GCERT
Sector 12, Gandhinagar.
E-Tender Notice No.

BID SYSTEM

GCERT inviting the on line e-tenders in two bid system from the firms
registered for following works.
Detail about Tender

Name
Name of Project
Estimated Value (INR)
Period of Completion (in Months)
Bidding Type
Technical bid

Director, GCERT sector-12, Ganhinagar
Housekeeping work at office.
Rs.5,00,000/-lac
12 Months
Open
Relevant paper as per tender condition
demand draft of tender fee & EMD
Bid Call (Nos)
2 Bid
Tender Currency Type
Single
Tender Currency Setting
Indian Rupees (INR)
Rebate
Applicable
Amount Detail
Bid Document Fee:
Rs.1500/-(one thousand five hundred
only)
Bid Document Fee Payable To:
GCERT, Gandhinagar.
Bid Security/EMD (INR)
EMD Rs.15,000/Tender fee/Bid Security/EMD In
GCERT,Gandhinagar
Favor Of:
Tender Dates
Bid Document Downloading Start
24.07.2017 On date
Date
Bid Document Downloading End
18.08.2017, 18:00hrs
Date
Last Date & Time for Receipt Of
18.08.2017, 18:00hrs
Bids
Bid Validity Period
30 days
Remarks
Tender fee,EMD and other Documents submit
during
office
hours:
before
date: 18.08.2017, 16:00hrs
Bid Opening Date
Preliminary 19/8/2017 at 12:hrs.
Commercial
will
be
notified
to
participated bidders separately.
Other Detail
Office Inviting Bids :
Director , GCERT, sector 12,
Gandhinagar.
Bid Opening Authority
Director , GCERT Sector 12,
Gandhinagar.
Address :
Director , GCERT, sector 12,
Gandhinagar.
Contact Details :
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ANNEXURE I
LIST OF MACHINES(IF REQUIRED)
Sr.
No.
1.
2.
3
4.

Description of machine
Walk behind single disk scrubber
Wet&dry vacuum mschine
Back pack vacuum cleaner
Walk behind sweeper

EQUIPMENT OTHER THAN MACHINERIES
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Particular
1 No.per tender-Alluminium Ladder-30 ft.height.
Plastic Tool as required.
Glass Cleaning kit-Full set as required.
Moping Trolley with single bucket-15 Lt.1.No.
Safety belts-4 nos.
Vacuum cleaner wet & dry
Walk behind sweeper
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પ રિશ ટ – 2
સીઇઆરટ ,િવવેકાનંદ હોલ /ડાયેટ તથા
બ ડ ગમાં કચેર

િુ વધા યવ થાપનની સેવા

ુ રવત

ુ પાડવા
ર

િશ

ણ કાય મની

ગે ના ટ ડર

ગે ની અગ યની

ૂચનાઓ
1.

આ કચેરી,િવવેકાનંદ હોલ/ડાયેટ તથા દુરવતીર્ િશક્ષણ િબ ડીંગમાં કચેરી સુિવધા
સેવા પુરી પાડવા માટે જ રી ન ધણી ધરાવનાર સં થા કે

યવ થાપનની

યિકત જ ભરી શકશે.આ કામગીરીનો

ઓછામાં ઓછો ત્રણ વષર્નો અનુભવ ધરાવતા હોય તે જ રી છે આ માટેના પ ૂરાવા ન ધણી
પ્રમાણપત તેમજ ત્રણ વષર્ના ઇ કમટેક્ષ રીટનર્ની નકલો ટે ડરની સાથે બીડવાની રહેશે અનુભવના
પ્રમાણપત્રોની નકલો પણ સામેલ રાખવાની રહેશે.
2.

ટે ડર ફોમર્

nprocure.com

ભરવાના રહેશે.ટે ડર ફી

પર તા. /07/2017 થી તા. /07/2017 દરિમયાન ઓનલાઇન

.1500/- રહેશે

ફી ઓનલાઇન ટે ડર ભરવાની છે લી તારીખ સુધીમાં

જમા કરાવવાના દ તાવેજો સાથે .1500/- ડ્રા ટ િનયામક, ગુજરાત શૈક્ષિણક સંશોધન અને તાલીમ
પિરષદ, ગાંધીનગરના નામનો ગાંધીનગર ખાતે ચુકવવા પાત્ર હોય તેવો અને ટે ડરની જાહેરાત
પછીની તારીખનો જોડવાનો રહેશે.ટે ડર ફી કોઇપણ સંજોગોમાં પરત મળશે નહી
3.

ટે ડર ભરનાર એજ સીએ િસકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ટે ડરની રકમના 5% ભરવાની રહેશે.

ફી

ઓનલાઇન ટે ડર ભરવાની છે લી તારીખ સુધીમાં જમા કરાવવાના દ તાવેજો સાથે/- "િનયામક,
ગુજરાત શૈક્ષિણક સંશોધન અને તાલીમ પિરષદ, ગાંધીનગર"ના નામનો ડ્રા ટ આપવાનો રહેશે.( નુ
ટે ડર મંજુર થાય તે પાટ એ કામની અંદાિજત રકમના 15% રકમ ડીપોઝીટ તરીકે ભરવાની
રહેશે, માં આ રકમ મજરે આપવામાં આવશે. એજ સીને પરત કરવાપાત્ર િસકયોરીટી િડપોઝીટની
રકમ ઉપર કોઈપણ પ્રકારનું યાજ મળવાપાત્ર થશે નહી.
4.

ટે ડર ભરનાર એજ સીએ છે લા એક વષર્માં થયેલ તેમના વાિષર્ક સરે રાશ લઘુતમ ટનર્ઓવરની
િવગતો દશાર્વવી જરુરી રહેશે. તેમજ આવકવેરા ધારા હેઠળનું મા ય ચાટર્ ડ એકાઉ ટ ટનું પ્રમાણપત્ર
રજુ કરવાનું રહેશે. તે કોઈ નાણાકીય સં થાના ડીફો ટર નથી તથા કોઈ પોલીસ કેસ રે કડર્ પર નહી
હોવાનું એકરારનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

5.

ઓનલાઇન ટે ડર ભયાર્ બાદ જ રી તમામ િવગતો સાથેના દ તાવેજો તા.
કચેરીમાં બપોરે

/

2017 સુધીમાં

04:00 વાગ્યા સુધીમાં સીલબંધ કવરમાં "જીસીઇઆરટી,િવધાભવન,સેકટર-

12,ગાંધીનગર ના સરનામે મળી જાય તે રીતે

બ /R.P.A.D.થી મોકલી આપવાના રહેશે. આ

દ તાવેજો જમા નહી હોય તેવા ટે ડર અ વીકૃત થશે.
આ કામની પ્રીબીડ મીટીંગ વખતે આ અંગે કામકાજની જ િરયાત અંગે કે કોઈપણ પ્રકારની પ ૃ છા/

6.

જાણકારી આપવામાં આવશે. ઈ છા ધરાવતી એજ સીઓ સંબિં ધત કચેરીની મુલાકાત લઈ અને
થાિનક થળ પિરિ થિતથી તથા કામનો પ્રકાર, જ રીયાત, કચેરીની િ થિત વગેરેથી સુમાિહતગાર
થઈ શકશે અને સુિવધા

યવ થાપન માટે માણસો/સાધનો અને સામગ્રીનો અંદાજ ટે ડર ભરતા

પહેલાં મેળવી શકશે. િવિવધ સુિવધાની જ િરયાત અંગે કચેરીના મકાનની નીચેની િવિવધ િવગતો
યાને લેવાની રહેશે.
1

મકાનના કુલ માળ

2

ઓપન કે પસ એરીયા (ડાયેટ સિહત)

3

મકાનનો કુલ કાપેર્ટ એિરયા (ડાયેટ સિહત)

4

કુલ ટોયલેટ
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7.

5

કુલ બાથ મ

6

કુલ વોશબેસીન

7

કુલ વોટર કુલર

:
:
:

30
04

ટે ડર ભરનાર એજ સી ઇ છે તો આ કચેરીની કચેરીના ચાલુ કામકાજના સમય દરિમયાન િવિવધ
સુિવધાની જ િરયાત અંગે બ

8.

-

ટે ડર ફોમર્ ભરીને

થળ તપાસ કરી શકશે.

બ /R.P.A.D.થી મોકલવાના ટે ડરના સીલ કવર ઉપર "સફાઈ

ગે ની સેવા

રુ પાડવા માટ ંુ ટ ડર" એમ સંબિં ધત ટે ડરના બંધ કવર ઉપર મોટા અક્ષરે પ ટ રીતે લખવાનું
રહેશે.
9.

ટે ડરની સાથે જમા કરાવવાના દ તાવેજોની િવગત બોલપેનથી જ ભરવાની રહેશે ચેકચાક હશે તો
ટે ડર રદ કરવામાં આવશે.

10. ટે ડરની કોઇ શરતોમાં ફેરફાર કરી શકાશે નહી.ડાઉનલોડ કરે લા ટે ડરની શરતોના દરે ક પાને સહી
કરાવવાની રહેશે ટે ડર ભરનારે કોઇ શરતો રાખવાની નથી શરતી ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહી.
11. પ ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકના ટે ડર ફોમર્ના અલગ અલગ સીલબંધ કવર ઉપર "પ ૂવર્ લાયકાત
ફોમર્" અને "ભાવપત્રકના ટે ડર ફોમર્ લખવાનું રહેશે.િનયત તારીખ બાદ મળે લ પ ૂવર્ લાયકાતનું ફોમર્
મા ય ગણવામાં આવશે નહી.
12. પ્રથમ પ ૂવર્ લાયકાત અંગેન ું સીલબંધ કવર સવર્ સંબિં ધતોની ઉપિ થિતમાં ખોલવામાં આવશે અને કઈ
એજ સીઓ જ રી પ ૂવર્ લાયકાત ધરાવે છે , તે નકકી કરાશે. યારબાદ

એજ સી જરુરી પ ૂવર્ લાયકાત

ધરાવતી હશે તેટલાની ઉપિ થિતમાં પછી તેઓના જ ભાવપત્રકના ટે ડર કવર ખોલવામાં આવશે. તે
પ ૂવેર્ બાકીના સંબિં ધતોને તેઓના ભાવપત્રકના ટે ડર કવર બ માં અથવા ટપાલથી પરત કરાશે. આ
કામગીરી એક જ િદવસે અથવા અલગ અલગ િદવસોએ કરી શકાશે.

ની દરે ક ટે ડર રજૂ કરનાર

પાટ ને ટેિલફોિનક જાણ કરવામાં આવશે.
13. એજ સીના દરે ક કમર્ચારીને ઓળખકાડર્ આપવાનું રહેશે તેના નામ સરનામા અને ફોટોગ્રાફ સિહતની
િવગતો અત્રેની કચેરીને આપવાની રહેશે આ િસવાયના યિકતને કે પસમાં સફાઇ માટે પ્રવેશવા
દે વામાં આવશે નહી.
14. સફાઇ કામગીરી કરનાર યિકતઓ

ારા ઓિફસની કોઇપણ સામગ્રીને નુકશાન ના થાય તેન ું યાન

રાખવાનું રહેશે.જો સફાઇ કમર્ચારીની િન કાળજીને કારણે કચેરીની સાધન સામગ્રીને કોઇ નુકશાન થશે
તો ભરપાઇ કરી આપવાની જવાબદારી ટે ડર ભરનાર એજ સીની રહેશે.
15. એજ સી

ારા રો

રોજની કરે લ સફાઇ કામગીરીનું પ્રમાણપત્ર કચેરીની પી.આર.ઓ શાખામાંથી

મેળવવાનું રહેશે કામગીરીમાં અધુરાશ રહે

તે માસનું બીલનું ચુકવણું કરવામાં આવશે નહી.

16. એજ સીએ 4 સફાઇ કમર્ચારી ફરજીયાત સવારે 9.00 થી 5.00 દરિમયાન હાજર રાખવાના રહેશે.
17. એજ સી

ારા કચેરીની સફાઇ અ યાધુિનક સાધનોનો પણ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે તેમજ કચેરીની

ખુરશી તથા સોફાની સફાઇ આધુિનક સફાઇના સાધનોથી અઠવાડીયામાં બે વાર કરવાની રહેશે.

18. સફાઇ કામગીરીના રજુ થયેલ બીલો જી.એસ.ટી નંબર તથા પાન નંબર વાળા હોવા ફરજીયાત છે
19. એજ સી ારા ભરવામાં આવતાં ભાવ તમામ પ્રકારના ટેક્ષ સાથેના રહેશે કોઇપણ ટેક્ષ અથવા સિવર્સ
ટેક્ષ અલગથી આપવામાં આવશે નહી
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પ રિશ ટ – 3
સીઇઆરટ ,િવવેકાનંદ હોલ /ડાયેટ તથા

ુ રવત

િશ

ણ કાય મ કચેર માં

િુ વધા યવ થાપન સેવા ૂવ લાયકાત ફોમ
ટ ડર સાથે ર ુ કરવાની િવગતોઃ1.
2.
3.

એજ સીનું નામ તથા સરનામુ

:

યવસાયવેરા રજી ટ્રેશન નંબર

:

માિલક/ભાગીદારોના નામ/સરનામું

:

ફોટા (કુલ મુખ યાર)
4.

ટેલીફોન નંબર એજ સી/માિલક/ભાગીદાર

:

5.

ફેક્ષ નંબર અને ઈ-મેઈલ નંબર

:

6.

યવસાયમાં જોડાયાનું વષર્

:

7.

જી.એસ.ટી રજી ટ્રેશન નંબર *

:

8.

પ્રોિવડ ટ ફંડ/ઈએસઆઈ નંબર

:

9.

છે લા ત્રણ વષર્ના વાિષર્ક ટનર્ ઓવરની

:

િવગતો. (લઘુ મ સરે રાશ- . લાખમાં)

10.

(A)

વષર્

2014-15

:

(B)

વષર્

2015-16

:

(C)

વષર્

2016-17

:

હાલ અથવા અગાઉ

કંપની/સં થાની કામગીરી કરતા હોય તેની િવગતો. *

સરકારી/અધર્ સરકારી/જાહેર સાહસ/બેંક/હોિ પટલ/સહકારી સં થા/ઔ ોિગક કંપની/હોટલ ઈ યાિદ
મ

સં થા/કં પની ંુ નામ,
સરના ,ંુ ટલીફોન/મોબાઈલ

કરારનો સમય
કયાંથી કયાં

ુ ી?
ધ

વાિષક

કચેર નો િવ તાર

કરારની રકમ

ૂર પાડલી
સેવાઓની
િવગત/સં યા

નંબર

(સં થાનું સંતોષપત્ર * સામેલ કરવુ)ં
11.

આવક વેરા હેઠળ ન ધાયેલ PAN નંબર *

12.

એજ સી પાસે તાલીમબ ધ ટાફ છે ? સફાઇ યંત્રો છે ?

:

ક્યાં-ક્યાં ? તેની િવગત જો હોય તો સંખ્યા.
13.

પ ૂવર્ ઈિતહાસ વ છ છે

:

નાણાંકીય સં થાના િડફો ટર નથી/
પોલીસ-કોટર્ રે કડર્ પર કેસ નથી.
તેન ું બાંહધ
ે રી પત્ર છે .?
બાંહધ
ે રીપત્ર આપવુ.ં (સં થાના લેટરપેડ ઉપર)
ન ધઃ- * ઉકત િવગતોની સાથે ફોટો નકલ/સંદભર્પત્ર/સક્ષમ સ ાના પ્રમાણપત્ર અચ ૂક રજુ કરવા.
િવચારણામાં લેવાશે નહી.
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િવના ટેનડર
્

પ રિશ ટ – 4
સીઇઆરટ

/િવવેકાનંદ હોલ/ ડાયેટ તથા

સફાઇકામ

ુિવધા

ગે કચેર

a
1

2

કામની પ ધિત

b

9

10

11

કામગીર માટ ભાવપ ક
d

સફાઈ, કચરા-પોતાં, સતત

ધોવુ.ં

લેખે . ..........................

કામગીરીના ધોરણે
યુિરનલ, ટોઈલેટ, વોશ બેસીનની



વોશ મ સતત ચોખ્ખો રહે અને
કામકાજના સમય દર યાન કોરો
રહે તે જોવાનું રહેશે.



જતં ુનાશક દ્ર યો ારા સફાઈ



એર ફ્રેશનર, એર યોરીફાયરનો

(1) શાખા-કચેરીના રે કડર્ -ફાઈલો
(2) વેકય ૂમ કલીનરથી

િદવસ ચાલુ રહેશે. તે
પ્રમાણે ગણતરી કરી ભાવ

ને થેલીન બોલ, લીકવીડ સ પ

૨.

ધાબાની સફાઈ



પાણીની ટાંકીની સફાઈ





બેઝમે ટની સફાઈ

૩ માસે એકવાર સફાઈ



રોિજંદી સફાઈ

મ આયુક્ત કચેરી

ગુજરાત રા ય ગાંધીનગર
તા. 19/05/2015 પત્ર
ક્રમાંક નંબર

પ્રિત સ તાહ



કચરા પેટી ખાલી કરવી અને

૧. મિહનામાં કચેરી 26

આપવાના રહેશે.

દરરોજ



માિસક કુલ . ...............

ઉપયોગ
મ ૂકાય.

પરથી ધ ૂળ હટાવવી.

8

િવગતમાં દશાવેલ સમ

c



7

ગે ના

એકંદર ભાવ પ્રિત િદન

કલાકે)

6

પાડવા

દરરોજ/પ્રિત સ તાહ પાણીથી

૧૨:૩૦ કલાકે, અને ૧પ:૩૦

5

ૂ
ર

સમગ્ર ફલોર િવ તારમાં રોજીંદી

ધોરણે (કચેરી સમય પ ૂવેર્,

4

ણ કાય મની બ ડ ગમાં

ંુ ટ ડર ફોમ

ક

ૃિ -કામગીર ની િવગતો

સફાઈ િદવસમાં ત્રણ વારના

3

િશ

યવ થાપનની સેવા

ભાવપ

અ.નં.

ુ રવત

પ્રિત સ તાહ સફાઈ અને
પ્રિતમાસ ધોવું

.આ/917

થી 1020માં કરે લ
જોગવાઇઓને યાને
રાખીને આ સેવઓ પુરી
પાડવા અંગેના જ રી હોય
તેટલા અંદાિજત

પ્રિતિદન કચેરી સમય બાદ

મયોગીઓ અને

કચરા પેટીની સફાઈ

માલસામાનની ગણતરી

સફાઈ કરવાથી એકિત્રત થતા

પ્રિતિદન કચેરી સમય બાદ િનયત

કરીને ભાવ ભરવાના

કચરાનો િનયિમત સમયાંતરે

કરે લ ગ્યાએ કચરાનો િનકાલ

રહેશે.

િનકાલ.

કરવાનો રહેશે

ડ્રેનેજની સફાઈ

પ્રિત માસ

બારીની પેનલ, કાચ, પાટ શનની

સા તાિહક અને જ િરયાત મુજબ

સફાઈ

તે િદવસે

લાઈટ િફટીંગ, પંખા, સાઈન

પ્રિતમાસ અથવા જ િરયાત મુજબ

બોડર્ , ભીંતિચત્રોની સફાઈ.
ધ ૂળ, જાળાં, પાનની િપચકારી

તે િદવસે
જ િરયાત પ્રમાણે

સિહતના ડાઘાની સફાઈ
બગીચા, લ છોડ, કુંડાની

1 માળી લ ટાઇમ

જાળવણી,વ ૃક્ષોની ટ્રીમીંગ ..

પાણી પાવુ તથા િનયિમત
જ રીયાત મુજબ ગ્રાસ ક્ટીંગ કરવું

12

ડીપ કલીનીંગ

રજાના િદવસે પ્રિત સ તાહ કરવુ.ં

13

કચેરીના સમગ્ર મેદાનની સફાઇ

દરરોજ
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(1) આથી પ્રમાિણત કરુ

ં કે અમારી પાસે ટે ડરની શરતો મુજબ કચેરી સુિવધા યવ થાપનની સેવા પુરી

પાડવાની પુરી ક્ષમતા છે આ ટે ડરમાં ભરે લા ભાવો મુજબ સમગ્ર વષર્ દરિમયાન કામ કરવાની અમારી
તૈયારી છે .
ઇએમડીની િવગત :
બેંકનું નામ :ડીપોઝીટ રસીદ નંબર અને તારીખ :(જાહેરાતની તારીખ કે તેની બાદમાં મેળવેલ રસીદ જ મા ય રહેશે)
ટે ડર ભરનાર યિક્ત કે સં થા/કંપનીનું નામ
અિધકૃત યિક્તનું નામ અને સહી િસક્કા
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પિરિશ ટ-5
શરતો
કચેર

િુ વધા યવ થાપન ની સેવા

રુ પાડવા

ગે ની શરતો.

પિરિશ ટ 4 માં દશાર્ યા મુજબ તથા નીચેની શરતોને આિધન ટે ડરના ભાવ
ભરવાના રહેશે.
1.

કચેર સવ ર તે, સતત, ચો ખી અને વ છ કખાય તે પાયાની જ રયાત એજ સીએ
િત દન

2.

ૂર કરવાની રહશે.

કામની પ ધિતમાં દશાવેલ સમય યાને ન લેતાં

આઈટમ

સમયે અ વ છ દખાય

તે તરત ચો ખી કરવાની જવાબદાર એજ સીની રહશે. આ માટ કચેર ના જવાબદાર
અિધકાર ને સંતોષ થાય તેમ કરાવવા ંુ રહશે.
3.

ફાઇલો, કાગળો, ટપાલો લઈ જવી, ચા-ના તા
સેવાઓ માંગણી

ૂરા પાડવા, પાણી ભર આપ ંુ

ુ બ અને/અથવા કામની પ ધિતમાં દશાવેલ જ રયાત
જ

ુ બ
જ

વી
ૂણ

કરવા એજ સી બંધાયેલી રહશે.
4.

કચેર ના દ તાવેજો, રકડ, કાગળો, ટપાલની ગોપનીયતા અને
બાંહધર આપવાની રહશે. ઉ ત

રુ ા જળવાય તે માટ

િુ વધા માટ ફાળવેલી ય તઓ

ગે એજ સીએ

ચકાસણી કર લેવાની રહશે. કચેર ને અયો ય જણાતા ક તેની સેવા/વતનથી અસંતોષ
હોય તેવા માણસને બદલવાનો રહશે.
5.

િુ વધા યવ થાપન માટની સવ સાધન સામ ી, યં , ઓ રો, માણસો એજ સીએ
પોતાની ર તે પોતાના ખચ અને જોખમે લાવવાના રહશે તે માટ કચેર ની કોઈ
જવાબદાર રહશે નહ . કચેર ના માળની સં યા તથા ચાઈ

ુ બ સફાઇની/સાધનોની
જ

યવ થા એજ સીએ કરવાની રહશે.
6.

જ ુ ર પડ આક મક કાય/સેવા માટ વ ુ સમય/ક વ ુ માણસો

રુ ા પાડવા એજ સીની

જવાબદાર રહશે.
7.

ુ મ રહ તે જોવા ંુ રહશે.
એજ સી ારા કામકાજ દર યાન અવાજ ંુ તર લ ત

8.

કચેર માં

રુ ા જ રયાતથી કોઈ સેવા-સમય ક િવ તારની યવ થા બદલવાની

જ રયાત ઉભી થાય તો તેમ કરવા એજ સી બંધાયેલી રહશે.
9.

એજ સીએ આઇએસઆઇ અથવા અ ય

માણન ધરાવતા રસાયણો, ઉપકરણો,

યો

રુ તા જ થામાં આગોતરા રાખવાના અને વાપરવાના રહશે. એજ સીને પાણી તથા
વીજળ

રુ પડાશે પણ તે માટના સાધનો, ઉપકરણો, ફ ટ ગ એજ સીએ લાવવાના

રહશે.
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10.

ુ મ ય તઓની ગે રહાજર માં વૈક પક યવ થા વગે ર કાય માટ એજ સી ારા
લ ત
એક અિધ ૃત

િતિનિધ નીમવાનો રહશે. તેઓએ સેવકોને લગતી સઘળ

એજ સી તર ક કરવાની રહશે,
11.

યવ થા

િતિનિધ ંુ નામ, સરના ,ંુ સંપક નંબર આપવાના રહશે.

તમામ સેવકોને િનયત ગણવેશ, લોઝ,

ટુ , કપ રુ ા પાડવાની જવાબદાર એજ સીની

રહશે. સેવકોની િવશેષ ઓળખ માટ તેઓના ખભા પર િવિશ ટ ઓળખવાળો બેઇઝ
લગાવવાનો રહશે. સેવક ંુ નામ દશાવતી લેટ તેણે શટના ખ સા પર લવાવવાની
રહશે.
12.

સેવકો

રુ ા પાડવાની બાબત

ગે ના તમામ કાયદાઓના પાલનની જવાબદાર

એજ સીની રહશે અને તે માટ સ મ સતા/કચેર કોઇપણ સંજોગોમાં જવાબદાર રહશે
નહ . કરાર અ વયે

િુ વધા સેવા

રુ પાડવા

ુ ાર વેતન
િનયમોની જોગવાઇ અ સ

કુ લા સેવકને સંબિં ધત કાયદા અને

કુ વવાની સં ૂણપણે એજ સીની રહશે.

13.

એજ સીએ લેબર કો ાકટ અને પી.એફ.ના િનયમોનો અમલ કરવાનો રહશે.

14.

ુ ં ગક કોઇપણ બાબત
કચેર અને એજ સીના સેવકો વ ચે નોકર અને તેની આ સ

વી

ક માલીક અને નોકરના સંબધ
ં અથવા તો અ ય કોઇ કાયદાક ય જવાબદાર રહશે નહ .
એજ સીના માણસો

ારા તેઓની સેવા બાબતે કોઇપણ

ો ઉપ થત થાય તેમાં

કચેર ને કોઇપણ વ પમાં લેવા દવા રહશે નહ .
15.

કુ લી ય તઓના

એજ સીએ

ૃ પસનલ એકસીડ ટ પોલીસી હઠળ જ ર િવમો
પ

ઉતારવાની જવાબદાર એજ સીની રહશે.
16.

ારા તેમની અણાઅવડત, બેદરકાર ક હ ુ ૂવક તથા અ ય

એજ સીની ય તઓ
કોઇપણ કારણસર

ય

ક પરો

ર તે કચેર ની િમલકત ક વાયરો, પાઇપલાઇનો

સ હત કોઇ પણ સાધન સામ ીને ક સેવાને, સરકાર રકડ ક અિધકાર /કમચાર ઓની
વ

ુ
ને

ય

ક પરો

ર તે થયેલ

કુ શાન ક સરકારને ભોગવવા ંુ થ ંુ તમામ

કુ સાન એજ સી ભરપાઇ કરવા બંધાયેલ છે . કચેર ની કોઈ સામ ી-મટ ર યલ એજ સી
ક તેના માણસો પરવાનગી િસવાય ખસેડ શકશે નહ .
17.

એજ સી ારા ફ રયાદો, માંગણી ર ૂઆત મ યા ંુ એક ર જ ટર િનભાવવા ંુ રહશે,

માં

કામગીર ન હ કર શકાયેલ માગણી અને તેના કારણો ન ધવાના રહશે.
18.

એજ સીએ
રહશે.

િત દન લેબર રપોટ જવાબદાર

માં તે

દવસે

કુ ાયેલી

ુ રવાઇઝરની સહ સાથે ર ૂ કરવાનો
પ

ય તઓ, તેઓએ કરલ કાય તથા વાપરલ

મટ ર યલની િવગતો હશે.
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19.

કામગીર

ગે ંુ બલ

તે મહ ના પછ ની ચાર તાર ખ

ુ ીમાં એજ સીએ ર ૂ કરવા ંુ
ધ
િુ વધા સંતોષ તથા

રહશે. બલ સાથે કચેર ની મહકમ શાખા તરફથી આપવામાં આવેલ
લ ુ મ સં યાની હાજર

ગે ની િવગતો અને

માણપ ો ર ૂ કરવાની જવાબદાર

એજ સીની રહશે.
20.

િસ

ોર ટ ડપોઝીટની રકમ પૈક ૫૦ ટકા રકમ બક ગે રંટ અથવા ફ સ ડપો ઝટ

વ પે ટ ડર વીકાર થયે ર ૂ કરવાની રહશે. બાક ની ૫૦ ટકા રકમ
રન ગ બલમાંથી ૧૦ ટકા લેખે પાંચ માસમાં કપાત થશે.
આપવાની રહશે. િસ

આ કરાર બન તબદ લીપા
સ ા/કચેર ની

ુ ત
દ

ૂણ થયાના એક માસ

ૂકવવામાં આવશે. િસ

બાદ કામગીર સંતોષકારક જણાયે એજ સીને પરત

21.

માટ એજ સીએ બાંહધર

ોર ટ ડપોઝીટની રકમ કરારની

ડપોઝીટની રકમ ઉપર કોઇપણ

િત માસના

કાર ંુ યાજ મળવાપ

ોર ટ

થશે નહ .

છે . એજ સી પેટા એજ સી રોક શકશે નહ અને સ મ
રુ ા પાડવા ંુ

ૂવમં ૂર િસવાય એજ સી અ ય કોઇ એજ સીને સેવકો

કામ તબદ લ કર શકશે નહ . અથવા આ કરારની અ ય કોઇ બાબત અ ય એજ સીને
તબદ લ કર શકશે નહ .
22.

આ કરારના ંુ કરાર થયાની તાર ખથી એક વષ માટ અમલમાં રહશે અને યારબાદ
પર પર સહમિતથી વ ુ એક વષ માટ કરાર લંબાવી શકાશે.

23.

ુ ારની સેવા પા ત થતી ન લાગે
કચેર ના જવાબદાર અિધકાર ને જો િનિ ત ધોરણ અ સ
તો

રહશે. તે માટ એજ સીને

થમ તબ ે કરાવવાની

ૂકવણી દરના બે ટકાની કપાત

તે દવસની સ માણ

ણ કરાશે. જો સેવા ખામી િવશેષ દખાય તો બે ટકા લેખે

કપાત વધારતા જવની રહશે.
24.

જો એજ સી આઉટસોસ

િુ વધા યવ થાપન સેવા સં ુ ઠ ર તે

ૂર પાડવામાં િન ફળ

નીવડ અને કચેર ને તેની સેવાઓથી અસંતોષ થાય તો એજ સીની સી
જ ત કરવામાં આવશે અને તેની સેવાઓ સમા ત કરાશે,

માટ

ોર ટ ડપોઝીટ

િુ વધા યવ થાપન

આટોપી લેવા એક માસની લે ખત નો ટસ આપવામાં આવશે. કચેર આ કારણે થયેલ
ખચ,
25.

કુ સાન ક અ ય કોઈપણ

ુ કલી માટ જવાબદાર રહશે નહ .

આ ઉપરાંત આ કરારમાં કોઇપણ જોગવાઇ હોય તેમ છતાં કોઇપણ કારણ દશા યા
િસવાય સ મ સ ા/કચેર એજ સીને એક માસની નોટ સ આપીને કરારનો

ત લાવી

શકશે. આ ર તે રદ થયેલ કરારના બાક ના સમયગાળા ંુ કોઇ વળતર આપવામાં
આવશે નહ .
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26.

જો એજ સીના કરાર ચા ુ રાખવા ઈ છતી ન હોય તો તેણે 3 માસની નો ટસ આપવી
પડશે, તે પ ર થિતમાં તેની િસ

ોર ટ ડ પોઝીટ જ ત કરવામાં આવશે.

ૂરા પાડલા

સેવકો અવારનવાર બદલવામાં ન આવે તે જોવા ંુ રહશે.
27.

એજ સીના મા લકના

ુ ા ક સામાં કરાર સમા ત થયેલો ગણાશે અને તેના
ૃ ન

કાયદસરના વારસદારોને કોઇ હ /દાવો રહશે નહ .
આમ છતાં, એજ સીના મા લકના કાયદસરના વારસદારો કરારની બોલીઓ
અને શરતો

ુ બ િનયત ભાવોના ધોરણે જ આ કામગીર ચા ં ુ રાખવા માંગતા હોય તો
જ

ણ માસ

ુ ી આ કામગીર ચા ંુ રાખી શકશે. દર યાનમાં સંબિધત કચેર એ નવી
ધ

એજ સી ન

કરવાની
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પ રિશ ટ – 6
િુ વધા યવ થાપનની


ઝાડુ, સાવરણી ( વી સ)



પોતાં (મો સ)



ફલોર ડ ટર



િફનાઈલ




સાધનોની ન ૂના પ યાદ

લાિ ટક બકેટ
ટોઈલેટ બ્રશ



લા ટીક કબર



ને થાલીન બો સ



સેનીટરી કયુ સ



તગત માંગણીપા

લીચીંગ પાવડર



ડ્રેનેકસ



ટોઈલેટ પ પ



એર ફ્રેશનર



રબર વાઈપર



લીકવીડ કલીનર



ગ્લાસ ડ ટર



લીકવીડ સોપ



એિસડ



ગાબેર્જ બેગ



પ્રે



લા ટીક પેન
સંખ્યા, કચેરી િવ તાર, કાયર્ યાપના આધારે જ િરયાત મુજબ નકકી કરવી.
ય ંત્રોઃ-



વેકયુમ કલીનર મશીન



ચેર, સોફા કલીનર મશીન



કાપેર્ટ શે પ ૂ, ડ્રાય કલીનીંગ મશીન



વોટર પ્રે મશીન



લોન કટર મશીન (ગ્રાસ કટીંગ મશીન)
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