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સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર
યવ થાપન(સફાઈકામ અને વ છતા

િુ વધા
ળવણીથી માંડ ને

ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સ હતની સમ તયા કામગીર )ની
સેવાઓ રુ પાડવા માટ ંુ ટ ડર








ટે ડર ક્રમાંક:૧-એ/૨૦૧૮-૧૯તારીખ:૩૧/૦૧/૨૦૧૮



ન ધ:- 
(૧) આ ટે ડરમાં કુલ ૦૧ થી ૨૨ પાના છે .

પાનાં જોઈ તેની િપ્ર ટ લેવી. 

(૨) ભરે લા ટે ડર ફોમર્ ના દરે ક પાના ઉપર એજ સીએ ફરજીયાત સહી-િસક્કા કરવાના રહેશે.
(૩) ટે ડર ભરનાર દરે ક એજ સીના માિલક અથવા એજ સીના પ્રિતિનધીએ િપ્રિબડ મીટીંગ માં અવ ય હાજરી આપવાની
રહેશ.ે 
(૪) ટે ડર મંજુર કે નામંજુર કરવાના તમામ હક સં થા/હો ટે લ પાસે અબાિધત રહેશ,ે

ના કારણો આપવામાં આવશે

નિહ તેમજ કોઇપણ ભાવ પત્રક વીકારવા કે ન વીકારવા તે અંગેની સંપ ૂણર્ સ ા સં થા/હો ટે લના આચાયર્ ીની રહેશ.ે 
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સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28, ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

તારીખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૮

----------------------------------------------------------------------સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા

યવ થાપન (સફાઈકામ અને

પહ ચાડવા સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ


સેવાઓની જ રીયાત (કાયર્ યાપ)

ભાગ-૨

પ ૂવર્ લાયકાત ફોમર્

ભાગ-૩

ભાવ પત્રક /ટે ડર ફોમર્

ભાગ-૪

ટે ડર ની શરતો અને કરારનામા નુ ં માળખું

ભાગ-૫

માંગણીપાત્ર સાધનોની નમ ૂના પ યાદી



િુ વધા યવ થાપન ની સેવાઓ
ફોમર્

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો

ૂર પાડવા માટના ટ ડર ફોમના િવિવધ ભાગો:

ભાગ૧

સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

વ છતા

સં થાની

ૂર પાડવા

વેબસાઈટ

ગેના ટ ડર ની અગ યની

ુ નાઓ:
ચ

ટે ડરફોમર્ડાઉનલોડ

ટે ડર

કરવાની તારીખ

૩૧/૦૧/૨૦૧૮થીડાઉનલોડ કરી શકાશેવેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરે લ ટે ડર મા ય ગણાશે.

પ્રીબીડ મીટીંગ 

ઇ છા ધરાવતી એજ સીઓ ારા સં થાની મુલાકાત લઇ થાિનક થળ પિરિ થિતની જાણ તથા કામનો

http://www.gecgh.cteguj.in/links/પરથી

તા:

પ્રકાર, જ િરયાત, સં થાની િ થિત વગેરેથી સુમાિહતગાર થઇ શકશે. સં થા અને હો ટેલ ખાતે કચેરી
સુિવધા

યવ થાપનની સેવાઓ માટે માણસો/સાધનો અને સામ્રગીનો અંદાજ ટે ડર ભરતા પહેલા

ે ી િવગતો યાનમાં લેવાની રહેશ.ે
મેળવી શકશે. િવિવધ સુિવધાની જ િરયાત અંગે ભાગ-૧ માં દશાર્વલ
આ અંગેની પ્રીબીડ મીટીંગ તા: ૦૭/૦૨/૨૦૧૮, સમય: બપોરે ૧૨:૩0 વાગ્યે,
ચાણક્ય મીટીંગ

મ નં. ૧૦૦૨,

મ, એડિમિન ટ્રેટીવ ઓિફસ િબ ડીંગ, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સેક્ટર-૨૮,

ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮ ખાતે રાખેલ છે .
ખાસ સ ૂચના:
ટે ડરની તમામ શરતો અંગે પ ટતા રહે તે માટે અરજી કરવા માટે ઈ

ક દરે ક એજ સી અથવા

તેઓના પ્રિતિનધીએ િપ્રિબડ મીટીંગના િદવસે અવ ય હાજર રહેવાનુ ં રહેશે. 
ભરે લા ટ ડર
વીકારવાની છે લી
તારીખ

કામવાર ભરે લ પ ૂવર્ લાયકાત અને ભાવપત્રકના ટે ડર ફૉમર્ અલગ-અલગ સીલબંધ કવરમાં સંપ ૂણર્
િવગતો સાથે તા: ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ “આચાયર્ ી ની કચેરી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, પશુ

િવક

સં થાની બાજુમાં, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮” ખાતે સાંજના ૧૭:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં મળી જાય તે રીતે
ભરે લા ટે ડર ફોમર્ના સીલ બંધ કવર ઉપર “સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર–
૩૮૨૦૨૮ કે પસમાં સં થા અને હો ટે લ ખાતે કચેરી સુિવધા યવ થાપન ની સેવાઓ પ ૂરી પાડવા
અંગેન ું ટે ડર ફોમર્” માત્ર આર.પી.એ.ડી./ પીડ પો ટ-એ.ડી. થી જ મોકલી આપવાના રહેશે. િનયત
તારીખ સમય બાદ મળે લા ટે ડરો રદબાતલ ગણાશે. (ન ધ: કુિરયર થી મોકલેલ ું કે બ માં આપેલ
ટે ડરફૉમર્ વીકારાશે નહી)

ટે ડર ફી ની રકમ

ટે ડર ભરનાર એજ સીએ ટે ડર ફૉમર્ સાથે સંબિં ધત કચેરી/સં થાએ નક્કી કયાર્ મુજબની

અને િનયત અનેર્ ટ

(૧)ટે ડર ફી(નોન રીફંડેબલ) ની રકમ . ૧,000/-(અંકે એક હજાર પુરા) અને (૨)

મની િડપોિઝટ

મની િડપોિઝટની રકમ

. ૨૦,૦૦૦/-(અંકે

િનયત અનેર્ ટ

િપયા વીસ હજાર પુરા)ના ડીમા ડ ડ્રા ટ, “આચાયર્ ી,

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર” ના નામનો િબડાણ કરવાનો રહેશ.ે ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની
િડપોઝીટ વગરના ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહીં.

એજ સી કરાર મેળવવા પાત્ર થશે નહી તેને
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અનેર્ ટ મની િડપોિઝટની રકમ પરત કરવામાં આવશે.
ટે ડરની સાથે

(અ) પ ૂવર્-લાયકાતનું સીલબંધકવર

બીડાણનુ ચેક િલ ટ

(૧) ઇ એમ ડી અને ટે ડર ફી ના ડ્રા ટ
(૨) ભાગ-૨ કરારર ના સહી િસક્કા સાથે
(૩) ભાગ-૨ ના “**” કરે લા અનુક્રમ ને લાગુ િવગતો ની ફોટો નકલ/સંદભર્ પત્ર/સક્ષમ સ ાઅિધકારી નુ ં પ્રમાણપત્ર એજ સીના સહી સીક્કા સાથે અચ ૂક રજૂ કરવા.

િવના ટે ડર

િવચારણા માં લેવાશે નહીં.
(બ) ભાવ પત્રકનુ ં સીલબંધ કવર
(૧) ભાગ-૩-એ અને બી કો ટ્રકટરના સહી િસક્કા સાથે
ટે ડરફૉમર્ ખોલવાનો

તા: ૨૩/૦૨/૨૦૧૮, સમય: બપોરના ૧૨૩0 કલાકે પ ૂવર્ લાયકાત ટે ડર ફોમર્ 

સમય/તારીખ/ થળ

અને 
તા: ૨૭/૦૨/૨૦૧૮, સમય: બપોરના ૧૨૩0 કલાકે ભાવપત્રકો ખોલવામાં આવશે. 
(હાજર રહેલ પ્રિતનીધીઓની ઉપિ થતીમાં) 
થળ: મ નં. ૧૦૦૨, ચાણક્ય મીટીંગ મ, એડિમિન ટ્રે ટીવ ઓિફસ િબ ડીંગ, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ,
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮


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 જ રી પ ૂવર્ લાયકાત

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

િુ રટી િડપોઝીટ

િસ

િુ રટી િડપોઝીટ ની રકમ ટે ડરની વાિષર્ક રકમ/

તે સમય ગાળાની રકમના 5% રહેશ.ે

બેંક

ગેર ટી અથવા િફક્સ ડીપોઝીટ વ પે, “આચાયર્ ી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગર” ના નામે
ટે ડર વીકાર થયે પાંચ િદવસમાં રજૂ કરવાની રહેશ.ે િસક્યોરીટી િડપોિઝટની રકમ કરારની મુદત
પ ૂણર્ થયા ના એક માસ બાદ, કામગીરી સંતોષ કારક જણાયે અને િબલ સરભર થયે એજ સીને પરત
ચ ૂકવવામાં આવશે. િસક્યોરીટી િડપોઝીટ ની રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનુ ં યાજ મળવા પાત્ર થશે
નહી.
એજ સી સાથે પત્ર

____________________________________________________

યવહાર માટે ન ું પુ

____________________________________________________

સરનામુ ં 

____________________________________________________ 
ફોન નંબર:____________________________________________ 
મોબાઇલ નંબર:________________________________________
ઈ-મેઈલ આઈડી: ______________________________________

એજ સીએ ટે ડરમાં આપેલ તમામ િવગતો અને શરતો પુરી પાડવાની રહેશે.
ે રી આપવી પડશે.
એજ સીએ કોઈ પણ કચેરી/સં થા માં અસંતોષકારક કામગીરી ને કારણે કરાર રદ થયેલ નથી તેની બાંહધ
એજ સીનો

–તે કચેરી/સં થામા કરાર અસંતોષકારક કામગીરી ને કારણે રદ થયેલો હશે તેન ુ ં ટે ડર રદ કરવામાં આવશે.

સં થા અને હો ટે લના કાયર્ અંદાજના આધારે એજ સીએ તેમના ભાવપત્રકનુ ં ટે ડર ફોમર્ રજુ કરવાનુ ં રહેશે. સુિવધા
યવ થાપન માટે િયકતઓની સંખયાના આધારે ભાવ આપવા મેળવવાના રહેશે િનહ. િ નયત સમયે સુિવધા યવ થાપન

સેવા માટે જ રી િયકતઓ લાવવાની જવાબદારી એજ સીની રહેશ.ે પરંતુ કોઈપણ િદવસે સેવાનું તર નીચું ન ઉતરે તે
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જોવાનું રહેશે. સદર કામગીરી અ વયે કામ કરતા કામદારો પૂણર િદવસ માટે સં થા ખાતે રોકાઇને સફાઈ કામ માટે તહેનાત
રહે તે જ રી નથી પરંતુ મુખય સફાઈ કાયર બાદ સં થા અને હો ટેલના સમગર સમય દર યાન વ છતા જાળવી રાખવા
એજ સીએ યવ થા કરવાની રહેશે. સામિયક પ્રકારની સેવાઓ માટે િનિ ત સમયે એજ સી માણસો મોકલી શકે છે . દા.ત.
બગીચા જાળવણી માટે વગેરે
એજ સીએ આ કચેરી/સં થામાં(વષર્ ૨૦૧૦ થી અ યાર સુધી) અગાઉ કામગીરી કરે લ હોય તેઓએ દરે ક વષર્ નું
ફરજીયાતપણે આ કચેરી/સં થાનું સંતોષકારક કામગીરીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશ.ે જો તેઓ આ પ્રમાણપત્ર રજુ નિહ કરી
શકે તો તેમનુ ં ટે ડર પ ૂવર્ લાયકાત માં ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે.
કચેરી સુિવધા યવ થાપનની સેવાઓ ની સેવાનો કરાર અમલ માં આ યાની તારીખથી ૧૧ માસ સુધીનો રહેશે અથવા એવા
કરાર ની મુદત માં ઘટાડો કે વધારો કરવાનો અિધકાર આ કચેરી/સં થાના વડાનો રહેશે
ઉક્ત સેવાઓ માટે ની એજ સીની પસંદગી થયેથી ટે ડરમાં(ભાગ-૪માં) દશાર્વલ
ે કામગીરીનો કરાર ટે પ પેપર પર કરવાનો
રહેશ.ે
ટે ડર મંજુર કે નામંજુર કરવાના તમામ હક સં થા/હો ટેલ પાસે અબાિધત રહેશ,ે

ના કારણો આપવામાં આવશે નિહ તેમજ

કોઇપણ ભાવ પત્રક વીકારવા કે ન વીકારવા તે અંગેની સંપ ૂણર્ સ ા સં થા/હો ટે લના આચાયર્ ીની રહેશ.ે



તા: 31/01/2018

આચાય










સ.ઈ.કો., સે-28, ગાંધીનગર
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સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28, ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

ભાગ-૧

તારીખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૮

-----------------------------------------------------------------------સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા

યવ થાપન (સફાઈકામ અને

પહ ચાડવા સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ

ૂર પાડવા

વ છતા

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો

ગે ની જ ર યાત(કાય યાપ):

સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગરના િવિવધ મકાનો અને કે પસ િનરં તર

વ છ અને સુઘડ રહે તે માટે નીચેની

બાબતો યાનમાં લઇને ઈજારાદારે ટે ડર ફોમર્ ભરવાનુ ં રહેશે.
મ
૧

િવગત

કામગીર
આ સાથે સામેલ ટબલ-1 અને 2માં દશાર્વેલ યાદી મુજબના

િવ તાર અને સંખ્યાની ગણતરી 

િવિવધ મકાનોના ધાબા તેમજ ધાબા પર આવેલી ટાંકીઓ, લોબી,
મ,

કલાસ મ,

લેબોરે ટરી,

ટોઇલેટ,

બાથ મ,

યુરીનલ,

વોશબેઝીન, ગટર, ફિનર્ચર, ફટોપ સોલાર પેનલ વગેરેની સફાઈ
કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત કે પસ માં આવેલ ૦૪ અંડર ગ્રાઉંડ
પાણીના ટાંકાઓ અને હો ટેલમાં આવેલ ૦૨ અંડર ગ્રાઉંડ પાણીના
ટાંકાઓની સફાઈ પણ કરવાની રહેશે.
૨

ટે ડરના ભાગ-૩માં સ ૂચ યા મુજબ કરવાનુ ં રહેશે

સફાઈ ની આઈટમો

પાલન કરવાનુ ં રહેશે.

પ્ર િુ ત-કામગીરીની િવગત અને કામની પ ધિત
સં થાના બધા િબ ડીંગ ની અંદર તથા તેની ફરતે
આવેલ બગીચાઓ તથા

લ છોડની ક્યારીઓની

માવજત તથા જાળવણી
સં થાના કે પસમાં આવેલ રોડ,
જગ્યાઓ

તેમજ

પાિકર્ગની

ટપાથ, ખુ લી

દરરોજ

િનયિમત

સાફસફાઈ અને વધારાના કચરાનો યોગ્ય િનકાલ
સં થા/હો ટેલ ખાતે િવ ાથીર્ઓની જ િરયાત મુજબ
સિવર્સ વોટરનો પુરવઠો આપવા બોરનો પંપ અને
સંપના પંપ ચાલુ બંધ કરવા, આર.ઓ

નુ ં ચુ તપણે



સં થા અને હો ટેલ ખાતે કચેરી સુિવધા યવ થાપન ની સેવાઓ
પ ૂરી પાડવા માટે માટેના ટાફમાં
(૧) બોયઝ હો ટેલ

લોક માટે ફરજીયાત પણે પુરુષ ટાફ અને

ગ સર્ હો ટેલ માટે ફરજીયાત પણે
(૨)

ી ટાફ રાખવાનો રહેશ.ે 

સ ટોઇલેટ/બાથ મ માટે ફરજીયાત પણે પુરુષ ટાફ અને

લેડીઝ ટોઇલેટ/બાથ મ માટે ફરજીયાત પણે

ી ટાફ રાખવાનો

રહેશે અને તેન ુ ં ચુ તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે. 

લા ટ

જ િરયાત મુજબ ચાલુ તથા બંધ કરવા, સોલાર
વોટર હીટર ચાલુ બંધ કરી આપવા
સં થાના કે પસમાં આવેલ ભવનો ની પાછળના
ભાગના ખુ લા મેદાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા
ઝાડી-ઝાંખરાની કટીંગ તેમજ િનયિમત સાફસફાઈ
અને વધારાના કચરાનો યોગ્ય િનકાલ
૩

વધારાની કામગીરી

સં થા/હો ટેલ ખાતે િવ ાથીર્ઓના િહતને

યાને લઇ જોખમી

મધપુડા િવ ાથીર્ઓની જ રીયાત મુજબ દુર કરવા.

થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:
એજ સી ંુ નામ અને િસ ો:
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સ.ઈ.કો,ગાંધીનગર ખાતે સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા
સેવાઓ

ૂર પાડવા

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સ હતની સમ તયા કામગીર )ની

ગે ની જ ર યાત(કાય યાપ) – Table 1 & 2

Table-1: Institute Area for Housekeeping & Gardening Services
મ

મકાન ંુ નામ

નં.

મકાન

મકાનનો

ના

બાંધકામ

માળની

િવ તાર

સં યા

(ચો. મીટર)

એર યા(ચો.
મીટર)

કલાસ મોની
સં યા
( મની સં યા
)

ટોઇલેટ/

બાથ મ

વોશબેઝીન

વોટર ુ

અ ય

ની

ની

લરની

મોની

સં યા

સં યા

સં યા

સં યા

સં યા

ુ રડ ની
ત

અિધકાર /ક
મચાર ઓની
ચે બરો ની
સં યા

૧

એડિમિન ટ્રેટીવ ઓિફસ - િબ ડીંગ નં. ૦૧

૧+૧

૧૫૬૪

૧૩૭૦

૦

૧૭

૨

૮

૩

૧૬

૧૬

૨

ઇ. સી. િવભાગ - િબ ડીંગનં. ૦૨

૧+૧

૪૬૪૨

૩૯૨૪

૬

૨૩

૨

૧૯

૨

૧૦

૩૭

૩

મેટલર્જી તથા જનરલ િવભાગ - િબ ડીંગનં. ૦૩

૧+૧

૬૧૪૬

૪૦૦૭

૬

૩૪

૦

૧૦

૩

૨૭

૧૮

૪

લાયબ્રેરી િબ ડીંગનં. ૦૪

૧+૧

૧૧૭૨

૧૦૩૭

૦

૬

૨

૬

૧

૨

૫

૫

કો પુટર& આઇ. ટી. િવભાગનુ ં િબ ડીંગનં. ૦૫

૧+૧

૪૬૪૨

૩૯૨૪

૬

૨૩

૨

૧૯

૨

૧૦

૩૭

૬

વકર્ શૉપ િબ ડીંગ નં. ૦૬

૧

૧૦૮૬

૧૦૦૦

૦

૩

૧

૩

૧

૧

૫

૭

એમેિનટીસ લોક િબ ડીંગ નં. ૦૭

૧+૧

૧૦૯૧

૧૧૦૪

૦

૧૦

૨

૮

૦

૮

૦

૮

બાયો મેિડક્લ િવભાગનુ ં િબ ડીંગનં. ૦૮

૧+૧

૪૬૪૨

૩૯૨૪

૬

૨૩

૨

૧૯

૨

૧૦

૩૭

૯

પાવર ટેશન

૧

૨૦૦

૧૮૫

૦

૧

૦

૧

૦

૯

૦

િસક્યોિરટી કેિબ સ

૧

૩૦

૨૭

૦

૦

૦

૧

૦

૦

૦

25215

20502

24

140

13

94

14

93

155

૧૦

ુ લ:




મકાનનોકાપટ

સં થા પિરસર તેમજ િવિવધ લોકમાં આવેલ બગીચાનો લોન એિરયા તથા લછોડની ક્યારીઓ, પિરસરમાં આવેલ સફાઇ સબંિધત રોડ તથા ટપાથ, પાિકર્ંગનો, ખુ લા મેદાનોનો ઝાંડી-ઝાંખરા
વાળો િવ તાર પણ િનયિમતપણે સફાઈ કરવાનો રહેશે. ઉપરોક્ત યાદીમાં૧૦% ની મયાર્દામા વધારો થઇ શક્શે
થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:
એજ સી ંુ નામ અને િસ ો:
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Table-2: Boys & Girls Hostel Area for Housekeeping & Gardening Services
NAME OF BUILDING
SR.
NO.

1

BOYS HOSTEL

GIRLS HOSTEL

DESCRIPTION OF ITEM

NO.
OF
UNITS

AREA OF ONE
UNIT IN SQ.
MT./CAPACITY

TOTAL
AREA IN
SQ.MT.

NO.
OF
UNITS

AREA OF ONE
UNIT IN SQ.
MT./CAPACITY

TOTAL
AREA
IN
SQ.MT.

TOTAL BUILT UP AREA OF FLOORS (G + 2)

3

‐‐‐

5605

3

‐‐‐

3212

(A) AREA OF CORRIDORS (GF)

‐‐‐

‐‐‐

490

‐‐‐

‐‐‐

238

(B) AREA OF CORRIDORS (FF)

‐‐‐

‐‐‐

476

‐‐‐

‐‐‐

250

(C) AREA OF CORRIDORS (SF)

‐‐‐

‐‐‐

476

‐‐‐

‐‐‐

250

(D) AREA OF ENTRANCE (GF)

‐‐‐

‐‐‐

44

‐‐‐

‐‐‐

34

TOTA AREA OF CORRIDORS + ENTRANCE

‐‐‐

‐‐‐

1486

‐‐‐

‐‐‐

772

NO. OF TOILETS BLOCKS (GENERAL)

12

34

408

6

30.8

185

(A) W.C.

36

1.108

39.888

24

1.26

30.24

(B) BATH

36

1.835

66.06

24

1.8

43.2

(C) WASH BASIN

36

‐‐‐

‐‐‐

6

‐‐‐

‐‐‐

(D) URINALS

24

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

4

SPACE FOR WATER COOLERS (GENERAL)

6

5.24

31.44

6

3.84

23.04

5

OFFCIE/CLERK ROOM (GF)

1

13.9

13.9

1

15.2

15.2

RECTOR OFFICE

1

24

24

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

6

(A) TOILET

1

2.4

2.4

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

(B) CUPBOARD

1

1.57

1.57

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

WARDEN ROOM

1

24

24

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

(A) TOILET

1

2.4

2.4

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

2

3

7
8
9
10
11
12
13

(B) CUPBOARD

1

1.57

1.57

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

STORE ROOM

5

13.9

69.5

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

NEWS PAPER ROOM (GF)

1

36.4

36.4

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

LOUNGE (GF)

1

36.4

36.4

1

45

45

LOUNGE (GF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

1

60.2

60.2

RECREATION HALL (FF)

1

90

90

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

CENTRAL HALL (SF)

1

90

90

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

(H) TOILET

1

3.55

3.55

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

(I) WASH 2

1

7.2

7.2

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

(J) OUTSIDE COOLER OTTA

1

4.2

4.2

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

DORMITORY (FF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

1

36.32

36.32

CUPBOARD IN DORMITORY (3 #)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

1

3.6

3.6

STORE (FF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

1

10

10

BATH (FF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

2

2.9

5.8

WASH BASIN (FF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

1

W.C. (FF)

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

2

1.13

2.26

15

STAIRCASE (GF+FF+SF)

6

20

120

3

23.77

71.31

16

OPEM TO SKY (GF)

1

‐‐‐

785

1

329

329

14

17

TOTAL ALL FLOOR OPEN TO SKY SLAB

‐‐‐

‐‐‐

1770

1

‐‐‐

950

18

OVERHEAD TANKS

14

‐‐‐

‐‐‐

10

‐‐‐

‐‐‐

19

UNDERGROUND TANKS

1

‐‐‐

‐‐‐

1

‐‐‐

20

R.O PLANT

2

EACH 300 L/H

600 L/H

2

EACH 300 L/H

21

SOLAR WATER HEATER PLANT

4

EACH 500 LT

3000 LT

3

EACH 500 LT

22

WATER COOLER

6

‐‐‐

‐‐‐

6

‐‐‐

‐‐‐
600
L/H
2500
LT
‐‐‐
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હો ટે લ પિરસર તેમજ િવિવધ
સબંિધત રોડ તથા

લોકમાં આવેલ બગીચાનો લોન એિરયા તથા

લછોડની ક્યારીઓ, પિરસરમાં આવેલ સફાઇ

ટપાથ, પાિકર્ંગનો, ખુ લા મેદાનોનો ઝાંડી-ઝાંખરા વાળો િવ તાર પણ િનયિમતપણે સફાઈ કરવાનો રહેશે.

ઉપરોક્ત યાદીમાં૧૦% ની મયાર્દામા વધારો થઇ શક્શે
થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:





































એજ સી ંુ નામ અને િસ ો:
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સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28, ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

ભાગ-૨

તારીખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૮

-----------------------------------------------------------------------સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર


િુ વધા યવ થાપન ની સેવાઓ

ૂર પાડવા

ગેના ટ ડર ફોમ ંુ

ૂવ લાયકાત ફોમ સાથે ર ુ

કરવાની િવગતો:

મ

િવગત
**
એજ સીનુ ં નામ તથા સરનામુ

૧

(કરાર માટેની એજ સી સરકાર મા ય રજી ટ્રેશન ધરાવતી
હોવી જોઇએ અને તેના પુરાવા

પે આવા દ તાવેજની

નકલ સામેલ કરવાની રહેશે.)

રજી ટ્રેશન નંબર
૨

**

(ન ધ : માત્ર રા ય સરકાર, કે દ્ર સરકારના િવભાગો તથા
મુિનિસપાલીટી,નગર

પાિલકા

અને

કોપ રે શન

નુ

રજી ટ્રેશન)

**

માિલક/ભાગીદારોના નામ/સરનામા/
૩

ફોટા (કુલ મુખ યાર)
(એજ સીએ

પોતાની

રે શનકાડૅ/પાનકાડર્ /મતદાર

ઓળખ
ઓળખ

માટે

પત્ર/ડ્રાઈિવંગ

લાઈસ સની ઝેરોક્ષ નકલ એજ સીના સહી િસક્કા સાથે
બીડવાની રહેશે.)

૪

એજ સી/માિલક/ભાગીદાર ના ટેિલફોન નંબર/
ફેકસ નંબર અને ઈ-મેઈલએડ્રેસ:

૫

યવસાયમા જોડાયાનુ વષર્

૬

સિવર્સ ટે ક્ષ રજી ટ્રેશન નંબર

૭

પ્રોવીડ ટ ફંડ નંબર

૮

ઇ.એસ.આઇ નંબર

૯

એજ સીનો લેબર લાયસ સ નંબર

**

**

**
**

છે લા ત્રણ વષર્ના વાિષર્ક ટનર્ ઓવરની િવગતો**.
૧૦

(અ) વષર્ ૨૦૧૬-૧૭
(બ) વષર્ ૨૦૧૫-૧૬
(ક) વષર્ ૨૦૧૪-૧૫
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છે લા ત્રણ વષર્ દર યાન એજ સી
કચેરી/સં થામાં
૧૧

હાઉસકીિપંગ

ારા

અને

ગાડર્ િનંગ

સેવાઓ સારી અને સંતોષકારક રીતે પુરી પડયાનુ ં
કચેરી/સં થા
િવગત

તરફથી

મળે લા

સટ ફીકેટ

કચેરી/સં થામાં
સેવાઓ

ારા

તે

હાઉસકીિપંગ

અને

ગાડર્ િનંગ

પાડવા

માટે

નીમેલા

પુરી

કામદારો/કમર્ચારીઓના

લઘુ મ

વેતન

તેની

કામદારો/કમર્ચારીઓના

પી.એફ/ઈ.એસ.આઈ.સી.નંબર સાથેની િવગત

૧૪
૧૫

આવક વેરા હેઠળ ન ધાવેલ PAN નંબર

**

**

છે લા ત્રણ વષર્ના આઇ.ટી. િરટનર્ અને ઓિડટ
િરપોટર્ ની િવગતો

**

એજ સી પાસે તાલીમબ ધ ટાફ છે ?
કચેરી

૧૬

દર

પ્રમાણે માિસક પગાર અને પી.એફ. ચુકવણી કરી
હોય

૧૩

ની

**

છે લા ત્રણ વષર્ દર યાન એજ સી

૧૨

તે

સુિવધા

યવ થાપન

અને

બગીચાની

જાળવણી માટેના યંત્રો છે ? ક્યા ક્યા? તેની િવગત
સંખ્યા સાથે વધુ િવગત માટે અલગ પત્રકમાં યાદી
આપવી.
પ ૂવર્

૧૭

ઇિતહાસ

વ છ

છે ?

નાણાંકીય

કચેરી/સં થાના િડફો ટર નથી/પોલીસ-કોટર્ રે કડર્
ે રીપત્ર છે ? બાંહધ
ે રીપત્ર
પર કેસ નથી તેન ુ ં બાંહધ
આપવુ.ં
એજ સીએ

કોઈ

પણ

કચેરી/સં થા

માં

અસંતોષકારક કામગીરી ને કારણે કો ટ્રક્ટ રદ
થયેલ નથી તેની બાંહધ
ે રી આપવી પડશે.
એજ સીએ આ કચેરી/સં થામાં (વષર્ ૨૦૧૦ થી
૧૮

અ યાર સુધી) અગાઉ કામગીરી કરે લ હોય તેઓએ
ફરજીયાતપણે દરે ક વષર્ નુ ં આ કચેરી/સં થાનુ ં
સંતોષકારક કામગીરીનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં
રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણપત્ર રજુ નિહ કરી શકે
તો તેમનુ ં ટે ડર પ ૂવર્ લાયકાત માં ગેરલાયક
ઠેરવવામાં આવશે.

**
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ટે ડર ફી ના ડ્રા ટ ની
િવગત ( . ૧,૦૦૦/-)
૧૯

(અ)ડ્રા ટ નંબર

અનેર્ ટ મની િડપોઝીટની ના
ડ્રા ટ ની િવગત ( .
૨૦,૦૦૦/-)

**

**
(બ)તારીખ
(ક)બેંકની િવગત

**

એજ સીનુ ં માત્ર હાઉસકીિપંગ અને ગાડર્ નીંગનુ ં છે લા ત્રણ વષર્ન ુ ં (સંયક્ુ ત) ઓછામાં ઓ ં ટનૅ ઓવર િપયા ૧૦ લાખ હોવુ ં જોઈએ
માટે સંબિં ધત સં થા પાસેથી તેમણે મેળવેલ હાઉસકીિપંગના કામ અંગેની વકર્ ઓડર્ ર ની પ્રમાિણત નકલ તથા કાયર્ સંતોષજનક
રીતે પ ૂણર્ કયાર્ અંગેનાં પ્રમાણપત્રની પ્રમાિણત નકલ જમા કરાવવાનુ ં રહેશે. જો એજ સીએ હાઉસકીિપંગ સહીત લેબર / મેન પાવર
સ લાય / ગાડર્ નીંગ

વી કામગીરી નુ ં સંયક્ુ ત ટનૅ ઓવર દશાર્વતા હોય તો તે ત્રણ વષર્ન ુ ં સંયક્ુ ત રીતે ઓછામાં ઓ ં ટનૅ ઓવર

િપયા ૧૫ લાખ હોવું જોઈએ

માટે સંબિં ધત સં થા પાસેથી તેમણે મેળવેલ હાઉસકીિપંગ સહીતના કામ અંગેની વકર્ ઓડર્ ર ની

પ્રમાિણત નકલ તથા કાયર્ સંતોષજનક રીતે પ ૂણર્ કયાર્ અંગેન ુ ં પ્રમાણપત્ર જમા કરાવવાનુ ં રહેશે.
ખાસ ન ધ:
(૧) ભાગ-૨ ના “**” કરે લા અનુક્રમ ને લાગુ િવગતો ની ફોટો નકલ/સંદભર્ પત્ર/સક્ષમ સ ા-અિધકારી નુ ં પ્રમાણપત્ર એજ સીના
સહી સીક્કા સાથે અચ ૂક રજૂ કરવા.

િવના ટે ડર િવચારણા માં લેવાશે નહીં.

થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:
એજ સી ંુ નામ અને િસ ો:
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કચેર

િુ વધા યવ થાપન સેવાઓ(સફાઈકામ અને વ છતા

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સ હતની

ુ વ ની િવગતો**
સમ તયા કામગીર )ના અ ભ
હાલ અથવા અગાઉ

િુ વધા યવ થાપનની સેવાઓ

કં પની/સં થા ખાતે કચેર

ૂર પાડલ હોય તેની િવગતો

**

સરકારી / અધર્સરકારી / સહકારી / જાહેર સાહસની સં થાઓ / બેંક / હોિ પટલ / ઔધોિગક કંપની / હોટલ િવગેરેમાં સફાઈકામ અને
વ છતા જાળવણીથી માંડીને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સિહતની સમગ્રતયા કામગીરી, બગીચાનો ઉછે ર/જાળવણી/માવજતની
કામગીરીના અનુભવની િવગતો:
ખાસ ન ધ:
(૧) ઉપરોક્ત કામગીરી સીવાયની અ ય સફાઇની કામગીરી

વીકે ઘરે ઘરે થી કચરો ઉપાડવો, ગટર સાફ કરવી, ખેતીકામ,

ુ ારોપણવગેરેનો અનુભવ મા ય ગણાશે નહી.
ક્ષ
(૨) એજ સીનોસફાઈકામ અને

વ છતા જાળવણીથી માંડીને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સિહતની સમગ્રતયા કામગીરી, બગીચાનો

ઉછે ર/જાળવણી/માવજતની કામગીરીની સેવાનો ઓછામાં ઓછો(લઘુ મ) ત્રણ વષર્નો સંતોષકારક કામગીરી કરવાનો અનુભવ હોવો
જોઇએ.
મ

સં થા/કં પની ુ નામ, સરના ,ુ
ટલીફોન/મોબાઇલ નંબર

કરારનો
સમય
ાં

વાિષક કરારની

કચેર /સં થાનો

રકમ

િવ તાર

ાંથી
ુ ી
ધ

રુ પાડલ સેવાઓ
ની િવગત
(સફાઇકામ/બગીચાનો
ઉછે ર/અ ય)

ન ધ:- 
1.

કચેરી/સં થાનુ સંતોષકારક કામગીરીના અનુભવનું પ્રમાણ પત્ર સામેલ કરવુ.(વકર્
ં
ઓડર્ ર પ્રમાણ પત્ર તરીકે ચાલશે નહી)

2.

અનુભવ ની િવગતો ઉપર દશાર્ યા મુજબ અલગ પેપર માં ભરી શકાશે

3.

વાિષર્ક કરારની રકમ માટે વકર્ ઓડર્ રની નકલ સામેલ કરવી.

4.

ઉક્ત િવગતોની ફોટો નકલ/સંદભર્પત્ર/સક્ષમ સ ાના પ્રમાણપત્ર એજ સીના સહી સીક્કા સાથે અચ ૂક રજૂ કરવા.

િવના ટે ડર

િવચારણામા લેવાશે નહીં.
થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:





એજ સી ંુ નામ અને િસ ો:

Pageof



સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28,ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

ભાગ-૩

તારીખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૮

-----------------------------------------------------------------------સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા

સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ
અ .ુ

ૂર પાડવા

ગે ના ટ ડર ફોમ ંુ ભાવપ ક:

િુ ત-કામગીર ની િવગત

નં

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા

િવગતમાં દશાવેલ સમ

કામની પ ધિત

કામગીર

માટ ભાવપ ક

સં થા/હો ટેલના પ્રવેશ ારની આજુ બાજુ નો
િવ તાર તેમજ સં થા/હો ટેલની અંદરના
૧

તમામ િબ ડીંગ ના પ્રવેશ ાર ની
આજુબાજુના િવ તાર, આંતિરક રોડ,

દરરોજ કચેરી શરુ થવાના સમય પહેલા

ટપાથ, ખુ લી જગ્યાઓ તેમજ પાિકર્ગની
ની રોજીંદી સફાઈ
સં થા/હો ટેલના સમગ્ર લોર િવ તારમાં
૨

રોજીંદી સફાઇ, કચરા-પોતા (સતત

દરરોજ/પ્રિત સ તાહ પાણીથી ધોવુ.ં

કામગીરી ના ધોરણે)
વોશ મ સતત ચોખ્ખો રહે અને કામકાજના
સમય દર યાન કોરો રહે તે જોવાનુ ં રહેશે.
યુરીનલ,ટોઇલેટ, બાથ મ, વોશબેશીનની
૩

સફાઇ (િદવસમાં બે વારના ધોરણે) 
દરરોજ જ િરયાત મુજબ 

જતં ુનાશક દ્ર યો ારા સફાઇ કરવાની રહેશે.
આંતિરક ગટર લાઈન જ િરયાત મુજબ ચોખ્ખી
કરવાની રહેશે
એર ફ્રેશનર,એર યોરીફાયરનો ઉપયોગ
કરવાનો રહેશે.
ને થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ મુકવાના રહેશે.

૪
૫

૬

સં થા/હો ટેલમાં અિધકારીઓની ચે બર
અને ટાફ મ ની સફાઈ

દરરોજ

એકંદરે ભાવ 
(બધા કરવેરા સહીત)



. _________________ પ્રિતિદન
લેખે માિસક કુલ .
_______________ (શ દો માં
__________________________

દરરોજ

________________________)

કચેરી તેમજ શાખા ખોલવી તેમજ બંધ

કચેરી સમય પહેલા અને કચેરી સમય પછી.

હો ટેલ દરરોજ ચાલુ રહેશે, તે

કરવી

દરરોજ (સં થા/ખાતાના વડા ની સુચના

હો ટેલ ઓફીસ, ટીવી મ, યુઝપેપર મ,
કોમન એિરયા િવગેરે ની સફાઈ

મુજબ)
૭








અિધકારીઓ ચે બર અને ટાફ મ માં

(મિહનામાં સં થા ૨૫ િદવસ અને
પ્રમાણે ગણતરી કરી ભાવ
આપવાના રહેશે.)

જ િરયાત મુજબ

પીવાનુ ં પાની ભરવુ.ં ચા-ના તો લાવવો.
સં થા/હો ટેલમાં ફિનર્ચર ની

દરરોજ અથવા જ િરયાત મુજબ

હેરફેર/ગોઠવણી, લેબના સાધનો ની
હેરફેર/ગોઠવણી, વગર્ખડં માં બેંચ
૮

યવિ થત ગોઠવવી, પ્રયોગશાળા માં
સાધનોની સફાઈ કરવી તથા સાધનો અને
ફનીર્ચર(ખુરશી, ટેબલ િવગેરે) યવિ થત
ગોઠવવુ.ં
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શાખા/કચેરી/હો ટેલની ફાઈલો, કાગળો,
૯

ટપાલો અ ય શાખા/કચેરી થળે જ િરયાત
મુજબ પહોચાડવા
સં થા/હો ટેલ ખાતેના િવભાગો/િબ ડીંગો

૧૦

જ િરયાત મુજબ

દરરોજ, જ િરયાત મુજબ

ની પાણીની ટાંકીઓ ભરવી તથા અંડર
ગ્રાઉંડ પાણીના ટાંકાઓ ભરવા તેમજ
બોરવેલ ઓપરે ટ કરવો

૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

કચેરી/સં થાના રે કડર્ -ફાઈલો પરથી ધ ૂળ દુ ર

કપડા વડે દરરોજ અને વેકયુમ ક્લીનર થી પ્રિત

કરવી

સ તાહ એકવાર

ધાબાની સફાઇ

પ્રિત સ તાહ સફાઈ અને પ્રિત માસ ધોવું

પાણીની ટાંકીઓ અને અંડર ગ્રાઉંડ પાણીના
ટાંકાઓની સફાઈ

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખતજતુ
ં નાશક દ્ર યો ારા
સફાઇ કરવાની રહેશેઅથવા જ િરયાત મુજબ
તે િદવસે 

ફનીર્ચરની કપડા વડે સફાઇ

દરરોજ

કચરાપેટીને ખાલી કરવી અને કચરાપેટીની

પ્રિતિદન કચેરી સમય બાદ અથવા જ િરયાત

સફાઇ

મુજબ
સં થા અને હો ટેલ ખાતે કચેરી સુિવધા
યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા
જાળવણીથી માંડીને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા

૧૬

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો
િનકાલ કરવો

સિહતની સમગ્રતયા કામગીરી) સેવાઓ
દર યાન એકિત્રત થતો કચરો પ્રિતિદન સં થા
સમય પ ૂવેર્ગાંધીનગર મહાનગર પાિલકા એ
િનયત કરે લ જગ્યા (એટલે કે જી.એમ.સી ની
ડિ પંગ સાઇટ) પર સં થા બહાર કરવાનો રહેશે.
કચરો બાળી શકાશે નિહ.

૧૭

ડ્રેનેજની સફાઇ

પ્રિત માસ અથવા જ રીયાત મુજબ

૧૮

વગર્ખડં ો તથા પ્રયોગશાળાઓ

દરરોજ

૧૯

અ ય મો

જ રીયાત મુજબ

૨૦

બારીની પેનલ, કાચ, પાટ શનની સફાઇ

સા તાિહક અને જ િરયાત મુજબ

તે િદવસે

પ્રિત માસ અને જ િરયાત મુજબ

તે િદવસે

૨૧
૨૨

લાઇટ િફટીંગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટીસ
બોડર્ ), ભીતિચત્રોની સફાઇ
ધ ૂળ, જાળા, પાનની િપચકારી સિહતના
ડાઘાની સફાઇ

જ રીયાત પ્રમાણે

સં થા/હો ટેલ ખાતે િવ ાથીર્ઓની જ િરયાત
મુજબ સિવર્સ વોટરનો પુરવઠો આપવા
૨૩

બોરનો પંપ અને સંપના પંપ ચાલુ બંધ
કરવા, આર.ઓ લા ટ જ િરયાત મુજબ

દરરોજ / છાત્રોની જ રીયાત મુજબ

ચાલુ તથા બંધ કરવા, સોલાર વોટર હીટર
ચાલુ બંધ કરી આપવા
૨૪

સં થા/હો ટેલ ના બધા િબ ડીંગ ની અંદર

સામેલ યાદી મુજબના થળોએ આવેલ બાગ-

તથા બહારના બગીચાઓ તથા લ છોડની

બગીચાઓ તેમજ લછોડની ક્યારીઓ ની

ક્યારીઓની માવજત તથા જાળવણી,

માવજત તથા જાળવણી, ટે ડરમાં દશાર્વલ
ે
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િબ ડીંગની પાછળના ભાગના ખુ લા

શરતો મુજબ પાણીનો પ ૂરતા પ્રમાણમાં છંટકાવ

મેદાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડી-

કરવો, મહે દીની વાડ બનાવી તેન ુ ં યોગ્ય

ઝાંખરાની કટીંગ તેમજ િનયિમત સાફસફાઈ

આકારમાં કટીંગ, નવા ઝાડ અને લ-છોડ
વાવવા તેમજ ઉછે રવાં, સમયાંતરે િનંદામણ
તથા ગોડ કરવુ,ં વગેરે કામગીરી કરવાની રહેશે.
દર માસે એક વાર િનંદામણ કરી લોન
િવ તારમાંથી લોન કટીંગ કરવાની રહેશે.
સં થા/હો ટેલના ચાલુ િદવસોમાં ભવનોની
બહારના ખુ લામાં આવેલા બગીચાઓ,
લછોડની ક્યારીઓ, મહદીની વાડ કરવી
વગેરેની કામગીરી રહેશે. 
િબ ડીંગોની પાછળના ભાગના ખુ લા મેદાનોમાં
ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડી-ઝાંખરાની
કરારના પીરીયડ દર યાન ઓછામાં ઓ ં બે
વાર અથવા જ રીયાત મુજબ વખત કટીંગ
તેમજ સાફસફાઈ કરવાની રહેશે.

સં થા/હો ટેલ ખાતેના બગીચાઓમાં
૨૫

િનયિમત - જ િરયાત મુજબ

પાણીના છંટકાવ માટે બોરવેલ ઓપરે ટ
કરવો
સં થાના/હો ટેલ ખાતેના દરે ક િબ ડીંગ ના

૨૬

ફટોપ સોલાર પેનલ ની સફાઈ

મિહનામાં બે વખત


અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ ની રકમ: ભયાર્ની રસીદ ની િવગત:
ડ્રા ટ/પે ઓડર્ ર નંબર અને તારીખ:બેંક ની િવગત: 


સ.ઈ.કો ગાંધીનગરના તારીખ: ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ ના ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯ ના દરે ક પાના પરની સ ૂચનાઓ, બોલીઓ અને
ં અમે
કામગીરીની શરતો, કરારનામાની શરતો, કાયર્ યાપ (સેવાની જ િરયાત) તેમજ સાધનો ની યાદી મેં/અમે વાંચી છે અને તે હુ/
બરાબર સમ યા છીએ. ઉપર ભાવપત્રકમાં િનિદર્ ટ પ્રવ ૃિત–કામગીરીની િવગતો અને કામની પ ધિત પણ વાંચી સમજીને વીકારીએ
છીએ. આ સવેર્ બોલીઓ, શરતો અને કામગીરીની િવગતો અને પ ધિત નો કોઈપણ વાંધો, િવરોધ કે તકરાર િસવાય સંપ ૂણર્પણે વીકાર
કરું

/
ં કરીએ છીએ અને તે સમજ સાથે આ ભાવપત્રક ભરુ

/ભરીએ છીએ.

થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:
એજ સી ંુ નામ અને સી ો:
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સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28, ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

ભાગ-૪

તારીખ: ૩૧/૦૧/૨૦૧૮

------------------------------------------------------------------------
િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા

સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ



આ કરારનામુ ં આ
તથા (

તા: /

ગે ના ટ ડરની શરતો અને કરારનામા

ંુ માળ ંુ

/૨૦૧૮ના રોજ ગાંધીનગર મુકામે અમો આચાયર્, સરકારી ઈજનેરી કોલેજ,સેકટર-૨૮,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
)ની વ ચે આથી કરવામાં આવે છે .

એજ સી નુ ં નામ

આ કરાર (

ૂર પાડવા

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા

) ારા સરકારી ઈજનેરી કોલેજ, સેકટર-૨૮, ગાંધીનગર માં સં થા અને હો ટે લ ખાતે

એજ સી નુ ં નામ

િનયિમત કચેરી સુિવધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા જાળવણીથી માંડીને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સિહતની સમગ્રતયા
કામગીરી)ની સેવાઓએકં દર ભાવ (બધા કરવેરા સહ ત-હાલના અને ભિવ યમાં લા ુ પડનાર) . _________________
માિસક

ુલ

િત દન લેખે

. _______________ (શ દો માં __________________________________________________)(મ હનામાં સં થા 25

દવસ અને હો ટલ 30 દવસ ચા ુ રહશે)મુજબ નીચે િનિદર્ ટ િનયત સેવાઓ માટે કરવામાં આવે છે .


(અ)સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા

પહ ચાડવા સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ
અ .ુ

ૂર પાડવા

ગે ની કામગીર ની િવગત અને પ િત:

િુ ત-કામગીર ની િવગત

નં

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો

કામની પ ધિત

સં થા/હો ટેલના પ્રવેશ ારની આજુ બાજુ નો િવ તાર
તેમજ સં થા/હો ટેલની અંદરના તમામ િબ ડીંગ ના
૧

પ્રવેશ ાર ની આજુ બાજુ ના િવ તાર, આંતિરક રોડ,

દરરોજ કચેરી શરુ થવાના સમય પહેલા

ટપાથ, ખુ લી જગ્યાઓ તેમજ પાિકર્ગની ની રોજીંદી
સફાઈ
૨

સં થા/હો ટેલના સમગ્ર લોર િવ તારમાં રોજીંદી સફાઇ,
કચરા-પોતા (સતત કામગીરી ના ધોરણે)

દરરોજ / પ્રિત સ તાહ પાણીથી ધોવુ.ં
વોશ મ સતત ચોખ્ખો રહે અને કામકાજના સમય દર યાન કોરો રહે તે

યુરીનલ,ટોઇલેટ, બાથ મ, વોશબેશીનની
૩

સફાઇ (િદવસમાં બે વારના ધોરણે)
દરરોજ જ િરયાત મુજબ

જોવાનુ ં રહેશે.
જતં ુનાશક દ્ર યો ારા સફાઇ કરવાની રહેશે. આંતિરક ગટર લાઈન જ િરયાત
મુજબ ચોખ્ખી કરવાની રહેશે
એર ફ્રેશનર,એર યોરીફાયરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
ને થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ મુકવાના રહેશે.

૪
૫
૬
૭
૮

સં થા/હો ટેલમાં અિધકારીઓની ચે બર અને ટાફ મ ની
સફાઈ
હો ટેલ ઓફીસ, ટીવી મ, યુઝપેપર મ, કોમન એિરયા

દરરોજ
દરરોજ

િવગેરે ની સફાઈ
કચેરી તેમજ શાખા ખોલવી તેમજ બંધ કરવી

કચેરી સમય પહેલા અને કચેરી સમય પછી. દરરોજ (સં થા/ખાતાના વડા
ની સુચના મુજબ)

અિધકારીઓ ચે બર અને ટાફ મ માં પીવાનુ ં પાની

જ િરયાત મુજબ

ભરવુ.ં ચા-ના તો લાવવો.
સં થા/હો ટેલમાં ફિનર્ચર ની હેરફેર/ગોઠવણી, લેબના

દરરોજ અથવા જ િરયાત મુજબ
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સાધનો ની હેરફેર/ગોઠવણી, વગર્ખડં માં બેંચ યવિ થત
ગોઠવવી, પ્રયોગશાળા માં સાધનોની સફાઈ કરવી તથા
સાધનો અને ફનીર્ચર(ખુરશી, ટેબલ િવગેરે) યવિ થત
ગોઠવવુ.ં
શાખા/કચેરી/હો ટેલની ફાઈલો, કાગળો, ટપાલો અ ય
૯

શાખા/કચેરી થળે જ િરયાત મુજબ પહોચાડવા
સં થા/હો ટેલ ખાતેના િવભાગો/િબ ડીંગો ની પાણીની

૧૦

જ િરયાત મુજબ

દરરોજ, જ િરયાત મુજબ

ટાંકીઓ ભરવી તથા અંડર ગ્રાઉંડ પાણીના ટાંકાઓ ભરવા
તેમજ બોરવેલ ઓપરે ટ કરવો

૧૧

કચેરી/સં થાના રે કડર્ -ફાઈલો પરથી ધ ૂળ દુ ર કરવી

કપડા વડે દરરોજ અને વેકયુમ ક્લીનર થી પ્રિત સ તાહ એકવાર

૧૨

ધાબાની સફાઇ

પ્રિત સ તાહ સફાઈ અને પ્રિત માસ ધોવું

પાણીની ટાંકીઓ અને અંડર ગ્રાઉંડ પાણીના ટાંકાઓની

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખતજતુ
ં નાશક દ્ર યો ારા સફાઇ કરવાની રહેશેઅથવા

સફાઈ

જ િરયાત મુજબ

૧૪

ફનીર્ચરની કપડા વડે સફાઇ

દરરોજ

૧૫

કચરાપેટીને ખાલી કરવી અને કચરાપેટીની સફાઇ

પ્રિતિદન કચેરી સમય બાદ અથવા જ િરયાત મુજબ

૧૩

તે િદવસે 

સં થા અને હો ટેલ ખાતે કચેરી સુિવધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને
વ છતા જાળવણીથી માંડીને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સિહતની
૧૬

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો િનકાલ કરવો

સમગ્રતયા કામગીરી) સેવાઓ દર યાન એકિત્રત થતો કચરો પ્રિતિદન સં થા
સમય પ ૂવેર્ગાંધીનગર મહાનગર પાિલકા એ િનયત કરે લ જગ્યા (એટલે કે
જી.એમ.સી ની ડિ પંગ સાઇટ) પર સં થા બહાર કરવાનો રહેશે. કચરો બાળી
શકાશે નિહ.

૧૭

ડ્રેનેજની સફાઇ

પ્રિત માસ અથવા જ રીયાત મુજબ

૧૮

વગર્ખડં ો તથા પ્રયોગશાળાઓ

દરરોજ

૧૯

અ ય મો

જ રીયાત મુજબ

૨૦

બારીની પેનલ, કાચ, પાટ શનની સફાઇ

સા તાિહક અને જ િરયાત મુજબ

તે િદવસે

પ્રિત માસ અને જ િરયાત મુજબ

તે િદવસે

૨૧
૨૨

લાઇટ િફટીંગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટીસ બોડર્ ),
ભીતિચત્રોની સફાઇ
ધ ૂળ, જાળા, પાનની િપચકારી સિહતના ડાઘાની સફાઇ

જ રીયાત પ્રમાણે

સં થા/હો ટેલ ખાતે િવ ાથીર્ઓની જ િરયાત મુજબ
સિવર્સ વોટરનો પુરવઠો આપવા બોરનો પંપ અને સંપના
૨૩

પંપ ચાલુ બંધ કરવા, આર.ઓ લા ટ જ િરયાત મુજબ

દરરોજ / છાત્રોની જ રીયાત મુજબ

ચાલુ તથા બંધ કરવા, સોલાર વોટર હીટર ચાલુ બંધ
કરી આપવા
સામેલ યાદી મુજબના થળોએ આવેલ બાગ-બગીચાઓ તેમજ લછોડની

૨૪

સં થા/હો ટેલ ના બધા િબ ડીંગ ની અંદર તથા બહારના

ક્યારીઓ ની માવજત તથા જાળવણી, ટે ડરમાં દશાર્વલ
ે શરતો મુજબ

બગીચાઓ તથા લ છોડની ક્યારીઓની માવજત તથા

પાણીનો પ ૂરતા પ્રમાણમાં છંટકાવ કરવો, મહે દીની વાડ બનાવી તેન ુ ં યોગ્ય

જાળવણી, િબ ડીંગની પાછળના ભાગના ખુ લા મેદાનોમાં

આકારમાં કટીંગ, નવા ઝાડ અને લ-છોડ વાવવા તેમજ ઉછે રવાં, સમયાંતરે

ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડી-ઝાંખરાની કટીંગ તેમજ

િનંદામણ તથા ગોડ કરવુ,ં વગેરે કામગીરી કરવાની રહેશે. દર માસે એક વાર

િનયિમત સાફસફાઈ

િનંદામણ કરી લોન િવ તારમાંથી લોન કટીંગ કરવાની રહેશે.
સં થા/હો ટેલના ચાલુ િદવસોમાં ભવનોની બહારના ખુ લામાં આવેલા
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બગીચાઓ, લછોડની ક્યારીઓ, મહદીની વાડ કરવી વગેરેની કામગીરી
રહેશે. 
િબ ડીંગોની પાછળના ભાગના ખુ લા મેદાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા
ઝાડી-ઝાંખરાની કરારના પીરીયડ દર યાન ઓછામાં ઓ ં બે વાર અથવા
જ રીયાત મુજબ વખત કટીંગ તેમજ સાફસફાઈ કરવાની રહેશે.
૨૫
૨૬



સં થા/હો ટેલ ખાતેના બગીચાઓમાં પાણીના છંટકાવ

િનયિમત - જ િરયાત મુજબ

માટે બોરવેલ ઓપરે ટ કરવો
સં થાના/હો ટેલ ખાતેના દરે ક િબ ડીંગ ના ફટોપ

મિહનામાં બે વખત

સોલાર પેનલ ની સફાઈ

(બ) ટ ડર ની શરતો


સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર
સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ

િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા
ૂર પાડવા

િુ વધા સેવા નીચે દશાવેલ શરતોને આધીન
૧

ગે ની કામગીર
રુ પડવાની રહશે.



ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા સ હતની

તગત િનયત સેવાઓની સં યા અને જ રયાત ના સમયે એજ સીએ

સં થા/હો ટેલ કે પસની તમામ િબ ડીંગો ક પાઉ ડ અને મેદાનો સવર્ રીતે, સતત, ચોખ્ખા અને વ છ દે ખાય, િબ ડીંગોની અંદર
આવેલા તમામ બગીચાઓ સવર્ રીતે લીલાછમ, રળીયામણા, ચોખ્ખા, િનરં તર વ છ અને સુઘડ દે ખાય, તેમજ કે પસમાંના તમામ
રોડ,

ટપાથ અને પાિકર્ંગની જગ્યાઓ, ખુ લા મેદાનો સવર્ રીતે, સતત ચોખ્ખા અને

વ છ દે ખાય તે પાયાની જ રીયાત

એજ સીએ પ્રિતિદન પ ૂરી કરવાની રહેશે.
૨

કામની પ ધિતમાં દશાર્ વલ
ે સમય યાને ન લેતા

આઇટમ

સમયે અ વ છ દે ખાય તે તરત ચોખ્ખી કરવાની જવાબદારી

એજ સીની રહેશે. આ માટે સં થા/હો ટે લના જવાબદાર અિધકારીને સંતોષ થાય તેમ કરવાનુ ં રહેશ.ે
૩

સં થા અને હો ટે લના કાયર્ અંદાજના આધારે એજ સીએ તેમના ભાવપત્રકનુ ં ટે ડર ફોમર્ રજુ કરવાનું રહેશે. સુિવધા યવ થાપન

માટે િયકતઓની સંખયાના આધારે ભાવ આપવા મેળવવાના રહેશે િનહ. િ નયત સમયે સુિવધા યવ થાપન સેવા માટે જ રી

િયકતઓ લાવવાની જવાબદારી એજ સીની રહેશ.ે પરંતુ કોઈપણ િ દવસે સેવાનું તર નીચું ન ઉતરે તે જોવાનું રહેશે . સદર
કામગીરી અ વયે કામ કરતા કામદારો પૂણર િદવસ માટે સં થા ખાતે રોકાઇને સફાઈ કામ માટે તહેનાત રહે તે જ રી નથી પરંતુ
મુખય સફાઈ કાયર બાદ સં થા અને હો ટેલના સમગર સમય દર યાન વ છતા જાળવી રાખવા એજ સીએ યવ થા કરવાની
રહેશે. સાિમયક પરકારની સેવાઓ માટે િિન ત સમયે એજ સી માણસો મોકલી શકે છે. દા.ત. બગીચા જાળવણી માટે વગેરે
૪

સં થા અને હો ટેલ ખાતે કચેરી સુિવધા યવ થાપન સેવાઓ અંતગર્ત ફાઈલો, કાગળો, ટપાલો લઇ જવી, ચા-ના તા પુરા પાડવા,
પાણી ભરી આપવુ ં

વી સેવાઓ માંગણી મુજબ અને/અથવા કામની પ િતમાં દશાર્વલ
ે જ િરયાત મુજબ પ ૂણર્ કરવા એજ સી

બંધાયેલ રહેશે.
૫

ે રી આપવાની
સં થા/હો ટેલના દ તાવેજો, રે કડર્ , કાગળો, ટપાલની ગોપનીયતા અને સુરક્ષા જળવાય તે માટે એજ સીએ બાંહધ
રહેશ.ે ઉક્ત સુિવધા માટે ફાળવેલી યિક્તઓ અંગે એજ સીએ ચકાસણી કરી લેવાની રહેશ.ે સં થા/હો ટે લને અયોગ્ય જણાતા કે
તેઓની સેવા/વતર્ન થી અસંતોષ હોય તેવા માણસોને બદલવાના રહેશે.

૬

સુિવધા યવ થાપન ની સેવાઓ માટેની સવર્ સાધન સામગ્રી, યંત્ર, ઓજારો, માણસો એજ સી એ પોતાની રીતે પોતાના ખચેર્ અને
જોખમે લાવવાના રહેશે તે માટે સં થા/હો ટેલની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં. સં થા/હો ટે લ ના માળની સંખ્યા તથા ઉચાઇ મુજબ
સફાઇની/સાધનોની યવ થા એજ સીએ કરવાની રહેશ.ે

૭

જ ર પડે આકિ મક કાયર્/સેવા માટે વધુ સમય/કે વધુ માણસો પુરા પાડવા એજ સી નીજવાબદારી રહેશ.ે

૮

એજ સી ારા કામકાજ દર યાન અવાજનુ ં તર લઘુતમ રહે તે જોવાનું રહેશે.

૯

સં થા/હો ટેલ કે પસમા સુરક્ષા જ રીયાતથી કોઇ સેવા-સમય કે િવ તારની યવ થા બદલવાની જ રીયાતઉભી થાય તો તેમ
કરવા એજ સી બંધાયેલી રહેશ.ે
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૧૦

એજ સીએ આઇ.એસ.આઇ અથવા અ ય પ્રમાણન ધરાવતા રસાયણો, ઉપકરણો, દ્ર યો પુરતા જ થામાં આગોતરા રાખવાના અને
વાપરવાના રહેશે. એજ સીને કામની જ રીયાત મુજબ પાણી તથા વીજળી પુરી પડાશે પણ તે માટે ના સાધનો, ઉપકરણો, ફીટીંગ
િવગેરે એજ સીએ લાવવાના રહેશ.ે

૧૧

સેવકોની ગેરહાજરીમાં વૈકિ પક યવ થા વગેરે કાયર્ માટે એજ સી ારા એક અિધકૃત પ્રિતિનિધ નીમવાનો રહેશે. તેઓએ સેવકોને
લગતી સઘળી

યવ થા એજ સી તરીકે કરવાની રહેશ,ે િનમાયેલ પ્રિતિનિધનુ ં નામ, સરનામુ,ં સંપકર્ નંબર એજ સીએ

સં થા/હો ટેલને આપવાના રહેશે.
૧૨

તમામ સેવકોને િનયત ગણવેશ ગ્લોઝ બુટ કેપ પુરા પાડવાની જવાબદારી એજ સીની રહેશે. સેવકોની િવશેષ ઓળખ માટે
તેઓના ખભા પર િવિશ ટ ઓળખવાળો બેઇઝ લગાવવાનો રહેશ.ે સેવકનું નામ દશાર્વતી લેટ તેણે શટર્ ના િખ સા પર લગાવવાની
રહેશ.ે

૧૩

સેવકો પુરા પાડવાની બાબત અંગેના તમામ સરકારી કાયદાઓના પાલનની જવાબદારી એજ સીની રહેશે અને તે માટે
સં થા/હો ટેલ કોઇપણ સંજોગોમાં જવાબદાર રહેશે નહી. કરાર અ વયે સુિવધા પુરી પાડવા મુકેલા સેવકને સંબિં ધત કાયદા અને
િનયમોની જોગવાઇ અનુસાર વેતન ચુકવવાની જવાબદારી સંપ ૂણર્પણે એજ સીની રહેશે.

૧૪

એજ સીએ લેબર કરાર અને પી.એફ. ના િનયમોનો અમલ કરવાનો રહેશ.ે સરકાર ીના પ્રવતર્માન િનયમો અનુસાર જ રી લેબર
લાઇસ સ એજ સીએ મેળવી તેની નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૧૫

સં થા/હો ટેલ અને એજ સીના સેવકો વ ચે નોકરી અને તેની આનુસિં ગક કોઈપણ બાબત
અથવા તો અ ય કોઈ કાયદાકીય જવાબદારી રહેશે નિહ. એજ સીના માણસો

વી કે માિલક અને નોકરના સંબધ
ં

ારા તેઓની સેવા બાબતે કોઈપણ પ્ર ો ઉપિ થત

થાય તેમાં સં થા/હો ટે લને કોઈ પણ વ પમાં લેવા દે વા રહેશે નિહ.
૧૬

એજ સીએ મુકેલી યિક્તઓના ગૃપ/પસર્નલ એકસીડ ટ પોલીસી હેઠળ જ રી વીમો ઉતારવાની જવાબદારી એજ સીની રહેશે.

૧૭

એજ સીની

યિક્તઓ

સં થા/હો ટેલની

ારા તેમની અણઆવડત, બેદરકારી કે હેત ુપ ૂવર્ક તથા અ ય કોઇપણ કારણસર પ્ર યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે

િમ કત

કે

વાયરો,

પાઇપલાઇનો

સિહત

કોઇપણ

સાધન

સામગ્રીને

કે

સેવાને,

સરકારી

રે કડૅર્

કે

અિધકારી/કમર્ચારીઓની વ ત ુને પ્ર યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેલ નુકસાન કે સરકારને ભોગવવાનુ થત ુ તમામ નુકશાન એજ સી
ભરપાઇ કરવા બંધાયેલ છે . સં થા/હો ટેલની કોઇ સામગ્રી-મટીરીયલ એજ સી કે તેના માણસો પરવાનગી િસવાય ખસેડી શકશે
નહી.
૧૮

એજ સીએ પ્રિતિદન લેબર રીપોટર્ જવાબદાર સુપરવાઈઝરની સહી સાથે રજુ કરવાનો રહેશ.ે

માં તે િદવસે મુકાયેલી યિક્તઓ,

તેઓએ કરે લ કાયર્ તથા વાપરે લ મટીરીયલની િવગતો હશે.
૧૯

એજ સી ારા ફિરયાદો, માંગણી રજૂઆત મ યાનુ એક રજી ટર િનભાવવાનુ રહેશ,ે

મા કામગીરી નહી કરી શકાયેલ માંગણી અને

તેના કારણો ન ધવાના રહેશ.ે
૨૦

કામગીરી અંગેન ુ બીલ

તે મહીના પછીની ચાર તારીખ સુધીમા એજ સીએ રજુ કરવાનુ રહેશે. િબલ સાથે સં થા/હો ટે લની

મહેકમ શાખા તરફથી આપવામાં આવેલ સુિવધા સંતોષ તથા લઘુ મ સંખ્યાની હાજરી નાગેની િવગતો અને દરે ક સેવકને લેબર
કો ટ્રાકટ લઘુતમ વેતન, ઈ.એસ.આઈ.સી, લાયસ સ અને પ્રોિવડ ટ ફંડ ના િનયમાનુસાર થયેલ ચુકવણાના પ્રમાણપત્રો રજુ
કરવાના રહેશે.
કામગીરી સંતોષકારક જણાયે મંજુર થયેલ માસીક દરે ચુકવણુ

તે એજ સીને િનયમાનુસારના કરવેરાઓની કપાત કરીને

કરવામા આવશે. અને િનયમાનુસારના આવક વેરા, સિવર્સ ટેક્ષ, તમામ ટીડીએસ વગેરે લાગું પડતા તમામ કરવેરાઓ એજ સીએ
ભોગવવાના રહેશે. 
કામગીરી અંગેન ુ બીલ

તે મહીના પછીની ચાર તારીખ સુધીમા એજ સી સં થા/હો ટેલને રજુ નિહ કરે અને તેવા સંજોગો માં

સં થા/હો ટેલ તરફથી િબલ ચ ૂકવણામાં થતા કોઈપણ પ્રકારના િવલંબ માટે એજ સી પોતે જ જવાબદાર રહેશે.
૨૧

િસ

િુ રટી િડપોઝીટ ની રકમ ટે ડરની વાિષર્ક રકમ/

તે સમય ગાળાની રકમના  % રહેશ.ે

બેંક ગેર ટી અથવા િફક્સ

ડીપોઝીટ વ પે, આચાયર્ ી, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, ગાંધીનગરના નામે ટે ડર વીકાર થયે રજૂ કરવાની રહેશ.ે િસક્યોરીટી
િડપોિઝટની રકમ કરારની મુદત પ ૂણર્ થયાના એક માસ બાદ કામગીરી સંતોષ કારક જણાયે અને િબલ સરભર થયે એજ સી ને
પરત ચ ૂકવવામાં આવશે. િસક્યોરીટી િડપોઝીટ ની રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનુ ં યાજ મળવાપાત્ર થશે નહી.
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૨૨

આ કરાર િબન તબદીલીપાત્ર છે . એજ સી, પેટા એજ સી રોકી શકશે નહી અને સં થા/હો ટલની પ ૂવર્ મંજૂરી િસવાય એજ સી અ ય
કોઇ એજ સીને સેવકો પુરા પાડવાનુ કામ તબદીલ કરી શકશે નહી. અથવા આ કરારની અ ય કોઇ બાબત અ ય એજ સીને
તબદીલ કરી શકશે નહી.

૨૩

આ કરારનામું કરાર થયાની તારીખથી એક વષર્ માટે અમલમાં રહેશ.ે યારબાદ પર પર સહમિતથી ટે ડર મુજબના જ માિસક ભાવે
વધુ એક વષર્ માટે કરાર લંબાવી શકાશે. પરં ત ુ તે માટે એજ સી નો કોઇ હક્ક દાવો રહેશે નહીં.

૨૪

સં થા/હો ટેલના જવાબદાર અિધકારીને જો િનિ ત ધોરણ અનુસારની સેવા પ્રા ત થતી ન લાગે તો
મળે લ ફિરયાદના અનુસધ
ં ાનમાં સં થા/હો ટે લના વડા ી અથવા સં થા/હો ટેલના વડા ી
સિમિત

ારા

તે િવભાગ/શાખા તરફથી

ારા સં થા/હો ટે લ

તરે િનમાયેલ

ભલામણ કરવામાં આવે તે મુજબ કપાત કરવામાં આવશે અને તે માટે એજ સી ને જાણ કરાશે. સિમિત

ારા

કપાત નક્કી કરાશે તે એજ સીએ મા ય રાખવી પડશે. વધુમાં એજ સીની કામગીરીમાં તે બાદ પણ સુધારો નિહ આવે તો તેમની
સીક્યોરીટી િડપોઝીટ જ ત કરવામા આવશે અને તેની સેવાઓ સમા ત કરાશે.
૨૫

જો એજ સી આઉટ સોસર્ સુિવધા

એજ સીએ મા ય રાખવાનુ ં રહેશ.ે

યવ થાપન સેવા સંત ુ ટ રીતે પ ૂરી પાડવામા િન ફળ નીવડે અને સં થા/હો ટેલને તેની

સેવાઓથી અસંતોષ થાય તો એજ સીની સીક્યોરીટી િડપોઝીટ જ ત કરવામા આવશે અને તેની સેવાઓ સમા ત કરાશે,

માટે

સુિવધા યવ થાપન આટોપી લેવા ૧ માસ ની લેિખત નોટીસ આપવામાં આવશે. સં થા/હો ટે લ આ કારણે થયેલ ખચર્, નુકશાન કે
અ ય કોઇપણ મુ કેલી માટે જવાબદાર રહેશે નહી.
૨૬

આ ઉપરાંત આ કરારમાં કોઇપણ જોગવાઈ હોય તેમ છતાં કોઇપણ કારણ દશાર્ યા િસવાય સં થા/હો ટે લ એજ સીને ૧ માસની
નોટીસ આપીને કરારનો અંત લાવી શકશે, આ રીતે રદ થયેલ કરારના બાકીના સમયગાળાનુ કોઇ વળતર આપવામા આવશે નહી.

૨૭

જો એજ સી કરાર ચાલુ રાખવા ઇ છતી ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોટીસ આપવી પડશે, તે પિરિ થિતમા તેની િસક્યોરીટી
ડીપોઝીટ જ ત કરવામા આવશે. પ ૂરા પાડેલા સેવકો અવારનવાર બદલવામા ન આવે તે જોવાનુ રહેશ.ે

૨૮

એજ સીના માિલકના મ ૃ યુના િક સામાં કરાર સમા ત થયેલો ગણાશે અને તેના કાયદે સરના વારસદારોને કોઇ હક્ક/દાવો રહેશે
નહી. આમ છતાં, એજ સીના માિલકના કાયદે સરના વારસદારો કરારની બોલીઓ અને શરતો મુજબ િનયત ભાવોના ધોરણેજ આ
કામગીરી ચાલુ રાખવા માંગતા હોય તો ત્રણ માસ સુધી આ કામગીરી ચાલુ રાખી શકશે. દર યાનમાં સં થા/હો ટેલએ નવી
એજ સી નક્કી કરવાની પ્રિક્રયા ત્રણ માસની સમયમયાર્દામાં પ ૂણર્ કરવાની રહેશે.

૨૯

એજ સીએ સં થા/હો ટે લના બગીચાઓની માવજત, બગીચાઓમાં ઓછામાં ઓ ં દર માસે એકવાર િનંદામણ કાઢવુ,ં લોન રોપવી
અને કાપવી, છોડવાઓનુ ં કટીંગ, િબનજ રી ઝાડા–ઝાંખરા કાપવા, બગીચાઓની હિરયાળીમાં સીઝન પ્રમાણે પ્રીંકલર/પાઇપથી
પાણીનો છંટકાવ કરવો વગેરે કામગીરી િનયિમત અથવા જ ર મુજબ કરવાની રહેશે. સાફસફાઈ કરી કચરાનો િનકાલ ટ્રેક્ટર–ટ્રોલી
ારા ગાંધીનગર મહાનગર પાિલકા એ િનયત કરે લ જગ્યા (એટલે કે જી.એમ.સી ની ડિ પંગ સાઇટ) પર સં થા બહાર કરવાનો
રહેશ.ે કચરો બાળી શકાશે નિહ.

૩૦

કરારને લગતી કોઇપણ બાબત ના તકરાર નો િનવેડો ગાંઘીનગર

યુરીડીક્શનમાં રહેશે અને મજૂર કિમશનરને લગતા તમામ

કાયદા/શરતો અંગેની તમામ જવાબદારી એજ સીની રહેશે.
૩૧

એજ સીએ કોઇપણ ચેપી રોગોથી મુક્ત, વ થ (શારીિરક અને માનિસક) અને વય ક કમર્ચારીઓ રાખવાના રહેશ.ે કરારના સમય
દર યાન એજ સી ારા રાખવામાં આવેલ કમર્ચારીને જો કોઇ ઈજા/અક માત કે મ ૃ યુ થાય તો તેની સંપ ૂણર્ જવાબદારી એજ સીની
રહેશે

માં સં થા/હો ટે લની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી. નાની વયના તેમજ લેબર એકટસ પ્રમાણેની યોગ્ય ધરાવતા ન હોય તેવા

ે રી આપવાની રહેશ.ે
લોકોને કામે લાવવાના રહેશે નિહ. તથા રોકેલા માણસો ના પોલીસ-કોટર્ રે કડર્ પર કેસ નથી તેની બાંહધ
એજ સીએ રોકેલા માણસોની િહ ટ્રીશીટ, બાયોડેટા, પોલીસ વેરીફીકેશન તથા અ ય બધી જ જ રી માિહતી એજ સી રાખવાની રહેશે
તેમજ એક નકલ અત્રેની સં થા/હો ટેલએ આપવાની રહેશ.ે 
૩૨

કરાર હેઠળ રાખવામાં આવેલ કમર્ચારીઓ ફંડ ફાળો માંગી શકશે નહીં. તેમજ કરાર હેઠળના કોઇપણ કમર્ચારી સં થા/હો ટે લમાં
કોઇપણ જાતની ગેરરીિત કરતા પકડાશે તો તેની સંપ ૂણર્ જવાબદારી એજ સીની રહેશે અને જ ર જણાય, ત સંબધ
ં ી પોલીસ ફિરયાદ
પણ કરવામાં આવશે.

૩૩

એજ સીએ ટે ડરમાં દશાર્વલ
ે કામગીરી માટે આપેલ પ િતનું અવ ય પાલન કરવાનુ ં રહેશ.ે તેમજ સં થા ખાતે કાયર્રત બીજા કોઈ
કરારની કામગીરીમાં દખલ કરવાની રહેશે નિહ.
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૩૪

લોક અને

સ ટોઇલેટ/બાથ મ માટે ફરજીયાત પણે પુરુષ ટાફ અને

ગ સર્ હો ટે લ અને લેડીઝ ટોઇલેટ/બાથ મ માટે ફરજીયાત પણે

ી ટાફ રાખવાનો રહેશે અને તેન ુ ં ચુ તપણે પાલન કરવાનુ ં

હાઉસકીિપંગના કાયર્ માટેના ટાફમાં બોયઝ હો ટેલ

રહેશ.ે સં થા અને હો ટે લ ખાતે બોરનો પંપ, સંપના પંપ, આર.ઓ લા ટ, સોલાર વોટર હીટર વગેરે ચાલુ બંધ કરવા અલગ
અલગ ટાફની યવ થા કરવાની રહેશે.
૩૫

ઉપર જણાવેલ િવગતો િસવાય જાહેર િહત માટે જ ર જણાય અને સં થા/હો ટેલ ારા વખતોવખત જો કોઈ વધારાની શરતો લાગુ
કરવામાં આવે તો તેન ુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશ.ે

૩૬

ટે ડર મંજુર કે નામંજુર કરવાના તમામ હક સં થા પાસે અબાિધત રહેશે,

ના કારણો આપવામાં આવશે નિહ તેમજ કોઇપણ ભાવ

પત્રક વીકારવા કે ન વીકારવા તે અંગેની સંપ ૂણર્ સ ા સં થાના આચાયર્ ીની રહેશે.
૩૭



આ કરાર બંને પક્ષકારો ને કબુલ મંજુર અને બંધનકતાર્ છે અને તેની સાિબતી પે નીચે જણાવેલ સાક્ષીઓએ બ સહી કરી છે .






થળ :


તાર ખ:




સા ીઓના નામ અને સહ :1)

___________________________
અિધકાર ની સહ , નામ અને હો ો

______________________________________
એજ સી






















ંુ નામ/અિધ ત
ૃ

િતિનિધની સહ , નામ અને હો ો

2)
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સરકાર ઈજનેર કોલેજ, સે ટર-28, ગાંધીનગર
ટે ડર ક્રમાંક: ૧-એ/૨૦૧૮-૧૯

ભાગ-૫

તારીખ: ૨૫/૦૧/૨૦૧૮

------------------------------------------------------------------------
સં થા અને હો ટલ ખાતે કચેર

િુ વધા યવ થાપન (સફાઈકામ અને વ છતા

સ હતની સમ તયા કામગીર )ની સેવાઓ

તગત માંગણીપા

સાધનો ની યાદ

ળવણીથી માંડ ને ફાઈલો/ટપાલો પહ ચાડવા

સાધનોની ન ૂના પ યાદ 

મટ રયલ ની યાદ

યં ો ની યાદ



ઝાડુ,સાવરણી



લીકવીડ કલીનર



વેકયુમ કલીનર મશીન



પોતા(મો સ)



િલકિવડ સોપ



લોન કટીંગ મશીન



લોર ડ ટર



એિસડ



વોટર પ્રે મશીન



લાિ ટક બકેટ



ગાબેર્જ બેગ




ટોઇલેટ બ્રશ
લાિ ટક ક્રબર



પ્રે



લાિ ટક પેન



ગ્લાસ ડ ટર



ને થાલીનબો સ



ટોઇલેટ પંપ



સેનટ
ે રી



એર ફ્રેશનર





રબર વાઈપર



ડ્રેનેક્સ



પાણીના ટાંકામાં ઉતરવા માટેની સીડી



િફનાઈલ



િનસરણી (ઘોડો)



કાપેર્ટ શે પુ



ટોપલા



જતં ુનાશક દવાઓ



ખુરપી



પાવડા



તગારા



કોદાળી



છોડની ડાળીઓ કાપવાની નાની-મોટી કાતરો



દાતરડાં



પી.વી.સી પાઈપ



ગટર સાફ કરવાના સિળયા

ુ સ

લીચીંગ પાવડર

ઉપર દશાર્વેલ તમામ સાધનો નો વપરાશ કરી સેવા આપવા ની અમો બાહધરી આપીએ છીએ.
થળ:

ટ ડર ભરનારની સહ :

તાર ખ:

ટ ડર ભરનાર ંુ નામ:
એજ સી ંુ નામ અને સી ો:
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