य  पा कक शु क / टोल शु काची मा सक 
 बले बरोबर परतफेड कर यात येईल. 
23. डयुट वर असताना ाय हरला दपुार या जेवणाची / चहासाठ  कोण याह  मायलेजला परवानगी दल  जाणार नाह . 
24. वर ल माणे 1 ते 22 अट व शत  मा य अस यास न वदाधारकाने न वदा ऑनलाइन सादर करावी 
 
 
 
 
 
 
 Sd/- 
           मु य कायकार  अ धकार  
                 एएससीडीसीएल, औरंगाबाद 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     एएससीडीसीएल औरंगाबाद क रता भाडते वावर वाहने पुर वनेबाबत 
       प -ब (Form-B ormat For Submitting in Cover-I) 
 
     Annexure-A 
 

                       Technical Bid Proforma 
 

Sr. 

No. 

Description Yes/No 

1 Name of the Tenderer/ Concern with Address and Tel. / Mob no:  

2 Name and address of the Proprietor / Partner /Director  

3 The tenderer have their own vehicles  

4 The vehicles are registered as commercial vehicle  

5 The tenderer have attached RC Book offered in this tender 

(Attested copy of RC book should be attached) 

 

6 The tenderer has valid GST registration 

no____________________ 

(Attested copy of GST registration certificate should be attached) 

 

7 PAN Number of Tenderer/ Concern 

__________________________ 

(Attested copy should be attached) 

 

8 The tenderer should have shop & establishment register number 

(Attested copy should be attached) 

 

9 The tenderer have its establishment / shop in Aurangabad area  



(Attested copy of registration under shop act should be attached) 

10 Whether firm has minimum three years of experience in the last 

five in Aurangabad/Marathwada region. 

(Attach Attested copy of experience certificate or contract letters 

of 

the Corporate & Government/Semi Govt) 

 

11 Attached attested copies of Income tax payment certificates for 

the last 3 Years 2018-19, 2017-18 & 2016-1 

 

12 Whether firm has provision of smart uniforms, identity cards  

13 Acceptance of terms and conditions attached. 

(Please sign each page of terms and conditions as token of 

acceptance) 

 

14 Bid Security declaration (as per format Annexure – E)  

 
 
 
 
 
 
Dated:         (Dated Signature of Tenderer 
At:              with stamps of the firm) 
 
 
 
 
 



 
     Annexure-B 
 
 
             DECLARATION 
 
 
 
 
 
I/We…………… hereby certify that information furnished above is true and to the best of my/our 

knowledge. I/we understand that if any deviation is of and in above statement at any state, I/We 

shall be blacklisted and will not have any dealing with department in future. I/We have read the 

terms and conditions of the Tender Notice along with its Annexures. 

 
 
 
I hereby confirm that I am authorized to sign the Tender Document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature & Name of the authorized Signatory 
Seal / Stamp 
 
 
 
Date: 
 
Place: 
 


