રક્ષા શક્તિ યનુ િવનસિટી
(સરકારશ્રીિા કાયદાથી સ્થાનિિ)

ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, મેઘાણીર્ગર, અમદાવાદ
ફોર્ : ૦૭૯ ૨૨૬૮૩૬૨૪
કચેરી સનુ વધા વ્યવસ્થાિિ િેમજ કુ શળ કામદારોિી સેવા પ ૂરી િાડવા અંગે

ટેન્ડર િારીખો :
ટે ન્ડર વેબસાઇટ પરથી ડાઉર્લોડ

૧૬ / ૧૧ / ૨૦૧૭ ,

કરવાર્ી છે લ્લી તારીખ

ુ ી
સાાંજે ૦૬ : ૧૦ વાગયા સધ

પ્રી બીડ મીટીંગ

૨૦ / ૧૧ / ૨૦૧૭ ,
બિોરે ૧૨ : ૦૦ વાગયે

ટે ન્ડર ભરીર્ે કચેરીમાાં પરત

૨૮ / ૧૧ / ૨૦૧૭ ,

આપવાર્ી છે લ્લી તારીખ

ુ ી
સાાંજે ૦૬ : ૧૦ વાગયા સધ

ટે ન્ડર ઓપર્ીંગ તારીખ સાંસ્થા ખાતે

૦૧ / ૧૨ / ૨૦૧૭ ,
બિોરે ૧૨ : ૦૦ વાગયે

ટે ન્ડર ઓફર કરિાર અનધકારી :
રજિસ્રાર
રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી,
ન્યુ મેન્ટલ કોર્નર, મેઘાણીર્ગર,
અમદાવાદ
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િરરનશષ્ટ -૨ (પ્રથમ કવર)
કચેરી સનુ વધા વ્યવસ્થાિિિી સેવા પરુ ી િાડવા અંગે િા ટે ન્ડર અંગે િી અગત્યિી
ુ િાઓ
સચ
૧.

ટેન્ડર વેબસાઇટ પરથી ડાઉર્લોડ કરી ભરીર્ે પરત કરવાનુ ાં રહેશ.ે અત્રેથી ટેન્ડર
આપવામાાં આવશે ર્હીં.

૨.

ટેન્ડર ફોમન સાથે ટેન્ડર ફી પેટે ૂ. ૧૦૦૦/- ર્ી રકમર્ો ડીમાન્ડ ્ાફટ તથા અર્ેસ્ટ મર્ી
ડીપોઝીટ ૂ. ૩૦,૦૦૦/- રકમર્ો " ્ાફ્ટ/પે ઓડન ર/ડીમાન્ડ ્ાફ્ટ" “ રજિસ્રારશ્રી, રક્ષા
શક્તત યુનર્વનસિટીર્ા ર્ામર્ો બબડાણ કરવાર્ો રહેશે. ટેન્ડર ફી તથા અર્ેસ્ટ મર્ી
ડીપોઝીટ વગરર્ા ટેન્ડર સ્વીકારવામાાં આવશે ર્હીં.

૩.

સેવાર્ો સમયગાળો ૧ વર્ન ર્ો રહેશ.ે તયારબાદ બાંર્ે પાટીર્ી સમતીતીથી આ
સમયગાળો વધારે ૧ વર્ન લાંબાવી શકાશે.

૪.

નસક્યોરીટી ડીપોઝીટર્ી રકમ ટેન્ડરર્ી રકમર્ા ૫ % રહેશ.ે નસક્યોરીટી ડડપોઝીટર્ી રકમ
પૈકી 50 ટકા રકમ બેંક ગેરાંટી અથવા ફીતસ ડડપોઝીટ સ્વૂપે ટેન્ડર સ્વીકાર થયે રતુ
કરવાર્ી રહેશ.ે બાકીર્ા 50 ટકા રકમ પ્રનત માસર્ા રર્ીંગ બબલમાાંથી 10 ટકા લેખે પાાંચ
માસમાાં કપાત થશે. જે માટે એિન્સીએ બાાંહધ
ે રી આપવાર્ી થશે. નસક્યોરીટી
ડડપોઝીટર્ી રકમ કરારર્ી મુદત પુણન થયાર્ા એક મડહર્ા બાદ, કામગીરી સાંતોર્કારક
િણાયે અર્ે બીલ સરભર થયે એિન્સીર્ે પરત ચુકવવામાાં આવશે. નસક્યોરીટી
ડડપોઝીટર્ી રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનુ ાં વ્યાિ મળવાપાત્ર થશે ર્હીં. નસકયુરીટી
ડડપોઝીટ રાન્રયકૃત) અનુસ ીબચત બેંકર્ા ડડમાન્ડ ્ાફટ, NSC, કરારર્ા સમયગાળા સુધી
માન્ય રહે તેવી રાન્રયકૃત / ICICI / HDFC બેંકર્ી બેંક ગેરાંટી અથવા કચેરી ધ્વારા
માન્ય કરવામાાં આવે તેવા સાધર્થી આપવાર્ી રહેશે.

૫.

ટેન્ડર ભરર્ાર એિન્સીએ છે લ્લા

૩ વર્નમાાં નર્યત વાનર્િક સરે રાશ લઘુત્તમ ટર્ન

ઓવરર્ી નવગતો દશાન વવી િૂરી રહેશે તેમિ

આવકવેરા ધારા હેઠળનુ ાં માન્ય ચાટન ડન

એકાઉટન્ટનુ ાં પ્રમાણપત્ર રતુ કરવાનુ ાં રહેશ.ે તે કોઇ ર્ાણાકીય સાંસ્થાર્ા ડીફોલ્ટર ર્થી
તથા કોઇ પોલીસ કેસ રે કડન પર ર્હીં હોવાનુ ાં એકરારર્ામુાં રતુ કરવાનુ ાં રહેશ.ે
૬.

કામવાર ભરે લ પ ીવન લાયકાત અર્ે ભાવપત્રકર્ા ટેન્ડર ફોમન અલગ અલગ કવરવાળા
સાંપ ીણન નવગતો સાથે તારીખ : ૨૮/૧૧/૨૦૧૭ સુધીમાાં કચેરીમાાં ૧૮:૧૦ વાગ્યા સુધીમાાં
સીલબાંધ મળી જાય તે રીતે રજી. પો.એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાર્ા રહેશ.ે નર્યત
તારીખ અર્ે સમયબાદ મળે લા ટેન્ડર રદ થવાર્ે પાત્ર રહેશ.ે
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૭.

નર્યત સમય મયાન દામાાં મળે લા ટેન્ડર તારીખ : : ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ ર્ા રોિ બપોરે
૧૨:૦૦ કલાકે રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ા કોન્ફરન્સ હોલ ખાતે ખોલવામાાં આવશે. જેમાાં
ટેન્ડર ભરર્ાર હાિર રહી શકશે.

૮.

આ કામર્ી પ્રી બીડ મીટીંગ વખતે આ અંગે કામકાિર્ી િૂડરયાત અંગે કે કોઇપણ
પ્રકારર્ી પ ૃચ્છા/જાણકારી આપવામાાં આવશે. ઇચ્છા ધરાવતી એિન્સીઓ આ કચેરીર્ી
મુલાકાત લઇ સ્થાનર્ક સ્થળ પડરક્સ્થનતથી તથા કામર્ો પ્રકાર, િૂડરયાત, કચેરીર્ી
ક્સ્થનત વગેરેથી સુમાડહતગાર થઇ શકશે અર્ે સુનવધા વ્યવસ્થાપર્ માટે માણસો/સાધર્ો
અર્ે સામગ્રીર્ો અંદાિ ટેન્ડર ભરતાાં પહેલાાં મેળવી શકશે.
નવનવધ સુનવધાર્ી િૂડરયાત અંગેર્ી નવગતો પડરનશ્ટ-૭,૮,૯,૧૦, ૧૧,૧૨,૧૩માાં
દશાનવલ
ે છે .

૯.

ટેન્ડર ફોમન ભરીર્ે મોકલવાર્ા ટેન્ડરર્ા સીલ કવર ઉપર “કચેરી સુનવધા વ્યવસ્થાપર્
તેમિ કુશળ કામદારોર્ી સેવા પુરી પાડવા માટેન ુ ાં ટેન્ડર“ એમ સબાંનધત ટેન્ડરર્ા બાંધ
કવર ઉપર મોટા અક્ષરે સ્પ્ટ રીતે લખવાનુ ાં રહેશ.ે

૧૦.

ભરે લા ટેન્ડરો સ્વીકારવા/ર્ સ્વીકારવાર્ો નર્ણનય લેવાર્ો રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ે
અબાનધત અનધકાર રહેશે.

૧૧.

પ ીવન લાયકાત અર્ે ભાવપત્રકર્ા ટેન્ડર ફોમનર્ા અલગ અલગ સીલબાંધ કવર ઉપર
" પ ીવન લાયકાત ફોમન “" અર્ે "ભાવપત્રકર્ા ટેન્ડર ફોમન " લખવાનુ ાં રહેશ.ે

૧૨.

પ્રથમ પ ીવન લાયકાત અંગેન ુ ાં સીલબાંધ કવર સવન સબાંનધતોર્ી ઉપક્સ્થનતમાાં ખોલવામાાં
આવશે અર્ે કઇ એિન્સીઓ િૂરી પ ીવન લાયકાત ધરાવે છે , તે ર્ક્કી કરાશે. તયારબાદ
જે એિન્સી િૂરી પ ીવન લાયકાત ધરાવતી હશે તેઓર્ા િ ભાવપત્રકર્ા ટેન્ડર કવર
ખોલવામાાં આવશે. આ કામગીરી એક િ ડદવસે અથવા અલગ અલગ ડદવસોએ કરી
શકાશે.

૧૩.

નસક્યુરીટી ડીપોઝીટર્ી રકમ કરારર્ી મુદત પુણન થયાર્ા એક માસ બાદ કામગીરી
સાંતોર્કારક િણાશે તો િ પરત કરવામાાં આવશે. કોઇ પણ સેવકનુ ાં મહેર્તાણુાં બાકી
હશે તેવા ડકસ્સામાાં નસક્યુરીટી ડીપોઝીટર્ી રકમમાાંથી સેવકર્ા દાવા અનુસાર મહેર્તાણુાં
ચુકવી બાકીર્ી રકમ પરત ચુકવવામાાં આવશે.

૧૪.

ટેન્ડરર્ી સાથે ટેન્ડરર્ી શરતોમાાં તથા કરારર્ામાર્ા મુસદામાાં સહી કરીર્ે બબડવાર્ા
રહેશ.ે
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૧૫.

ઉપર િણાવેલ શરતો અથવા તે પૈકી કોઇ પણ શરતર્ો ભાંગ થયે ટેન્ડર

આપોઆપ

રદ થશે અર્ે કરાર રદ કરવામાાં આવશે. ડીપોઝીટર્ી રકમ િપ્ત કરીર્ે ઇજારે દાર
એિન્સીર્ે કાળી યાદીમાાં મુકવામાાં આવશે.
૧૬.

આ અંગેર્ો આખરી નર્ણનય રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ો રહેશ.ે જે એિન્સીઓર્ે બાંધર્કતાન
રહેશ.ે

૧૭.

સદર ટેન્ડર રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી, મેઘાણીર્ગર, અમદાવાદર્ા કેમ્પસ તેમિ કરાર ર્ા
સમયગાળા દરમ્યાર્ િો રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીનુ ાં સ્થળાાંતર મુ.પો લવાડ, તા. દહેગામ,
જી. ગાાંધીર્ગર ખાતે કરવામાાં આવે તો તે માટે પણ લાગુ પડશે. એિન્સીએ તેવા
સાંિોગોમાાં રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ા મુ.પો.લવાડ,તા.દહેગામ, જી.ગાાંધીર્ગર ખાતે પણ
સેવા પ ીરી પાડવાર્ી રહેશ.ે
ઉપર મુિબર્ી સુચર્ાઓ અમો વાાંચી સમજી અર્ે તેર્ો અમલ કરવાર્ી શરતે આ ટેન્ડર

ભરે લ છે . જેથી આ તમામ સુચર્ાઓ અમોર્ે કબ ીલ માંતુર અર્ે બાંધર્કતાન રહેશ.ે

સ્થળ :

સહી

તારીખ :

ટેન્ડર ભરર્ારનુ ાં ર્ામ :

સરર્ામુાં :
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િરરનશષ્ટ -૩ (પ્રથમ કવર)
(ફીઝીકલ ટેન્ડર સાથે દસ્તાવેિ અર્ે ર્ીચે મુિબર્ી નવગતો રતુ કરવાર્ી છે .)
અન.ુ

નવગિ

૧

સાંચાલકનુ ાં ર્ામ

::

૨

સાંસ્થાનુાં ર્ામ અર્ે સરર્ામુાં

::

ફોર્ ર્ાંબર

::

મોબાઇલ ર્ાંબર

::

સાંસ્થા રજિસ્રે શર્ અથવા ચેરીટે બલ રસ્ટ

::

૩

એતટ હેઠળ રજિસ્ટર થયેલ હોય તે નવગત
આપવી.
૪

શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબલીશમેન્ટ એતટ હેઠળ

::

એિન્સી તરીકેર્ો ર્ધણધણી ર્ાંબર
૫

ઇન્કમટે ક્ષ ર્ાંબર (પાર્ ર્ાંબર)

::

૬

પી.આર.વ્યવસાય વેરા ર્ાંબર

::

૭

સાંસ્થાર્ો પી.એફ.કોડ ર્ાંબર

::

૮

સાંસ્થાર્ો ઇ.એસ.આઇ.સી. ર્ાંબર

::

૯

વેલીડ લેબ લાયસન્સ (ઓછામાાં ઓછા ર૦૦

::

કમનચારી ધરાવતા હોવા િોઇએ. )
૧૦

લેબર વેલ્ફેર બોડન રજી.સટીફીકેટ

::

૧૧

GST ર્ાંબર (હાઉસ ડકપીંગ રીક્રુટમેન્ટ

::

એિન્સી તરીકેર્ો GST રજી.ર્ાંબર)
૧૨

પેઢીર્ી છે લ્લા ત્રણ વર્નર્ી કામગીરીર્ી
આંકડાકીય માહીતી

::

(આધારભ ીત કાગળો

સામેલ રાખવા)
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૧૩

સાંસ્થાર્ો

રોિગાર

કચેરીમાાં

ર્ધણધાયેલ

::

રજિસ્રે શર્ ર્ાંબર
૧૪

વર્ન ૨૦૧૫ થી

ઇ.પી.એફ.રીટર્નર્ી છેલ્લા

ત્રણ વર્નર્ી ર્કલ સાથે િોડવી.
૧.પત્ર ક્રમાાંક ...........................................
ર. પત્ર ક્રમાાંક ...........................................
૩. પત્ર ક્રમાાંક ...........................................
૧૫

તારીખ : ....................................

::

તારીખ : ....................................

::

તારીખ : ....................................

::

તારીખ : ....................................

વર્ન ૨૦૧૫ ઇ.એસ.આઇ.ર્ી છે લ્લા ત્રણ
વર્નર્ી ર્કલ સાથે િોડવી.
૧. પત્ર ક્રમાાંક ...........................................
ર. પત્ર ક્રમાાંક ...........................................
૩. પત્ર ક્રમાાંક ...........................................

૧૬

::

સનવિસ ટેક્ષ / GST ભરે લ ચલણર્ી ર્કલ

::

તારીખ : ....................................
તારીખ : ....................................

::
::

સાથે િોડવી.
૧૭

છે લ્લા ત્રણ વર્ન સાંલગ્ર્ કામર્ા વાર્ષીકક ટર્ન
ઓવર ૂ.૫૦ લાખનુ ાં સી.એ. દ્વારા પ્રમાબણત
સટીફીકેટર્ી ર્કલ બીડવી.
૧. વર્ન : ૨૦૧૪-૧૫
ર. વર્ન : ૨૦૧૫-૧૬

::
::
::

૩. વર્ન : ૨૦૧૬-૧૭
૧૮

સાંચાલકર્ે અગાઉ સરકારી અથવા અધન
સરકારી / જાહેર સાહસ/બેંક/ હોનસ્પટલ /
સહકારી સાંસ્થા/ ઔધોબગક કાંપર્ી / હોટલ
ઇતયાદીમાાં હાઉસ કીપીંગ સ્ટાફ સપ્લાય કયાન
અંગેર્ા અનુભવર્ા પ્રમાણપત્ર
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ક્રમ

સાંસ્થાન ાંુ િામ

સમયગાળો

આ કામ માટે

કુ લ ટેન્ડરિી

કુ લ કામ

રોકાયેલા કુ લ

રકમ

કયામિી રકમ

કમમચારીિી
સાંખ્યા
૧
૨
૩
૪
૫
૨૦.

સાંસ્થા દ્વારા ભરવામાાં આવેલ વર્ન : ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ર્ી ઇ.પી.એફ. ચલણર્ી
ર્કલ સાથે િોડવી.

ક્રમ

સમયગાળો

ચલણ િાંબર

રકમ

િારીખ

૧
૨
૩
૪
૫

૨૧.

સાંસ્થા દ્વારા ભરવામાાં આવેલ વર્ન ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ર્ી ઇ.એસ.આઇ.સી.
ચલણર્ી ર્કલ સાથે િોડવી.

ક્રમ

સમયગાળો

ચલણ િાંબર

રકમ

િારીખ

૧
૨
૩
૪
૫
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૨૨.

કમનચારીર્ા ચાડરત્ર્યનુાં પોલીસનુ ાં પ્રમાણપત્ર (ઓછામાાં ઓછા ર૫ માણસન)ાંુ

ક્રમ

િામ

જાવક િાંબર

િારીખ

ક્રમ

િારીખ

૧
૨
૩
૪
૫

૨૩.

છે લ્લા બે વર્ન વ્યવસાય વેરા ભરે લા ચલણર્ી ર્કલ

ક્રમ

ચલણ િાંબર

૧
૨
૩
૪
૫

૨૪.

અગાઉ રાખેલ સરકારી કોન્રાતટમાાં તેન ુ ાં અર્ે તેર્ા ભાગીદારોનુ ાં ર્ામ બલેક લીસ્ટ થયેલ ર્થી.
તેન ુ ાં સોગાંદર્ામુ ાં િોડવુ.ાં

ર્ધણધ : (૧)

ઉપયુતન ત બધા િ દસ્તાવેિોર્ી પ્રમાબણત ઝેરોક્ષ ર્કલો બબડવી ફરજિયાત છે .
અન્યથા પ્રમાણપત્રોર્ે અભાવે ટે ન્ડર રદ કરવામાાં આવશે.

(ર)

પ્રથમ ટેકર્ીકલ બીડ ખોલવામાાં આવશે. માાંગ્યા મુિબર્ી લાયકાત ધરાવતા અર્ે
શરતોનુ ાં પાલર્ કરતા હશે. તેઓર્ા િ કોમનશિયલ બીડર્ા કવર ખોલવામાાં આવશે.
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અર્ેસ્ટ મર્ી ડડપોઝીટ (ઇ.એમ.ડી.) પેટે રૂ.૩૦,૦૦૦/- ર્ો ડી.ડી. ર્ાં............................. તારીખ
.............................

બેંક ......................................... ર્ો બીડેલ છે . ટેન્ડર ફી પેટે રૂ.૧૦૦૦/- ર્ો

ડી.ડી. ર્ાં............................ તારીખ .......................... બેંક ........................................ ર્ો બીડેલ છે .
ટેન્ડર સાથેર્ી શરતો, શ્રનમક કાયદાઓ મેં સાંપ ીણન વાાંચી, સમજી અર્ે આ ટે ન્ડર ભરે લ છે અર્ે
શરતોનુાં પાલર્ કરવા હુ ાં કબુલ માંતુર છાં.

સ્થળ :

સહી

તારીખ :

ટેન્ડર ભરર્ારનુ ાં ર્ામ :

સરર્ામુ ાં :
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િરરનશષ્ટ -૪

(રિનિય કવર)

કચેરી સનુ વધા વ્યવસ્થાિિ િેમજ કુ શળ કામદારોિી સેવા પ ૂરી િાડવા અંગે

ભાવિત્રક
એિન્સીનુાં ર્ામ અર્ે સરર્ામુાં :
સાંપકન ર્ાંબર :
રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ી કચેરી માટે હાઉસ કીપીંગ-સેર્ીટે શર્ (કચેરી સુનવધા વ્યવસ્થાપર્) તેમિ કુશળ કામદારોર્ી સેવાઓ પ ીરી પાડવા બાબતે
સેવા શ ીલ્ક ર્ીચે મુિબ રહેશે. (ભાવ ભરિાાં િહેલાાં િાછળ દશામ વેલ શરિો / િોંધ અચ ૂક ધયાિે લેવી.)
અનુ

કામદારિી

કામદારોિી

રદવસો િી

પ્રનિરદિ મીિીમમ

િાં.

સેવાિો પ્રકાર

મીિીમમ

સાંખ્યા

વેજીસ (પ્રવિમમાિ)

સાંખ્યા

૧

૨

૩

(બેઝીક +DA દશામવવુ)ાં

૪

૫

PF િી નવગિ
Employer
share
(..............%)

Employee
share
(............%)

in Rs.

in
Rs.

૬

૭

Total P.F.
(.................

પટાવાળા અર્ે

૧૭

૨૬

Bonus િી

કુ લ ચ ૂકવવા

કુ લ ચુકવવા

નવગિ

નવગિ

િાત્ર રકમ

િાત્ર રકમ

(.................%)

(પ્રનિરદિ) રૂ.

(પ્રનિમાસ) રૂ.

૧૧

૧૨

(૫+૮+૯+૧૦)

(૪x૧૧)

%) in
Rs.
૮
(૬+૭)

૧

ESIC િી

in Rs.
૯

૧૦

હમાલ
૨

સફાઇ કામદાર

૧૩

૨૬

૩

માળી

૦૫

૨૬

૪

પ્લમ્બર,

૦૩

૨૬

૦૧

૨૬

ઇલેતરીશ્યર્
અર્ે સુથાર
૫

સુપરવાઇઝર

(A) કુલ ૂ...........................………..
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(B) પ્રવતનમાર્ મીર્ીમમ વેજીસ પ્રમાણે કામદારોર્ે પ્રનતમાસ ચ ીકવવાપાત્ર રકમ (A) મુિબ

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

(C) એિન્સીર્ો સનવિસ ચાર્જ (ઉપર B મુિબર્ી રકમ પર % ટકાવારીમાાં )........... %

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

(D) એિન્સી દ્વારા પુરા પાડવાર્ા થતા સાફ સફાઇર્ા માલ મટીરીયલ, સાફ સફાઇર્ા સાધર્ો,
કુશળ કામદારોર્ા સાધર્ો, માળીર્ા સાધર્ો અન્ય તમામ માનસક ખચન
કુલ પ્રનતમાસ ચુકવવાપાત્ર રકમ

=

B+C + D

=

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

શબદોમાાં ............................................................................................................................

શરિો / િોંધ :
૧.

સફાઇર્ી સુનવધા, પટાવાળાર્ી સુનવધા તથા માળીર્ી સુનવધા વગેરે માટે કુલ ઓછામાાં ઓછી કેટલી વ્યડકતઓર્ી સુનવધા પુરી પાડવામાાં આવશે
તેર્ી નવગત ભાવપત્રકમાાં દશાનવેલ છે . વધુમાાં રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ે સાંલગ્ર્ ક્યા સ્થળે કેટલા કામદારો રાખવા તેર્ી નવગત પડરનશ્ટ-૧૪માાં
દશાનવેલ છે . જે ભાવો ભરતા પહેલાાં ધ્યાર્ે લેવા.

ર.

મડહર્ામાાં કચેરી ર૬ ડદવસ ચાલુ રહેશે તે પ્રમાણે ગણતરી કરી ભાવ આપવાર્ા રહેશે. કોઇ કારણસર ૨૬ ડદવસથી વધારે ડદવસ કામ લેવામાાં
આવશે તો નર્યમાનુસાર વધારાર્ો પ્રમાણસર ચાર્જ ચ ીકવવામાાં આવશે. કામગીરીર્ા કારણોસર વધુ સમય રોકાવા માટે કોઈ કમનચારીર્ે
ઓવરટાઈમ ચુકવવવામાાં આવશે ર્હીં.

૩.

ભાવમાાં લધુત્તમ વેતર્, પી.એફ., ઇ.એસ.આઇ.,બોર્સ તેમિ સરકારશ્રીર્ા નર્યમોનુસાર કામદારોર્ે જે રકમ / સુનવધા આપવાર્ી હોય તે તમામર્ો
સમાવેશ કરવાર્ો રહેશે તેમિ રતુ કરે લ ભાવમાાં ઉકત પૈકી શુ ાં શુ ાં અર્ે કેટલુાં કામદારોર્ે ચ ીકવવામાાં આવર્ાર છે તે સ્પ્ટપણે, અલગ શીટમાાં રે ટ
એર્ાબલનસસ રતી કરવાનુ ાં રહેશે.

૪.

સરકારશ્રી દ્વારા મધણધવારી ભથથાર્ા દરોમાાં જે વધારો કરવામાાં આવે તેર્ો લાભ કમનચારીઓર્ે આપવાર્ો રહેશે. આ માટે ચ ીકવવામાાં આવેલ
વધારાર્ી રકમ યુનર્વનસિટી પાસેથી તલેઇમ કરવાર્ી રહેશે અર્ે તે રકમ યુનર્વનસિટી દ્વારા ચ ીકવવામાાં આવશે.

૫.

પ્રનતમાસ જે કોન્રાતટરે સનથી ર્ીચા ભાવ ભરે લ હશે તેર્ે કોન્રાતટ આપવામાાં આવશે. પરાં ત ુ સનથી ર્ીચા ભાવ િો કાયનક્ષમ ર્હી િણાય તો સેકન્ડ કે
થડન લોએસ્ટર્ા ભાવો ધ્યાર્માાં લઇ આગળર્ી કાયનવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.
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૬.

બાંધ કવર ઉપર ’’કચેરી સનુ વધા વ્યવસ્થાિિ િેમજ કુ શળ કામદારોિી સેવા પ ૂરી િાડવા અંગે ન ાંુ ભાવિત્રક’’ એમ દશાન વવાનુ ાં રહેશ.ે

૭.

સેવાર્ો સમયગાળો ૧ વર્ન (તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી) ર્ો રહેશે. તયારબાદ બાંર્ે પક્ષકારોર્ી સમતીતીથી આ સમયગાળો વધારે ૧ વર્ન લાંબાવી
શકાશે.

૮.

કચેરી વ્યવસ્થા માટે સેવકોર્ો અભ્યાસ લધુત્તમ ધોરણ-૧૦ પાસ તથા પાાંચ વર્નર્ો અનુભવ ઇચ્છર્ીય છે . અન્ય કામદારો પણ કામગીરી માટે
સશકત હોય તે િૂરી છે . િૂડરયાતર્ા ડકસ્સામાાં યુનર્વનસિટી કોઇપણ કામદારનુ ાં સક્ષમ સત્તાનધકારીનુ ાં મેડીકલ ફીટર્ેશ તેમિ ચાડરત્ર્ય સડટિફીકેટ
માાંગી શકશે.

૯.

રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટીર્ે સદર ટે ન્ડર પ્રડક્રયા સમગ્ર પણે ગમે તયારે રદ કરવાર્ો અબાનધત અનધકાર છે . જે અંગે કોઇ કોન્રાતટર કોઇ પણ પ્રકારર્ો
વાાંધો લઇ શકશે ર્હીં.

૧૦.

એિન્સી દ્વારા રતુ કરવામાાં આવેલ માનસક બબલ ઉપર GST અલગથી ચુકવવામાાં આવશે.
કરાર ર્ામાર્ી ઉલ્લેબખત તમામ બોલીઓ અર્ે કામગીરીર્ી શરતો મેં/અમે વાાંચી છે અર્ે તે હુ/
ાં અમે બરાબર સમજ્યા છીએ. ઉપર ભાવપત્રકમાાં

નર્ડદિ ્ટ પ્રવ ૃનત-કામગીરીર્ી નવગતો અર્ે કામર્ી પધ્ધનત પણ વાાંચી સમજીર્ે સ્વીકારીએ છીએ. આ સવે બોલીઓ, શરતો અર્ે કામગીરીર્ી નવગતો અર્ે
પધ્ધનતર્ો કોઇપણ વાાંધો નવરોધ કે તકરાર નસવાય સાંપ ીણનપણે સ્વીકાર કૂ છાં/કરીએ છીએ અર્ે આ ભાવપત્રક ભયુું છે .

સ્થળ :

ટેન્ડર ભરર્ારર્ી સહી

તારીખ :

નસક્કો

ટેન્ડર ભરર્ારનુાં ર્ામ :

એિન્સીનુાં ર્ામ :
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કોન્રાતટરે િાલિ કરવાિા શ્રનમક કાયદાઓ
૧.
ર.

સાંસ્થાર્ે લાગુ પડતા તમામ કાયદાઓનુ ાં કોન્રાતટરે પાલર્ કરવાનુ ાં રહેશે.
કોન્રાતટર લેબર (નર્યમ અર્ે ર્ાબુદી) અનધનર્યમ-૧૯૭૦ અન્વયે કાયદાઓ, મતુર કાયદાઓ
અર્ે અન્ય નર્યમોર્ી િોગવાઇઓ મુિબ કોન્રાતટર તરીકેર્ી સમગ્ર િૂડરયાત પ ીણન કરતા
હોવા િોઇએ અર્ે કોન્રાતટર તરીકેન ુ ાં લાયસન્સ, સાંસ્થાર્ો ર્ધણધણી ક્રમાાંક, પ્રોનવડાંટ ફાંડ,
ઇ.એસ.આઇ.એસ. ર્ાંબર, ઇન્કમટે ક્ષ ર્ાંબર, GST ર્ાંબર ધરાવતા હોવા િોઇએ.

૩.

કોન્રાતટરે તેમર્ા શ્રનમકોર્ે લાગુ પડતા તમામ કાયદાઓ, લધુત્તમ વેતર્ ધારા મુિબ
મહેર્તાણા અવેિ, પગાર તેમિ બોર્સ નવગેરે સમયસર આપવાર્ો રહેશ.ે

૪.

સાંસ્થાર્ે લાગુ પડતા તેમિ પ્રવતનમાર્ કાયદાર્ી િોગવાઇઓ મુિબ કોન્રાતટરે તેમર્ા
કામદારોર્ો પી.એફ., ઇ.ડી.એલ.આઇ., ઇ.ડી.એલ.આઇ.એસ. નવગેરેર્ો ફાળો ફરજિયાત ભરી
સાંસ્થાર્ે પુરાવા રતુ કરવાર્ા રહેશે.

પ.

કોન્રાતટર્ા કામદારોર્ે કામ કરતા કે અન્ય કોઇ અન્ય કોઇપણ રીતે અકસ્માત કે ઇજા થાય,
અશતત બર્ે, મ ૃતયુ પામે તેર્ી સઘળી િવાબદારી કોન્રાતટરર્ી રહેશે. આ માટે કાયદે સરનુ ાં
વળતર ચુકવવાર્ી િવાબદારી કોન્રાતટરર્ી રહેશે. આ અંગે ઇ.એસ.આઇ.એસ. વકન મેર્
કોન્પેર્સેશર્ રુપુપ નવમો નવગેરે જે લાગુ પડતુ હોય તે કોન્રાતટરે લેવાર્ા રહેશે અર્ે આ માટે
ઉભી થતી તમામ િવાબદારી, ખચન, વળતર નવગેરે કોન્રાતટરે ભોગવવાર્ી રહેશે.

૬.

કોન્રાતટરર્ા કામદારર્ા કોઇપણ કૃતયર્ા કારણે યુનર્વનસિટી કે તેર્ા કમનચારીર્ે નુકશાર્ થાય
તો તે સઘળી િવાબદારી કોન્રાતટરર્ી રહેશે અર્ે નુકશાર્ી ભરપાઇ, બીલ કે ડડપોઝીટમાાંથી કે
અન્ય રીતે કરી શકાશે.

૭.

ટેન્ડર માંતુર થયેલી માનસક બબલર્ા ૨૦ % જેટલી રકમ લેબર લો અર્ે અન્ય કાયદાર્ી
વૈધાનર્ક િોગવાઇનુાં નર્યનમતપણે પાલર્ કયાન અંગેર્ા પુરાવા સાંસ્થાર્ે રતુ કયાન બાદ
ચુકવવામાાં આવશે.
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૮.

કોન્રાતટ માંતુર થયે આ કામ માટે ન ુ ાં િૂરી લેબર લાયસન્સ મતુર કનમશ્નરશ્રીર્ી કચેરીમાાંથી
મેળવીર્ે એક માસમાાં સાંસ્થામાાં રતુ કરવાનુ ાં રહેશે.

૯.

તમારા કામદારોર્ે લધુત્તમ વેતર્ તેમિ મતુર કાયદા મુિબ રજાઓ, માાંદગીર્ી રજાઓ,
બોર્સ નવગેરે ચુકવવાનુ ાં રહેશે.

૧૦.

તમારા કામદારોર્ે ચુકવવાર્ા થતા પગાર સડહતર્ા તમામ લેણા સાંસથાએ નર્યતત કરે લ
પ્રનતનર્નધર્ી હાિરીમાાં ચુકવવાર્ા રહેશે.

૧૧.

કોન્રાતટરે બાળ કામદારોર્ે કામે રાખવા ર્હીં.

:: બાાંહધ
ે રી િત્ર ::
ટેન્ડર માાં િણાવેલ ટે કનર્કલ બીડ અર્ે કોમશષીકયલ બીડમાાં િણાવેલ તમામ કરાર
ર્ામાર્ી ઉલ્લેબખત તમામ બીલોઓ અર્ે કામગીરીર્ી શરતો મેં / અમે વાાંચી છે અર્ે તે હુ ાં /
અમે બરાબર સમજ્યા છીએ. નર્ડદિ ્ટ પ્રવ ૃનત્ત- કામગીરી નવગતો સાધર્ સામગ્રી અર્ે કામર્ી
પધ્ધનત પ ીણન વાાંચી સમજીર્ે સ્વીકારીએ છીએ. આ સાથે સવે બોલીઓ શરતો અર્ે કામગીરીર્ી
નવગતો અર્ે પધ્ધતીર્ો કોઇ પણ વાાંધો નવરોધ કે તકરાર નસવાય સાંપ ીણન પણે નસ્વકાર કૂાં છાં /
કરીએ છીએ.
તારીખ :
સ્થળ

:
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િરરનશષ્ટ-૫ (પ્રથમ કવર)
કચેરી સનુ વધા વ્યવસ્થાિિ િથા કુ શળ કામદારોિી સેવાઓ પરુ ી િાડવા અંગે
ુ ારૂિ કરારિામ ુ
િમિ
આ કરારર્ામુ ાં આજે તા.......................................... ર્ા રોિ ....................................
મુકામે અમો ................................................................. અનધકારી .....................................
કચેરી

................................................... ( હવે પછી જેમર્ે સક્ષમ સતતા / કચેરી તરીકે

સાંબોધવામાાં આવશે.) તથા .................................................. ( હવે પછી જેમર્ે એિન્સી
તરીકે સાંબોધવામાાં આવશે. ) તેમર્ી વચ્ચે આથી કરવામાાં આવે છે .
આ કરાર એિન્સી ધ્વારા રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી કચેરીમાાં હાઉસ કીપીંગ તથા સફાઇ
સેવાઓ માટે નર્મ્ર્ નર્ડદિ ્ઠ નર્યત સેવાઓ આપવા માટે કરવામાાં આવે છે .
અ.ર્ાં.

પ્રવ ૃનત-કામગીરીર્ી નવગતો

૧

સમગ્ર ફલોર નવસ્તારમાાં રોિીંદી સફાઇ, કચરા-પોતા,

કામર્ી પધ્ધનત
પ્રનત સપ્તાહ પાણીથી ધોવુ ાં

સતત કામગીરીર્ા ધોરણે
૨

યુડરર્લ, ટોઇલેટ, વોશ બેસીર્ર્ી સફાઇ ડદવસમાાં ત્રણ

. વોશૂમ સતત ચોખ્ખો રહે અર્ે કામકાિર્ા

વારર્ા ધોરણે (કચેરી સમય પ ીવે, ૧૨ : ૩0 કલાકે અર્ે

સમય દરમ્યાર્ કોરો રહે તે િોવાનુ ાં રહેશે.

૧૫: ૩0 કલાકે)

. િતુ
ાં ર્ાશક દ્રવ્યો દ્રારા સફાઇ
. એર ફ્રેશર્ર, એર પ્યોરીફાયરર્ો ઉપયોગ
. ર્ેપ્થેલીર્ બોલ, લીતવીડ સધણપ, ર્ેપકીર્
મુકાય

૩

(અ) શાખા-કચેરીર્ા રે કડન –ફાઇલો પરથી ધ ીળ હટાવવી

દરરોિ

ુ તલીર્રથી
(બ) વેક્યમ

પ્રનત સપ્તાહ

ધાબાર્ી સફાઇ

પ્રનત સપ્તાહ સફાઇ અર્ે પ્રનત માસ ધોવુ

પાણીર્ી ટાાંકીર્ી સફાઇ

3 માસે એકવાર સફાઇ

બેઝમેન્ટર્ી સફાઇ

રોિીંદી સફાઇ

૫

પીવાનુ ાં પાણી ભરવુ/ચા-ર્ાસ્તો
ાં
લાવવા

પ્રનત કલાકે અથવા િૂડરયાત મુિબ

૬

ફર્ષીકચરર્ી કપડા વડે સફાઇ

દરરોિ

૭

ટે બલફોર્, કોમ્પ્યુટર ઇતયાદીર્ી સફાઇ

દરરોિ

૮

કચરા પેટી ખાલી કરવી અર્ે કચરાપેટીર્ી સફાઇ

પ્રનતડદર્ કચેરી સમય બાદ

૯

સફાઇ

પ્રનતડદર્ કચેરી સમય પહેલાાં

૪

કરવાથી

એકનત્રત

થતા

કચરાર્ો

નર્યનમત

સમયાાંતરે નર્કાલ
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૧૦

્ેર્ેિર્ી સફાઇ

પ્રનત માસ

૧૧

બારીર્ી પેર્લ, કાચ, પાટીશર્ર્ી સફાઇ

સાપ્તાડહક અર્ે િૂડરયાત મુિબ

૧૨

લાઇટ ફીટીંગ, પાંખા, સાઇર્ બોડન , ભીંતબચત્રોર્ી સફાઇ

પ્રનત પખવાડડયા અથવા િૂડરયાત મુિબ જે
તે ડદવસે

૧૩

ધ ીળ-જાળા, પાર્ર્ી નપચકારી સડહતર્ા ડાઘાર્ી સફાઇ

િૂડરયાત પ્રમાણે

૧૪

ડીપ કલીર્ીંગ

રજાર્ા ડદવસે પ્રનત સપ્તાહ

૧૫

ફૂલ-છોડ, કીાંડાર્ી જાણવણી

પાણી પાવુ-ાં પ્રનતડદર્.

૧૬

બગીચા જાળવણી

નર્યનમત, િૂડરયાત મુિબ

૧૭

નવધાથષીકઓર્ી ડાઇર્ીંગ સુનવધાર્ી સફાઇ

નર્યનમત

આ ઉપરાાંત પ્લમ્બર, ઇલેકડરનશ્યર્ અર્ે સુથારર્ી સેવાઓ પ ીરી પાડવામાાં આવશે.
કચેરી સુનવધા વ્યવસ્થાપર્ સેવા અંતગનત નર્યત સેવાઓર્ી સાંખ્યા અર્ે િૂડરયાતર્ા
સમયે એિન્સીએ સુનવધા સેવા ર્ીચે દશાનવેલ શરતોર્ે આધીર્ પુરી પાડવાર્ી રહેશે.
૧.

કચેરી સવન રીતે, સતત, ચોખ્ખી અર્ે સ્વચ્છ દે ખાય તે પાયાર્ી િૂડરયાત એિન્સીએ
પ્રનતડદર્ પ ીરી કરવાર્ી રહેશે.

૨.

કામર્ી પધ્ધનતમાાં દશાનવલ
ે સમય ધ્યાર્ે ર્ લેતાાં જે આઇટમ જે સમયે અસ્વચ્છ દે ખાય
તે તરત ચોખ્ખી કરવાર્ી િવાબદારી એિન્સીર્ી રહેશે. આ માટે કચેરીર્ા િવાબદાર
અનધકારીર્ે સાંતોર્ થાય તેમ કરાવવાનુ ાં રહેશે.

૩.

ફાઇલો, કાગળો, ટપાલો લઇ િવી, ચા-ર્ાસ્તા પ ીરા પાડવા, પાણી ભરી આપવુ ાં જેવી
સેવાઓ માગણી મુિબ અર્ે/અથવા કામર્ી પધ્ધનતમાાં દશાન વેલ િૂડરયાત મુિબ પ ીણન
કરવા એિન્સી બાંધાયેલી રહેશે.

૪.

કચેરીર્ા દસ્તાવેિો, રે કડન , કાગળો, ટપાલર્ી ગોપર્ીયતા અર્ે સુરક્ષા િળવાય તે માટે
ે રી આપવાર્ી રહેશે. ઉતત સુનવધા માટે ફાળવેલી વ્યક્તતઓ અંગે એિન્સીએ
બાાંહધ
ચકાસણી કરી લેવાર્ી રહેશે. કચેરીર્ે અયોગ્ય િણાતા કે તેર્ી સેવા/વતનર્થી અસાંતોર્
હોય તેવા માણસર્ે બદલવાર્ો રહેશે.

૫.

સુનવધા વ્યવસ્થાપર્ માટે ર્ી સવન સાધર્ સામગ્રી, યાંત્ર, ઓજારો, માણસો એિન્સીએ
પોતાર્ી રીતે પોતાર્ા ખચે અર્ે િોખમે લાવવાર્ા રહેશે તે માટે કચેરીર્ી કોઇ
િવાબદારી રહેશે ર્હીં. માળી કામ માટે ર્વા રોપા યુનર્વનસિટી ધ્વારા આપવામાાં આવશે.
કચેરીર્ા માળર્ી સાંખ્યા તથા ઉંચાઇ મુિબ સફાઇર્ી/સાધર્ોર્ી વ્યવસ્થા એિન્સીએ
કરવાર્ી રહેશે.
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૬.

સાફ સફાઇ માટેર્ા ર્ાર્ા મોટા એડિસ્ટેબલ લોખાંડર્ા ઘોડાઓર્ી તથા સીડીર્ી વ્યવસ્થા
એિન્સીએ કરાવર્ી રહેશે. એિન્સીએ પોતાર્ા યાંત્ર-ઓજારો અર્ે સાફ સફાઇર્ો માલ
સામાર્, સાફ સફાઇર્ા સાધર્ો તેઓર્ી માબલકીર્ી નતિોરીમાાં લોક એન્ડ કીમાાં રાખવાર્ા
રહેશે. સાધર્ોર્ી અથવા માલ સામાર્ર્ી ચોરી થાય તો તે માટે રક્ષા શક્તત
યુનર્વનસિટીર્ી કોઇ િવાબદારી રહેશે ર્હીં.

૭.

િૂર પડે આકક્સ્મક કાયન/સેવા માટે વધુ સમય/કે વધુ માણસો પુરા પાડવા એિન્સીર્ી
િવાબદારે રહેશે.

૮.

એિન્સી ધ્વારા કામકાિ દરમ્યાર્ અવાિનુ ાં સ્તર લઘુત્તમ રહે તે િોવાનુાં રહેશે.

૯.

કચેરીમાાં સુરક્ષા િૂડરયાતથી કોઇ સેવા-સમય કે નવસ્તારર્ી વ્યવસ્થા બદલવાર્ી
િૂડરયાત ઉભી થાય તો તેમ કરવા એિન્સી બાંધાયેલી રહેશે.

૧૦.

એિન્સીએ આઇ.એસ.આઇ. અથવા અન્ય પ્રમાણ ધરાવતા રસાયણો, ઉપકરણો, દ્રવ્યો
પ ીરતા િથ્થામાાં આગોતરા રાખવાર્ા અર્ે વાપરવાર્ા રહેશે. એિન્સીર્ે પાણી તથા
વીિળી યુનર્વનસિટી પુરી પાડશે પણ તે માટે ર્ા સાધર્ો, ઉપકરણો, ફીટીંગ એિન્સીએ
લાવવાર્ા રહેશે.

૧૧.

એિન્સી ધ્વારા એક અનધકૃત પ્રનતનર્નધ નર્મવાર્ો રહેશે. તેઓએ સેવકોર્ે લગતી સઘળી
વ્યવસ્થા એિન્સી તરીકે કરવાર્ી રહેશે. પ્રનતનર્નધનુ ાં ર્ામ, સરર્ામુ,ાં સાંપકન ર્ાંબર
આપવાર્ા રહેશે.

૧૨.

તમામ સેવકોર્ે નર્યત ગ્લોઝ, બ ીટ, કેપ, રે ઇર્કોટ પુરા પાડવાર્ી િવાબદારી એિન્સીર્ી
રહેશે. આ ઉપરાાંત એિન્સી એ તમામ સાંવગન ર્ા સેવકોર્ે અલગ-અલગ કલરર્ો ૨ (બે)
િોડ યુનર્ફોમન એક વર્ન માટે પોતાર્ા ખચે પુરો પાડવાર્ો રહેશે અર્ે િો કરાર વધુ એક
વર્ન માટે લાંબાવવામાાં આવે તો બીજા વર્ે ફરીથી ૨(બે) િોડ યુનર્ફોમન એિન્સીએ
પોતાર્ા ખચે પુરા પાડવાર્ા રહેશે.

૧૩.

સેવકો પુરા પાડવાર્ી બાબત અંગેર્ા તમામ કાયદાઓર્ા પાલર્ર્ી િવાબદારી
એિન્સીર્ી રહેશે અર્ે તે માટે સક્ષમ સતતા / કચેરી કોઇપણ સાંિોગોમાાં િવાબદાર રહેશે
ર્હીં. કરાર અન્વયે સુનવધા સેવા પુરી પાડવા મુકેલા સેવકર્ે સબાંનધત કાયદા અર્ે
નર્યમોર્ી િોગવાઇ અનુસાર વેતર્ ચુકવવાર્ી િવાબદારી સાંપ ીણનપણે એિન્સીર્ી રહેશે.
બબલ સાથે સાંબનાં ધત સરકારી એિન્સીમાાં ભરે લ ફાળો કે અન્ય રકમર્ા વાઉચસનર્ી ર્કલ
સામેલ રાખવાર્ી રહેશે. કામદારોર્ે વેતર્ એકાઉન્ટ પે ચેકથી ચુકવવાનુ ાં રહેશે અર્ે તેર્ી
નવગતો દર માસે અત્રે રતુ કરવાર્ી રહેશે. લધુત્તમ વેતર્ર્ા દરોમાાં જે માસમાાં વધારો
થયેલ હોય તેર્ી અસર તુરાંત િ તે માસથી આપવાર્ી રહેશે.
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૧૪.

એિન્સીએ લધુત્તમ વેતર્, ઇ.એસ.આઇ. અર્ે પી.એફ.ર્ા તેમિ લેબર કોન્રે તટર્ે લાગુ
પડતા અન્ય તમામ કાયદા / નર્યમોર્ો અમલ કરવાર્ો રહેશે તેમિ તમામ
કમનચારીઓર્ા પી.એફર્ા ખાતા સાથે તેઓનુ ાં આધાર કાડન લીંક થાય તેર્ી ખાસ તકેદારી
રાખવાર્ી રહેશે. જેથી ભનવ્યમાાં પી.એફ.ર્ા ઉપાડ વખતે કમનચારીર્ે સરળતા રહે.

૧૫.

કચેરી અર્ે એિન્સીર્ા સેવકો વચ્ચે ર્ોકરી અર્ે તેર્ી આનુસબાં ગક કોઇપણ બાબત જેવી
કે માબલક અર્ે ર્ોકરર્ા સબાંધ અથવા તો અન્ય કોઇ કાયદાકીય િવાબદારી રહેશે ર્હીં.
એિન્સીર્ા માણસો ધ્વારા તેઓર્ી સેવા બાબતે કોઇપણ પ્રશ્નો ઉપક્સ્થત થાય તેમાાં
કચેરીર્ે કોઇપણ સ્વૂપમાાં લેવા દે વા રહેશે ર્હીં.

૧૬.

એિન્સીએ મુકેલ વ્યક્તતઓર્ા ગૃપ/પસનર્લ એકસીડન્ટ પોલીસી હેઠળ િૂરી નવમો
ઉતારવાર્ી િવાબદારી એિન્સીર્ી રહેશે.

૧૭.

એિન્સી ધ્વારા પુરા પાડવામાાં આવર્ાર સેવકો ધ્વારા તેમર્ી અણઆવડત, બેદરકારી કે
હેત ુપ ીવનક તથા અન્ય કોઇપણ કારણસર પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કચેરીર્ી નમલ્કત કે
વાયરો, પાઇપલાઇર્ો સડહત કોઇપણ સાધર્ સામગ્રીર્ે કે સેવાર્ે, સરકારી રે કડન કે
અનધકારી / કમનચારીઓર્ી વસ્તુર્ે પ્રતયક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેલ નુકશાર્ કે યુનર્વનસિટીર્ે
ભોગવવાનુાં થત ુાં તમામ નુકશાર્ એિન્સી ભરપાઇ કરવા બાંધાયેલ છે . કચેરીર્ી કોઇપણ
સામગ્રી-મટીરીયલ એિન્સી કે તેર્ા માણસો પરવાર્ગી નસવાય ખસેડી શકશે ર્હીં.

૧૮.

િો કોઇ સેવક એક ડદવસથી વધારે ડદવસ ગેરહાિર રહેશે તો તેર્ી અવેજીમાાં અન્ય
સેવકર્ી તાતકાબલક વ્યવસ્થા કરવાર્ી રહેશે.

૧૯.

સાફ સફાઇર્ા સાધર્ો, સાફ સફાઇનુ ાં મટીરીયલ, કુશળ કામદારોર્ા યાંત્ર ઓજારો સ્ટાન્ડડન
ISI કાંપર્ીર્ા વાપરવાર્ા રહેશે.

૨૦.

એિન્સી ધ્વારા ફડરયાદો, માાંગણી રતીઆત મળ્યાનુ ાં એક રજિસ્ટર નર્ભાવવાનુ ાં રહેશે,
જેમાાં કામગીરી ર્હીં કરી શકાયેલ માાંગણી અર્ે તેર્ા કારણો ર્ધણધવાર્ા રહેશે.

૨૧.

એિન્સીએ પ્રનત ડદર્ લેબર ડરપોટન િવાબદાર સુપરવાઇઝરર્ી સહી સાથે રતી કરવાર્ો
રહેશે. જેમાાં તે ડદવસે મુકાયેલી વ્યક્તતઓ, તેઓએ કરે લ કાયન તથા વાપરે લ
મટીરીયલર્ી નવગતો હશે.

૨૨.

કામગીરી અંગેન ુ ાં બીલ જે તે મડહર્ા પછીર્ી ચાર થી દસ તારીખ સુધીમાાં એિન્સીએ રતુ
કરવાનુ ાં રહેશે. બીલ સેવકોર્ી હાિરી અર્ે મીર્ીમમ વેજીસર્ે ધ્યાર્ે લઇ સપ્રમાણ રતુ
કરવાનુ ાં રહેશે. બીલ સાથે આ માટે નર્યત કરે લ અનધકારી તરફથી આપવામાાં આવેલ
સુનવધા સાંતોર્ તથા લઘુત્તમ સાંખ્યાર્ી હાિરી અંગેર્ી નવગતો અર્ે પ્રમાણપત્રો રતુ
કરવાર્ી િવાબદારી એિન્સીર્ી રહેશ.ે
Page 18 of 29

૨૩.

કામદારોર્ો પગાર દર મડહર્ાર્ા પ્રથમ સાત ડદવસમાાં કરવાર્ો રહેશે.

૨૪.

નસકયોરીટી ડીપોઝીટર્ી રકમ પ૦ ટકા રકમ બેંક ગેરાંટી અથવા ફીકસ ડીપોઝીટર્ા
સ્વૂપે ટેન્ડર સ્વીકાર થયે રતુ કરવાર્ી રહેશે. બાકીર્ી પ૦ ટકા રકમ પ્રનત માસર્ા
ે રી
રર્ીંગ બીલમાાંથી ૧૦ ટકા લેખે પાાંચ માસમાાં કપાત થશે.જે માટે એિન્સીએ બાાંહધ
આપવાર્ી થશે. નસકયોરીટી ડીપોઝીટર્ી રકમ કરારર્ી મુદત પ ીણન થયાર્ા એક માસ
બાદ કામગીરી સાંતોર્કારક િણાયે એિન્સીર્ે પરત ચુકવવામાાં આવશે. નસકયોરીટી
ડીપોઝીટર્ી રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનુાં વ્યાિ મળવાપાત્ર થશે ર્હીં.

૨૫.

આ કરાર બબર્ તબદીલીપાત્ર છે . એિન્સી પેટા એિન્સી રોકી શકશે ર્હીં અર્ે સક્ષમ
સત્તા/કચેરીર્ી પ ીવન માંતુરી નસવાય એિન્સી અન્ય કોઇ એિન્સીર્ે સેવકો પુરા પાડવાનુ ાં
કામ તબદીલી કરી શકશે ર્હીં અથવા આ કરારર્ી અન્ય કોઇ બાબત અન્ય એિન્સીર્ે
તબદીલ કરી શકશે ર્હીં.

૨૬.

આ કરારર્ામુ કરાર થયાર્ી તારીખથી એક વર્ન માટે અમલમાાં રહેશે અર્ે તયારબાદ
પરસ્પર સહમનતથી વધુ એક વર્ન માટે કરાર લાંબાવી શકાશે.

૨૭.

કચેરીર્ા નર્યત િવાબદાર અનધકારીર્ે િો નર્નશ્રત ધોરણ અનુસારર્ી સેવા પ્રાપ્ત થતી
ર્ લાગે તો જે તે ડદવસર્ી સપ્રમાણ ચુકવણી દરર્ા બે ટકાર્ી કપાત પ્રથમ તબક્કે
કરાવવાર્ી રહેશે તે માટે એિન્સીર્ે જાણ કરાશે. િો સેવા ખામી નવશેર્ દે ખાય તો બે
ટકા લેખે કપાત વધારતા િવાર્ી રહેશે.

૨૮.

િો એિન્સી આઉટ સોસન સુનવધા વ્યવસ્થાપર્ સેવા સાંત્ુ ઠ રીતે પુરી પાડવામાાં નર્્ફળ
ર્ીવડે અર્ે કચેરીર્ે તેર્ી સેવાઓથી અસાંતોર્ થાય તો એિન્સીર્ી સીક્યોરીટી ડડપોઝીટ
િપ્ત કરવામાાં આવશે અર્ે તેર્ી સેવાઓ સમાપ્ત કરાશે, જે માટે સુનવધા વ્યવસ્થાપર્
આટોપી લેવા એક માસર્ી લેબખત ર્ોડટસ આપવામાાં આવશે. કચેરી આ કારણે થયેલ
નુકશાર્ કે અન્ય કોઇપણ મુશ્કેલી માટે િવાબદાર રહેશે ર્હીં.

૨૯.

દરે ક સેવકર્ી હાિરી માટે અત્રેર્ી કચેરીર્ા બાયોમેરીતસ નસસ્ટમમાાં પ્રથમ ડદવસથી િ
રજીસ્રે શર્ કરાવવાનુ ાં રહેશે. અવેજી તરીકે આવર્ાર સેવકનુ ાં પણ બાયોમેરીક નસસ્ટમમાાં
રજિસ્રેશર્ કરાવવાનુ ાં રહેશે.

૩૦.

એક ડદવસથી વધુ ગેરહાિર રહેર્ાર સેવકર્ી અવેજીમા સમાર્ કામગીરી કરર્ાર સેવક
પ ીરો પાડવાર્ો રહેશે.
Page 19 of 29

૩૧.

આ ઉપરાાંત આ કરારમાાં કોઇપણ િોગવાઇ હોય તેમ છતાાં કોઇપણ કારણ દશાનવ્યા
નસવાય સક્ષમ સત્તા/કચેરી એિન્સીર્ે એક માસર્ી ર્ોટીસ આપીર્ે કરારર્ો અંત લાવી
શકશે. આ રીતે રદ થયેલ કરારર્ા બાકીર્ા સમયગાળાનુ ાં કોઇ વળતર આપવામાાં
આવશે ર્હીં.

૩૨.

િો એિન્સી કરાર ચાલુ રાખવા ઇચ્છતી ર્ હોય તો તેણે 3 માસર્ી ર્ોડટસ આપવી
પડશે, તે પડરક્સ્થનતમાાં તેર્ી નસક્યોરીટી ડીપોઝીટ િપ્ત કરવામાાં આવશે.

૩૩.

પ ીરા પાડેલા સેવકો અવારર્વાર બદલવામાાં ર્ આવે તે િોવાનુ ાં રહેશે.

૩૪.

એિન્સીર્ા માબલકર્ા મ ૃતયુર્ા ડકસ્સામાાં કરાર સમાપ્ત થયેલો ગણાશે અર્ે તેર્ા
કાયદે સરર્ા વારસદારોર્ે કોઇ હક્ક/દાવો રહેશે ર્હીં.

૩૫.

એિન્સીર્ી ઓડફસ /શાખા અમદાવાદ / ગાાંધીર્ગર ખાતે હોવી િોઇએ.

૩૬.

આ કરાર બાંર્ે પક્ષકારોર્ે કબુલ માંતુર અર્ે બાંધર્કતાન છે અર્ે તેર્ી સાબબતીૂપે ર્ીચે
િણાવેલ સાક્ષીઓ ૂબૂ સહીઓ કરી છે .

સ્થળ :
તારીખ :

૧. .......................................................
અનધકારીર્ી સહી ર્ામ અર્ે હોદો

ર. ........................................................
એિન્સીનુ ાં ર્ામ / અનધકૃત પ્રનતનર્નધનુ ાં
ર્ામ, હોદો અર્ે સહી
સાક્ષીઓર્ી સહી :
૧. ........................................................
(

)

૨. ........................................................
(

)
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િરરનશષ્ટ-૬
ુ િી યાદી
સનુ વધા વ્યવસ્થાિિ સેવા અંિગમિ પ ૂરા િાડવાિા થિાાં સાધિો / વિરાશી વસ્ુઓ
૧.

ઝાડુ, સાવરણી (સ્વીપ્સ)

ર.

પોતા(મોપ્સ)

૩.

ફલોર ડસ્ટર

૪.

ડફર્ાઇલ

પ.

પ્લાનસ્ટક બકેટ

૬.

ટોઇલેટ બ્રશ

૭.

પ્લાનસ્ટક સ્ક્રબર

૮.

ર્ેપ્થલીર્ બોલ્સ

૯.

સેર્ેટરી કયુબસ

૧૦.

બલીંચીગ પાવડર

૧૧.

્ેર્ેકસ

૧૨.

ટોઇલેટ પમ્પ

૧૩.

લીકવીડ કલીર્ર

૧૪.

એર ફ્રેશર્ર

૧પ.

રબર વાઇપર

૧૬.

ગ્લાસ ડસ્ટર

૧૭.

લીકવીડ શોપ

૧૮.

એનસડ

૧૯.

ગાબેિ શોપ

ર૦.

સ્પ્રે

ર૧.

પ્લાનસ્ટક પેર્

૨૨.

ર્ેપકીર્ (મોટા) અર્ે સફેદ

યાંત્રો :
૧.

વેકયુમ કલીર્ર મશીર્

ર.

ચેર, સોફા કલીર્ર મશીર્

૩.

કાપેટ શેમ્પુ, ્ાય કલીર્ીંગ મશીર્

૪.

વોટર સ્પ્રે મશીર્

અન્ય :
માળી તેમિ કુશળ કામદારો માટે ર્ા સાધર્ો
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િરરનશષ્ટ-૭
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટી, મેઘાણીિગર કેમ્િસ ખાિે હાસસ કીિગગ-સેિીટે શિ સેવાઓિી નવગિ
ક્રમ

નવસ્તાર

કામગીરીર્ી નવગત

કામર્ી

સમય

ડદવસો

પધ્ધનત
૧

વહીવટી બબલ્ડીંગ
(તમામ અનધકારીશ્રીર્ી ચેમ્બરો
તથા શાખાઓ)

૨

પેસેિ, સીડી, કોરીડોસન

૩

યુરીર્લ, ટોઇલેટ, વોશ બેઝીર્

૪

કોટન યાડન

૫

જીમ્ર્ેશીયમ ડોમ

૬

એકેડેનમક

બબલ્ડીંગ

(

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ

તમામ

કલાસૂમ, લાયબ્રેરી, શાખાઓ)
૭

ઓપર્ એરીયા ( લોર્, પાથ વે,
પાડકિંગ એરીયા તથા કમ્પાઉન્ડ
વોલર્ી આસપાસર્ો નવસ્તાર)

૮

ધાબાર્ી સફાઇ, પાણીર્ી ટાાંકીર્ી
સફાઇ, બેઝમેન્ટર્ી સફાઇ, પાડકિંગ
શેડર્ી ઉપરર્ી સફાઇ
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િરરનશષ્ટ-૮
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટી, િરે ડ ગ્રાસન્ડ ખાિે હાસસ કીિગગ-સેિીટે શિ સેવાઓિી નવગિ
ક્રમ

નવસ્તાર

કામગીરીર્ી નવગત

કામર્ી

સમય

ડદવસો

પધ્ધનત
૧

પરે ડ ગ્રાઉન્ડર્ી સફાઇ

૨

યુરીર્લ, ટોઇલેટ, વોશ
બેઝીર્

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ
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િરરનશષ્ટ-૯
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટી, બાંગલા િાં-૨ કેમ્િસ ખાિે હાસસ કીિગગ-સેિીટે શિ સેવાઓિી નવગિ
ક્રમ

નવસ્તાર

કામગીરીર્ી નવગત

કામર્ી

સમય

ડદવસો

પધ્ધનત
૧

તમામ ૂમોર્ી સફાઇ

૨

યુરીર્લ, ટોઇલેટ, વોશ બેઝીર્

૩

ઓપર્ એરીયા ( લોર્, પાથ વે
તથા

કમ્પાઉન્ડ

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ

વોલર્ી

આસપાસર્ો નવસ્તાર)
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િરરનશષ્ટ-૧૦
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટી,મેઘાણીિગર ખાિે કુ શળ કામદારો પરુ ા િાડવાિી નવગિ
ક્રમ

કામદારિી નવગિ

૧

પ્લમ્બર -૧

૨

ઇલેકરીશ્યર્-૧

૩

સુથાર-૧

િોંધ : ઉકત કામદારોએ યુનર્વનસિટી કેમ્પસ / પરે ડ ગ્રાઉન્ડ / બાંગલા ર્ાં-૨ કેમ્પસ /
મુ.લવાડ, તા.દહેગામ / ગાાંધીર્ગર સેતટર-ર૪ ખાતેર્ી હોસ્ટેલ / ધોળાકીવા, અર્ે
ઘેવર સકન લમાાં દૈ નર્ક ધોરણે સધણપવામાાં આવે તે કામગીરી કરવાર્ી રહેશે.
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િરરનશષ્ટ-૧૧
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટીિી ગાાંધીિગર સેતટર-ર૪ ખાિે આવેલ હોસ્ટેલિા ૪૮ યનુ િટ અથવા િો
લવાડ કેમ્િસ ખાિેિી હોસ્ટેલ ખાિે સેિીટે શિ અિે માળીકામિા કામદારો પ ૂરા િાડવાિી
નવગિ
ક્રમ

નવસ્િાર

કામગીરીિી નવગિ

કામિી

સમય

રદવસો

િધધનિ
૧

તમામ ૂમર્ી સફાઇ

૨

યુરીર્લ, ટોયલેટ, વોશબેસીર્,

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ

બાથૂમ, સીડી ગાળાર્ી સફાઇ
૩

અગાસી અર્ે પાણીર્ી ટાાંકીઓર્ી
સફાઇ

૪

ઓપર્ એરીયાર્ી સફાઇ

૫

બાગ બગીચાર્ી જાળવણી
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િરરનશષ્ટ-૧૨
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટીિા અમદાવાદ ગાાંધીિગર હાઇ વે સિર આવેલ ધોળાકુ વા સકમ લ અિે
રાજસ્થાિ હોનસ્િટલ િાસે આવેલ સકમ લ ખાિે સેિીટે શિ અિે માળીકામ માટે કામદારો પ ૂરા
િાડવાિી નવગિ
ક્રમ

નવસ્િાર

કામગીરીિી નવગિ

કામિી

સમય

રદવસો

િધધનિ
૧

સકન લર્ી સાફ સફાઇ

૨

સકન લર્ા

વ ૃક્ષોર્ે

પાણી

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ

આપવાર્ી કામગીરી
૩

સકન લમાાં

પ્લમ્બીંગ,

ઇલેતરીક

અર્ે કાપેન્ટરર્ી કામગીરી
૪

સકન લ ઉપર માળીર્ી કામગીરી
અર્ે

ગેૂ

ચ ીર્ો

કરવાર્ી

કામગીરી
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િરરનશષ્ટ-૧૩
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટીિા લવાડ ગામ ખાિે આવેલ કેમ્િસ ખાિે સેિીટેશિ, માળી કામ માટે
કામદારો પ ૂરા િાડવાિી નવગિ
ક્રમ

નવસ્િાર

કામગીરીિી નવગિ

કામિી

સમય

રદવસો

િધધનિ
૧

લવાડ
સાઇટ

ખાતે

ઓફીસર્ી

ઉપર

તથા

િૂડરયાત

ુ બ
િરરનશષ્ટ–િમાાં દશામવ્યા મજ

અનુસારર્ી સાફ સફાઇ
૨

લવાડ

ખાતે

પરે ડ ગ્રાઉન્ડર્ા

મેઇન્ટેર્ન્સર્ી કામગીરી
૩

લવાડ ખાતેર્ા બાગ બગીચાર્ે
પાણી

આપવાર્ી

અર્ે

તેર્ી

જાળવણીર્ી કામગીરી
૪

માટી ખોદકામર્ી અર્ે ગ્રાઉન્ડ
લેવલ કરવાર્ી કામગીરી
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િરરનશષ્ટ-૧૪
રક્ષા શરકિ યનુ િવનસિટી માટે પ ૂરા િાડવાિા થિા કામદારો અિે કુ શળ કામદારોિી કામગીરીિી
નવગિ, કામદારોિી સાંખ્યા અિે ફરજિા સ્થળિી નવગિ
ક્રમ

કુ શળ કામદારિો પ્રકાર

ફરજન ાંુ સ્થળ

કામદારિી
સાંખ્યા

૧

પટાવાળા

૧૩

વહીવટી બબલ્ડીંગર્ા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર -૦૨
ફસ્ટન ફ્લોર ઉપર -૦૩, સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર -૦૨
એકેડને મક બબલ્ડીંગ-૦૨, લાયબ્રેરી-૦૧, લેબોરે ટરી૦૩

૨

હમાલ

૦૪

લવાડ કેમ્પસ-૦૩ તેમિ રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી
ગ્રાઉન્ડ-૦૧

૩

સફાઇ કામદાર

૧૩

રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી -૦૯
પરે ડ ગ્રાઉન્ડ,
બાંગલા ર્ાં -૨,

૦૨

ઘેવર સકન લ,
ડી.જી.સર નર્વાસસ્થાર્ે,
ધોળાકુવા સકન લ,
લવાડ કેમ્પસ

૦૨

ગાાંધીર્ગર હોસ્ટેલ,
૪

માળી

૦૫

રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી
પરે ડ ગ્રાઉન્ડ,
બાંગલા ર્ાં - ૨,
ઘેવર સકન લ,
ડી.જી.સર નર્વાસસ્થાર્ે,

૦૫

ધોળાકુવા સકન લ,
ગાાંધીર્ગર હોસ્ટેલ,
લવાડ કેમ્પસ
સુથાર,

પ્લમ્બર,

૧+૧+૧=૩

ઇલેક્ટ્તરશ્યર્
૬

સુપરવાઇઝર

રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી, પરે ડ ગ્રાઉન્ડ,

બાંગલા ર્ાં - ૨,

ઘેવર સકન લ,ડી.જી.સર નર્વાસસ્થાર્ે, ધોળાકુ વા સકન લ,
લવાડ કેમ્પસ, ગાાંધીર્ગર હોસ્ટે લ

૦૧

રક્ષા શક્તત યુનર્વનસિટી,

પરે ડ ગ્રાઉન્ડ,

બાંગલા ર્ાં-૨,

ઘેવર સકન લ,ડી.જી.સર નર્વાસસ્થાર્ે, ધોળાકુ વા સકન લ,
લવાડ કેમ્પસ, ગાાંધીર્ગર હોસ્ટે લ
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