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ભાગ – ૧

તકિીકી / પ ૂવવ લાયકાત િી બીડ
ક્રમ

નવગતો/ બાબત

પેજ િં.

1.

તકિીકી / પ ૂવવ લાયકાત િી બીડ

૩

૨.

ટે ન્ડર આમંનિત કરવાિી િોટટસ

૪

૩.

ઓિલાઈિ ટે ન્ડર આમંિણ િોટટસ (અનુસ ૂચિ -એ)

૬

૪.

યાદી અિે ટે ન્ડરિી માટિતી (અનુસ ૂચિ -1)

૯

૫.

ટે ન્ડરસવિે માટિતી અિે સ ૂિિાઓ (અનુસ ૂચિ -૨)

૧૦

૬.

પ ૂવવ લાયકાત માપદં ડ (અનુસ ૂચિ -૩)

૧૬

૭.

ટે ન્ડર સ્વીકૃનત માટે સેવા પ્રદાતાિી પસંદગી

૮.

પ ૂવવ લાયકાતિી માટિતી (અનુસ ૂચિ -૩.૨)

૧૮

૯.

કરારિા નિયમો અિે શરતો (અનુસ ૂચિ -૪)

૨૦

(અનુસ ૂચિ -૩.૧)

૧૭

ભાગ – ૨

વાચણજ્યયક / િાણાકીય બીડ
ક્રમ

નવગતો/ બાબત

પેજ િં.

1.

વાચણજ્યયક / િાણાકીય બીડ

૨૭

૨.

વાચણજ્યયક / િાણાકીય બીડ- શેડયુલ બી

૨૮

(અનુસ ૂચિ -૫)
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સુરક્ષા સેવાઓ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
ગુજરાત યુનિવનસિટી,
અમદાવાદ -380 009.
કાયવ નું િામ : “ગુજરાત યુનિવનસિટીિી કેટલીક ઈમારતો અિે કેમ્પસ િે
સુરક્ષા પ ૂરી પાડવા માટે ”
ભાગ -૧
તકિીકી / પ ૂવવ લાયકાત િી બીડ
િોંધ : માિ ભૌનતક સ્વરૂપમાં સબનમટ કરવા.

Page 3 of 46

ટે ન્ડર આમંનિત કરતી સ ૂિિા

1. ગુજરાત યુનિવનસિટી, અમદાવાદ વતી ગુજરાત યુનિવનસિટીિી નવનવધ ઈમારતો
અિે

કેમ્પસ

િી

સુરક્ષા

સેવાઓ

પ ૂરી

પાડવાિી

કામગીરી

માટે

પ ૂવવ

લાયકાતવાળા/યોગ્ય ઠેકેદારો/એજન્સી/સનવિસ પ્રોવાઇડર તરફથી ટે ન્ડર આમંનિત
કરવામાં આવે છે . 12 મટિિા માટે કામ િો અંદાજીત ખિવ રૂ. 196 લાખ છે . આ
અંદાજ, જોકે, કાિી માગવદનશિકા તરીકે આપવામાં આવે છે .

2. પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવા, કોન્રાક્ટિી શરતો અનુસાર કામિા આદે શિી
તારીખથી 12 મટિિાિી છે . જો બંિે પક્ષો સંમત થાય તો તે જરૂરી સમયગાળા માટે
નવસ્ત ૃત કરી શકાય છે .

3. ઠેકેદાર / એજન્સી જે યોગ્યતા માપદં ડિે પ ૂણવ કરે છે તેિે ટે ન્ડર કરવાિી
પરવાિગી આપવામાં આવે છે . ઠેકેદાર / એજન્સી / સેવા પ્રદાતા / વ્યક્ક્તગતએકમાિ માચલક / ભાગીદારી કંપિી / કંપિી / સિકારી સોસાયટી દ્વારા એક કરતા
વધુ ટે ન્ડર સબનમટ કરવામાં આવશે િિીં. માચલક અિે / અથવા ભાગીદાર તરીકે
રસ ધરાવતી વ્યટકતમાં બે કે તેથી વધુ લાગુ પડતી વ્યક્ક્ત કામિા અમલ માટે
ટે ન્ડર કરશે િિીં. જો તેઓ આમ કરે છે , તો આવા બધા ટે ન્ડર રદ થવા િે પાિ
રિેશે. સંયક્ુ ત સાિસ / કન્સોટટિયમ ટે ન્ડરિી મંજૂરી િથી.
4. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯

બપોરે

12.00

વાગ્યે

ઑિલાઇિ

વેબસાઇટ

www.nprocure.com પર ઇલેક્રોનિક ફોમેટમાં બીડિો દસ્તાવેજ ડાઉિલોડ કરી
શકાશે. ટે ન્ડર ફી, ઇએમડી, સોલવેન્સી સટટિટફકેટ, િોંધણી પ્રમાણપિિે ટેકો આપતા
પ્રમાણપિો, લાયકાતિે ટે કો આપતા દસ્તાવેજો, અનુભવ પ્રમાણપિ, પેિ કાડવ
વ્યવસાનયક ટે ક્સ િોંધણી, સનવિસ ટે ક્સ રજજસ્રે શિ, જીએસટી િોંધણી, પી.એફ.
િોંધણી, આઈ.જી.પી (કાયદો અિે હુકમ) દ્વારા ગુજરાત સરકારિા ખાિગી સુરક્ષા
એજન્સી અનધનિયમ 2005 અિે નિયમ -9 િેઠળ જારી કરાયેલ ફોમવ -6 માં
લાયસન્સ અિે અન્ય સંબનં ધત દસ્તાવેજોિે ટે કનિકલ ચબડ (ભાગ -1) સાથે તારીખ
૩૦/૦૭/201૯, ૧૪:00 કલાક સુધી માં ભૌનતક સ્વરૂપમાં રજૂ કરવાિી જરૂર રે િશે.
આ તમામ વસ્ત ુ વ્યક્ક્તગત રીતે રજજસ્રારિી ઑટફસ, ગુજરાત યુનિવસીટી, ટાવર
ચબલ્ડિંગ, રૂમ િં. 38, જિરલ સેક્શિ, પ્રથમ માળ, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ -

380

009 પર જમા કરવા માં આવશે.
5. સ્વીકાર કરિાર અનધકારી અથવા તેિા અનધકૃત પ્રનતનિનધ દ્વારા ઓળખિા િેત ુ
માટે ટે ન્ડર અિે િસ્તાક્ષર કરાયેલ દસ્તાવેજો, કામિા કલાકો દરનમયાિ િીિેિી
ઑટફસમાં ટે ન્ડર ભરિાર દ્વારા નિરીક્ષણ માટે ખુ્લા રિેશે.
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(એ) યુનિવનસિટી એન્ન્જનિયર, એસ્ટેટ નવભાગ, ટાવર ચબલ્ડિંગ, રૂમ િં. 1, ગ્રાઉન્ડ
ફ્લોર, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ -380 009. મોબાઇલ િંબર: 99784 08016.
6. ટે ન્ડર કરિારિે ટે ન્ડર સબનમટ કરવા માટે િક્કી થયેલી તારીખ અગાઉથી પ ૂરતી
સાઇટિી મુલાકાત લેવાિી સલાિ આપવામાં આવે છે . ટે ન્ડરરે તપાસ કરી િશે કે

િટિ, તેિે સંબનં ધત દસ્તાવેજો, સાઇટ વગેરે નવશે સંપ ૂણવ જ્ઞાિ િોવાનું માિવામાં
આવશે.

7. ટે ન્ડર ભરિાર દ્વારા ટે ન્ડર સબનમટ કરવાથી તે સ ૂિવે છે કે તેણે આ િોટટસ
અિે અન્ય તમામ કૉન્રે ક્ટ દસ્તાવેજો વાંચ્યા છે અિે તેણે કરાર અિે અન્ય
દસ્તાવેજોિી અવકાશ અિે શરતો નવશે પોતાિે પટરચિત કયાવ છે , જેમાં સ્થાનિક
શરતો અિે તેિા માટે સેવા પ્રદાતા પરિા અન્ય પટરબળો સટિતિા અન્ય
પટરબળોિો સમાવેશ થાય છે .
8. ચબડરએ પોતાિી વ્યવસાનયક / િાણાકીય બીડવ્યાપારી / િાણાકીય ચબડ (ભાગ

-2) િા શેડય ૂલ-બી માં આંકડામાં શબ્દો બંિે દશાવવ્યા છે તે મુજબ ફક્ત ઇ-ટે ન્ડટરિંગ
નસસ્ટમ મુજબ જ ઑિલાઇિ ટાંકવી જોઈએ.

9. કામો માટે ન ું ટે ન્ડર કોઈ ઠેકેદાર અથવા કોન્રાક્ટર દ્વારા જોવામાં આવશે િિીં કે
જેમિે જાતેજ એ જ કામો માટે ટે ન્ડર કરે લ ું છે અથવા તેમિે ટે ન્ડર કરે લ ું િોઈ શકે
કે કયુું છે . આ શરતનું પાલિ કરવામાં નિષ્ફળતા કોન્રાક્ટર ટે ન્ડટરિંગિા ટે ન્ડર તેમજ
ટે ન્ડરિે સાક્ષી આપિારા, િે રદ કરવાિે લાયક રે િશે.
10. પ્રી-ચબડ મીટટિંગ ૨૪/૦૭/201૯ િા રોજ ૧૬:00 વાગ્યે રજજસ્રાર, ગુજરાત

યુનિવનસિટી, ટાવર ચબલ્ડિંગ, રૂમ િંબર 27, પ્રથમ માળ, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ -

380 009 ખાતે, ચબડસવિી િાજરીમાં કે જેઓ િાજર રિેવાનું પસંદ કરશે, થશે. જો
ટે ન્ડર સંબનં ધત કોઈ પ્રશ્ન િોય તો તે પ્રી-ચબડ મીટટિંગ પિેલાં લેચખતમાં સબનમટ
કરવામાં આવશે.

11. તકિીકી ચબડ ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ િા રોજ 15:00 વાગ્યે રજજસ્રાર, ગુજરાત

યુનિવનસિટી, ટાવર ચબલ્ડિંગ, રૂમ િંબર 27, પ્રથમ માળ, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ 380 009 ખાતે, ચબડસવિી િાજરીમાં કે જેઓ િાજર રિેવાનું પસંદ કરશે, થશે.
તકિીકી ચબડ ખો્યા પછી તમામ દસ્તાવેજોનું મ ૂ્યાંકિ ક્વોચલફાઇંગ માપદં ડ પર

આધારીત કરવામાં આવશે અિે પછી યોગ્ય એજન્સીઓ ગુણાંક નસસ્ટમ મુજબ
ક્રમાંટકત કરવામાં આવશે.

12. એજન્સી / સેવા પ્રદાતા / ઠેકેદારિી વ્યાવસાનયક / િાણાકીય ચબડ કે જેિે પ ૂવવ
લાયક જાિેર કરવામાં આવશે, તે ઑિલાઇિ ખોલવામાં આવશે. તારીખ િી જાણ

પ ૂવવ-લાયકાત બોલીદારોિી િાજરીમાં કરવામાં આવશે કે જે ચબડ દસ્તાવેજોમાં
ઉ્લેચખત ચબડ ઓપનિિંગ ઑથોટરટીિી ઑટફસમાં િાજર રિેવાનું પસંદ કરશે.
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13. ટે ન્ડર ભરિાર ટે ન્ડર સબનમટ કરશે કે જે આ િોટીસમાં અિે ટે ન્ડર દસ્તાવેજો
માં આવેલ દરે ક શરતિે સંતોષશે અિે તેમાં નિષ્ફળ જવાથી ટે ન્ડર રદ થવા િે
પાિ રે િશે.િકારવા માટે જવાબદાર રિેશે.

14. ગુજરાત યુનિવનસિટી પોતાિે સૌથી િીિા અથવા કોઈપણ ટે ન્ડર સ્વીકારવા
અથવા નિણવય માટે કોઈ કારણ આપવા માટે બંધાયેલ િથી.

15. ટે બ્યુલર ફોમવમાં ટે ન્ડર આમંનિત કરવા માટે િી િોટટસ માટે વધુ માટિતી
અનુસ ૂિી -1 મુજબ જોડાયેલ છે .

16. ઉપર જણાવેલ અિે અનુસ ૂિી -એ મુજબ આ ટે ન્ડર િી િોટીસ, કોન્રાક્ટ
દસ્તાવેજોિો ભાગ બિશે

ગુજરાત યુનિવનસિટી માટે અિે તેિા વતી,

તારીખ : ૦૮.૦૭.૨૦૧૯

રજજસ્રાર,
ગુજરાત યુનિવનસિટી, અમદાવાદ.
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અનુસ ૂિી – એ
ઓિ લાઇિ ટે ન્ડર આમંનિત કરવાિી િોટીસ
રજજસ્રાર ઑટફસ, ગુજરાત યુનિવનસિટી, અમદાવાદ
ઈ- ટે ન્ડર િોટીસ િં. - ૨૦૧૯-૨૦ માટે
ગુજરાત યુનિવનસિટી “ગુજરાત યુનિવસીટી િી કેટલીક ઈમારતો અિે કેમ્પસ

િે સુરક્ષા પ ૂરી પાડવા” પ ૂવવ લાયક ઠેકેદારો / એજન્સી પાસેથી ઉપરમુજબ
કામ કરવા માટે ઓિ લાઈિ ટે ન્ડર આમંનિત કરે છે .
(અ) ઈ- ટે ન્ડર િી નવગતો
ક્રમ

કામ નું િામ

ટે ન્ડર િી
અંદાજીત

ઈએમડી
(રૂ.)

કીમત (રૂ.)
૧.

ગુજરાત

યુનિવસીટી િી

૧,૯૬,૦૦,૦૦૦

૧,૯૬,૦૦૦

કેટલીક

ટે ન્ડર િી

સીક્યોરીટી

માં

(રૂ.)

૩,૬૦૦

૧૦,૦૦,૦૦૦

ફી (રૂ.)

(રીફંડિા
થઇ સકે

ઈમારતો અિે

તેવી)

કેમ્પસ િે

ડીપોઝીટ

(બેંક ગેરંટીિાં
સ્વરૂપમાં)

સુરક્ષા પ ૂરી
પાડવા

(બી)
(i)
(ii)

ઇ-ટે ન્ડટરિંગ માટે િી સ ૂચિ િીિે મુજબ છે
સાઈટ મુલાકાત (જો કોઈ

ઓફીસ કલાકો દરનમયાિ એજન્સી

િોઈ તો)

િી અનુકુળતા મુજબ

પ ૂવવ-ચબડ કોન્ફરન્સ

પ ૂવવ ચબડ મીટટિંગ ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ િા
રોજ ૧૬:00 વાગ્યે, રજજસ્રાર,

ગુજરાત યુનિવસીટી, ટાવર ચબલ્ડિંગ,

રૂમ િં. 27, પ્રથમ માળ,, િવરં ગપુરા,
અમદાવાદ -380 009
(iii)

ટે ન્ડર િાં દસ્તાવેજો

ડાઉિલોડ કરવાિો સમય
ગાળો

તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૯ બપોરે
૧૨:00 વાગ્યાથી
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(iv)

તકિીકી

ચબડિી

રજૂઆત તારીખ

(ભાગ -1) -

પ ૂવવ લાયકાત ફોમવ અિે

૩૦/૦૭/૨૦૧૯,૧૪:૦૦

કલાકે પિોિે તે રીતે

સમથવિ આપતા દસ્તાવેજો

ભૌનતક સ્વરૂપમાં વ્યક્ક્તગત
રીતે
(v)

તકિીકી

રજૂઆત મ ૂળ - ભૌનતક સ્વરૂપ માં તારીખ

ચબડિી

(ભાગ -1) – પ ૂવવ લાયકાત ૩૦/૦૭/૨૦૧૯, ૧૪:૦૦ કલાક સુધી
ફોમવ અિે ટે ન્ડર ફી, ઇએમડી, માં પિોિે

તેમ

વ્યક્ક્તગત

બેંક સૉ્વેન્સી સટટિટફકેટ અિે રજજસ્રારિી

ઑટફસ,

સટિત

સેક્શિ, ફસ્ટવ

અન્ય

સિાયક

રીતે

ગુજરાત

દસ્તાવેજો યુનિવનસિટી ટાવર ચબલ્ડિંગ, રૂમ િંબર

િાં દસ્તાવેજો

નું 38, જિરલ

ફ્લોર,

ઑટફસિા કલાકો દરનમયાિ િવરં ગપુરા, અમદાવાદ -380 009
સબમીસિ. (ભૌનતક રૂપે બે ખાતે સબમીસિ - િોંધ: જો ચબડ
િકલોમાં

સબનમટ

કરવા, દસ્તાવેજ ટે ન્ડરમાં દશાવવ્યા પ્રમાણે

એક મ ૂળ અિે ફોટો કૉપીમાં ટે ન્ડર ફી અિે ઇએમડી ચ ૂકવવામાં
ડુન્લલકેટ)
(vi)

િિીં આવે તો તે સ્વીકારી શકાશે િિીં.

વાચણજ્યયક / િાણાકીય ચબડ ઑિલાઇિ માધ્યમ થી ઇલેક્રોનિક

(ભાગ -2) નું ઑિલાઇિ ફોમેટમાં સબનમશિ અિે તે છે ્લી
સબનમશિ

તારીખ

૨૯/૦૭/૨૦૧૯,૧૮:૦૦

કલાક સુધી માં સબનમટ થવું જોઈએ.

(vii)

તકિીકી ચબડ- પ ૂવવ લાયકાત તારીખ : ૩૦/૦૭/૨૦૧૯, ૧૫:૦૦

(viii)

વ્યાપારી / િાણાકીય બીડ પ ૂવવ લાયકાત બાદ જિ કરવામાં

ફોમવ િો પ્રારં ભ (ભાગ -1)
નું

કલાક

રજજસ્રારિી ઑટફસ, આવશે

ગુજરાત યુનિવનસિટી ટાવર
ઇમારત,

િવરં ગપુરા,

અમદાવાદખાતે ઓિલાઇિ
ઉદ્ઘાટિ

લાયકાત: એજન્સી / કોન્રાકટસવ / સુરક્ષા સેવા પ્રદાતા / એકમાિ માચલક /

ભાગીદારી પેઢી / િોંધાયેલ કંપિી / સિકારી સમાજ અથવા સુરક્ષા સેવા
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પ્રદાતાિા િોક્કસ િેત ુ માટે રાયય અથવા કેન્રીય સરકાર સાથે િોંધાયેલ કોઈ

પણ કંપિી જે અનુસ ૂચિ -3 અિે 3.2 મુજબ લાયકાત ધરાવે છે અિે જેમિે
અનુસ ૂચિ-3.1 માં જણાવેલા તમામ સંબનં ધત દસ્તાવેજો સબનમટ કયાવ અિે
જેિે સક્ષમ સત્તા દ્વારા સંત ુષ્ટ જાિેર આવશે.

આ ટે ન્ડર િી વધારા િી નવગતો િીિે મુજબ છે .
૧.૦

નવગતો : “ગુજરાત યુનિવસીટી િી કેટલીક ઈમારતો અિે કેમ્પસ િે

૨.૦

ટે ન્ડર દસ્તાવેજ શરુ થવાિી તારીખ : ૦૮/૦૭/૨૦૧૯, ૧૨:૦૦

૨.૧

બીડ

૨.૨

ટે ન્ડર માં ભાગ લેવા ઈચ્છતા બીડસવ િે www.nprocure.com પર

૩.૦

ડીજીટલ પ્રમાણપિ :

૩.૧

ઑિલાઇિ ટે ન્ડરમાં ભાગ લેિારા ચબડસવિે ઇન્ફમેશિ ટે કિોલોજી

સુરક્ષા પ ૂરી પાડવા”
વાગ્યાથી

દસ્તાવેજો

ઉપર

દશાવવેલ

તારીખે

વેબ

સાઈટ

www.gujaratuniversity.ac.in પર ઉપલબ્ધ રે િશે.
િોંધણી કરાવવાિી રે િશે.

એક્ટ -2000 મુજબ કાયદે સર રીતે માન્ય ટડજજટલ પ્રમાણપિ (વગવ

III) મેળવવું પડશે/ િોવું જોઇશે, જેિી મદદથી તેઓ તેમિી

ઇલેક્રોનિક ચબડ પર સિી કરી શકશે. ચબડસવ ભારતિી કોઈપણ
લાયસન્સ સટટિટફકેટ ઑથોટરટીમાંથી તે મેળવી શકે છે અથવા (એિ)

કોડ સો્યુશન્સ જીએિએફસી ચલનમટેડ િાં એક નવભાગ િો સંપકવ કરી
શકે છે , જે ભારત સરકાર દ્વારા લાઇસેંસ પ્રાલત સટટિફાઈંગ ઓથોટરટી
છે .
૩.૨

બધી ચબડ પર ટડજજટલ સિી થયેલી િોવી જોઈએ, ટડજજટલ િસ્તાક્ષર
પ્રમાણપિ અિે સંબનં ધત તાલીમ સંબનં ધત નવગતો માટે િીિેિા
સરિામાંિો સંપકવ કરી શકશે :
(એિ) કોડ સો્યુશન્સ- જીએિએફસીિો નવભાગ
301, જીએિએફસી ઈન્ફોટોવર, બોડાકદે વ, અમદાવાદ- 380 054

(ભારત) ટે લ: +91 26857316/17/18 ફેક્સ: +91 - 79 26857321
ઈ-મેલ: nprocure@gnvfc.net
૩.૩

ચબડસવ જેઓ પાસે માન્ય ટડજજટલ સટટિટફકેટ છે તેઓએ એક િવું

૪.૦

ટે ન્ડર નું ઓિ લાઈિ સબમીસિ

ટડજજટલ પ્રમાણપિ ખરીદવાિી જરૂર િથી.
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૪.૧

ટે ન્ડર સબનમશિ તારીખ અિે સમય પિેલાં સંખ્યાબંધ વખત તેમિી
ઑફરો તૈયાર કરી અિે સંપાટદત કરી શકે છે .

ટે ન્ડર સબનમશિ તારીખ અિે સમય પછી, ચબડસવ કોઈપણ ટકસ્સામાં

સબનમટ કરે લી ઓફરિે સંપાટદત કરી શકશે િથી. આ સંદભવમાં કોઈ
લેચખત અથવા ઑિલાઇિ નવિંતી મંજૂર કરવામાં આવશે િિીં.
૪.૨

ભૌનતક સ્વરૂપમાં વાચણજ્યયક / િાણાકીય ચબડિી ઓફર કોઈપણ

૪.૩

છે ્લી રજૂઆત તારીખ અિે સમય તેમજ ચબડિા અંનતમ સબનમશિ

ટકસ્સામાં સ્વીકારી શકાશે િિીં.

પિેલાં ઑિલાઇિ શુદ્ધિકરણ / સુધારણાઓ િકાસવાિી જવાબદારી
ચબડરિી છે .

૫.૦

તકિીકી ચબડ (ભાગ -1), ટે ન્ડર ફી, ચબડ નસક્યુટરટી અિે અન્ય

૫.૧

ઓરીજિલ માં સબમીસિ - ભૌનતક સ્વરૂપમાં બે િકલો, એક મ ૂળ

દસ્તાવેજો નું સબમીસિ:

અિે એક ફોટો કૉપીમાં તારીખ ૩૦/૦૭/૨૦૧૯, ૧૪:૦૦ કલાક

સુધીમાં રજજસ્રાર, ગુજરાત યુનિવનસિટી ટાવર ચબ્ડીંગ, રૂમ િં. ૩૮,
જિરલ સેક્સિ, પ્રથમ માળ, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ -380 009.

િોંધ : જો ડી.ડી. દ્વારા ટે ન્ડર ફી અિે ઇએમડી. ચબડમાં દશાવવ્યા મુજબ

ચ ૂકવણી કરવામાં આવશે િટિ તો દસ્તાવેજ ટે ન્ડર સ્વીકારવામાં
આવશે િિીં. ડી.ડી. ફરજજયાત છે અિે કોઈ મુક્ક્ત પ્રમાણપિિી
મંજૂરી િથી.
૫.૨

કામ માટે ટે ન્ડર ફી િીિે પ્રમાણે છે :

રૂ. 3,600 (માિ િણ િજાર છસો રૂનપયા)

"રજજસ્રાર, ગુજરાત યુનિવનસિટી" િી તરફેણમાં ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા
અમદાવાદમાં ચ ૂકવવાપાિ.
૫.૩

ચબડ નસક્યુટરટી એટલે કે ઇએમડી:

રૂ. 1,96,000/- (રૂનપયા એક લાખ છન્ું િજાર પ ૂરા)

"રજજસ્રાર, ગુજરાત યુનિવનસિટી" િી તરફેણમાં ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા
અમદાવાદમાં ચ ૂકવવાપાિ.
૫.૪

નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ: (ફક્ત સફળ ચબડર માટે )

રૂ.10,00,000/- (માિ દસ લાખ રૂનપયા) કોઈપણ રાષ્રીયકૃત /
સુનિનિત બેંકિી બૅન્ક ગેરેંટીિા સ્વરૂપમાં સબનમટ કરવા.

િોંધ: (1) સફળ ચબડરિે ઇરાદાિા પિિા 15 ટદવસિી અંદર જ

એસ.ડી. જમા કરાવવું પડશે, િિીં તો તેિા ઇએમડીિે જલત કરવામાં
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આવશે અિે યુનિવનસિટીનું આગળ નું કોઈ પણ કાયવ સોંપવામાં
આવશે િિીં.

(2) એસડી / ઇએમડી પર કોઈ વ્યાજ ચ ૂકવવાપાિ રિેશે િિીં.
૫.૫

અન્ય દસ્તાવેજો ભૌનતક ચબડ સાથે સબનમટ કરવા જરૂરી છે .

એ

અનુસ ૂિી-૪ મુજબ

બી

કેલેન્ડર વષવ ૨૦૧૮માં ઇસ્યુ થયેલ માન્ય બેંક સૉલવેન્સી રાષ્રીયકૃત

/ સુનિનિત બેંકિા રૂ. 40,00,000 / - (રૂ. 40 લાખ રૂનપયા) કરતાં
ઓછા િટિ એ રીતે એક વષવ માટે માન્ય છે .

૬.૦

ટે ન્ડર િી શરૂઆત

૬.૧

ઈરાદા ધરાવિાર ચબડસવ કે તેમિા પ્રનતનિનધ કે જેઓ રજજસ્રાર
ઑટફસમાં િાજર રિેવા નું ઈચ્છે છે તેઓ ટે ન્ડર િી શરૂઆત વખતે
તેમ કરી શક્શે.

૭.૦

સંપકવ અનધકારી

૭.૧

જો જરૂરી િોય તો વધુ નવગતો / સ્પષ્ટીકરણ યુનિવનસિટી એન્ન્જનિયર
ગુજરાત યુનિવનસિટી પાસેથી ઉપલબ્ધ થશે
મો. .99784 08016.

૭.૨

જો ચબડરિે કોઈ સ્પષ્ટતા / સિાયિી જરૂર િોય અથવા ઑિલાઇિ

ટે ન્ડરમાં ભાગ લેવા માટે તાલીમ િી આવશ્યકતા િોય તો, તેઓ
િીિેિી ઓટફસ પર સંપકવ કરી શકે છે .
(એિ) કોડ સો્યુશન્સ - જીએિએફસીિો નવભાગ

301, જીએિએફસી ઈન્ફોટોવર, બોડાકદે વ, અમદાવાદ- 380 054
(ભારત)

ટે લ: +91 26857316/17/18, ફેક્સ: +91 79 26857321 ઈ-મેલ:
૮.૦

nprocure@gnvfc.net
સામાન્ય સ ૂિિાઓ :

૮.૧

ટે ન્ડર ફીસ કોઈ પણ સંજોગો માં પરત કરવામાં આવશે િટિ

૮.૪

શરતોિે આધીિ ટે ન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે િટિ

૮.૫

આ ટે ન્ડર િોટીસ ટે ન્ડર દસ્તાવેજિો ભાગ બિશે.

૮.૬

ટે ન્ડર ભરિાર એ "ટે ન્ડર ભરિાર માટે િી સ ૂિિા" અિે "પાિતા
/ પીક્યું માપદં ડ" કાળજીપ ૂવવક વાંિવાિી સલાિ આપવામાં આવે છે
કે જે ટે ન્ડર દસ્તાવેજોમાં સમાનવષ્ટ છે .
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૮.૭

ઇ-ટે ન્ડર માટે ઇન્ટરિેટ સાઇટ સરિામું www.nprocure.com છે અિે

ટે ન્ડર નવક્પ પર કોપોરે ટ વેબસાઇટ www.gujaratuniversity.ac.in.
છે .

૮.૮

ચબડસવ માટે મફત તાલીમ નશચબર દર શનિવારે 1.00 થી 5.00 વચ્િે
(એિ)

કોડ

સો્યુશન્સ, જીએિએફસીિો

એક

નવભાગ, 301,

જીએિએફસી ઈન્ફોટાવર, બોડાકદે વ, અમદાવાદ- 380 054 (ભારત)
ખાતે રાખવામાં આવશે. ચબડસે િે તેિો લાભ લેવા નવિંતી કરી છે .
૮.૯

કોઈ પણ કારણ આલયા વગર કોઈપણ અથવા તમામ ટે ન્ડરિે િકારી
કાઢવાિો િક ગુજરાત યુનિવનસિટી અિામત રાખે છે .

અનુસ ૂિી – ૧

ટે ન્ડર િી માટિતી
ટે ન્ડર માટે સીમા ચિહ્ન તારીખો
૧

કામ ન ું નામ

ગજરાત યનનવર્સીટી ની કેટલીક ઈમારતો અને કેમ્પર્સ

૨

કામ નો ર્સમય ગાળો

કરાર સારું થયા થી એક વષવ સુધી

૩

ટે ન્ડર ડાઉનલોડ

તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૯ બપોરિા ૧૨:૦૦

૪

ટે ન્ડર ન ું ઓન લાઈન

તા. ૨૯/૦૭/૨૦૧૯ ૧૮:૦૦ કલાક થી

૫.

પ ૂવવ-લાયકાત ફોમવ અને

તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૯, ૧૪:૦૦ કલાકે

કરવાની તારીખ
ર્સબમીર્સન

ભૌનતકમાું અન્ય

ને સરક્ષા પ ૂરી પાડવી

વાગ્યાથી
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દસ્તાવેજો ર્સહિત
તકનીકી બબડન ું

ર્સબમીર્સન રૂમ નુંબર
૩૮, ગજરાત

યનનવનર્સિટી, અમદાવાદ
ખાતે.

૬.

બબડરની ક્વેરી ર્સબનમટ
કરવાની છે લ્લી તારીખ

તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૯, ૧૭:૦૦ કલાક

લેખન માું પ્રશ્ન.

૭.

બીડ પ ૂવે ની મલાકાત

તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૯, ૧૬:૦૦ કલાક

૮.

ટે કનીકલ બીડની

તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૯, ૧૫:૦૦ કલાકે

૯.

નાણાકીય બીડની

ભાવ ચબડ ફક્ત પ ૂવવ-લાયક એજન્સીઓ નિજ

શરૂઆત
શરૂઆત

ખોલવામાં આવશે. તારીખ ચબડરિે પાછળ થી
જાણ કરવામાં આવશે

૧૦ બીડ નીં વૈધતા

બીડ સબનમટ કરવાિી છે ્લી તારીખ થી ૧૮૦

૧૧ ટેન્ડર ફીર્સ

કામ માટે ટે ન્ડર ફી િીિે પ્રમાણે છે :

ટદવસ

રૂ. 3,600 (માિ િણ િજાર છસો રૂનપયા)
"રજજસ્રાર, ગુજરાત યુનિવનસિટી" િી તરફેણમાં
ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા અમદાવાદમાં ચ ૂકવવાપાિ.

૧૨ ઈએમડી

રૂ. 1,96,000/- (રૂનપયા એક લાખ છન્ું િજાર પ ૂરા)

"રજજસ્રાર, ગુજરાત યુનિવનસિટી" િી તરફેણમાં
ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા અમદાવાદમાં ચ ૂકવવાપાિ.

૧૩ નર્સક્યોહરટી હડપોબિટ

નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ: (ફક્ત સફળ ચબડર માટે )
રૂ. 10,00,000/ - (માિ દસ લાખ રૂનપયા)
કોઈપણ

રાષ્રીયકૃત/

સુનિનિત

બેંકિી

બાંયધરીિી રૂપરે ખામાં રજૂ કરવુ.ં

િોંધ: (1) સફળ ચબડરિે ઇરાદાિા પિિા 15

ટદવસિી અંદર જ એસ.ડી. જમા કરાવવું પડશે,
િિીં તો તેિા ઇએમડીિે જલત કરવામાં આવશે

અિે યુનિવનસિટીિો આગળ નું કોઈ કાયવ
સોંપવામાં આવશે િિીં. (2) એસડી / ઇએમડી
પર કોઈ વ્યાજ ચ ૂકવવાપાિ રિેશે િિીં.
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૧૪ બેંક ર્સૉલ્વેન્ર્સી ર્સહટિહફકેટ

કેલેન્ડર વષવ 2018 માં ઇસ્યુ થયેલ માન્ય બેંક
સૉલવેન્સી રાષ્રીયકૃત / સુનિનિત બેંકિા રૂ.

40,00,000/- (રૂ. ૪૦ લાખ રૂનપયા) કરતાં
ઓછા િટિ એ રીતે એક વષવ માટે માન્ય છે .
૧૫ કામ માટે ર્સમય મયાવદા

વકવ ઓડવ રિી તારીખથી 12 મટિિા. જો ગુજરાત
યુનિવનસિટીએ ઈચ્છે તો તે વધુ સમય માટે
નવસ્ત ૃત કરી શકે છે .

૧૬ પ ૂવવ લાયકાત માપદું ડ
અને દસ્તાવેજો

અનુસ ૂિી ૩, ૩.૧ & ૩.૨ મુજબ

ચબડસવ વેબસાઇટ www.nprocure.com પરથી મફત ટે ન્ડર દસ્તાવેજો
ડાઉિલોડ કરી શકે છે .
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ચબડસવ એ િાણાકીય ચબડ ઈ-ટે ન્ડટરિંગ દ્વારા જ ઇલેક્રોનિક ફોમેટમાં રજૂ કરવાિી
રિેશે. ઉપર દશાવવેલ તારીખ અિે સમય સુધી ઉપરોક્ત સરિામાં પર સંબનં ધત
વ્યક્ક્ત સાથે િાડવ કોપીમાં સંબનં ધત દસ્તાવેજ સાથે પ ૂવવવ્યાપકતા

ઑિલાઇિ ટે ન્ડરમાં ભાગ લેિારા ચબડસવિે ઇન્ફમેશિ ટે કિોલોજી એક્ટ -2000
મુજબ કાયદે સર રીતે માન્ય ટડજજટલ પ્રમાણપિ (વગવ III) મેળવવું પડશે/ િોવું
જોઇશે, જેિી મદદથી તેઓ તેમિી ઇલેક્રોનિક ચબડ પર સિી કરી શકશે. ચબડસવ

ભારતિી કોઈપણ લાયસન્સ સટટિટફકેટ ઑથોટરટીમાંથી તે મેળવી શકે છે અથવા
(એિ) કોડ સો્યુશન્સ જીએિએફસી ચલનમટે ડ િાં એક નવભાગ િો સંપકવ કરી શકે
છે , જે ભારત સરકાર દ્વારા લાઇસેંસ પ્રાલત સટટિફાઈંગ ઓથોટરટી છે .
(ડી) (i)

ચબડ

અનધકારી

(ii) ચબડ

ઓથોટરટી

આમંિણ રજજસ્રાર,

ગુજરાત યુનિવનસિટી,
અમદાવાદ

ઓપનિિંગ રજજસ્રાર,

ગુજરાત યુનિવનસિટી,
અમદાવાદ

(ઈ) ભાવિા ક્વોટટિંગ િી ઢબ : ભાવ ચબડ મુજબ. ક્વોટ પિેલા
કૃપા કરીિે અનુસ ૂિી -2 અિે 3 જુઓ.

અગત્યનું :
•

ભાવ ચબડ માિ www.nprocure.com દ્વારા ઑિલાઇિ જ સબનમટ કરવામાં

આવશે.
•
•

ભાવ ચબડિી િાડવ કૉનપ સબનમટ થવી જોઈએ િિીં.

ડાઉિલોડ કરાયેલ તકિીકી ચબડ દસ્તાવેજો પણ તકિીકી ચબડ સાથે ભૌનતક રૂપે

દરે ક પ ૃષ્ઠ પર સાઇિ સાથે (ભાવ ચબડ નસવાય) સબનમટ કરવામાં આવશે.
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જોડાણ -2

ટે ન્ડરસવિે માટિતી અિે સ ૂિિાઓ
1. સ્પધવકોિે બે ભાગ માં ચબડ નસસ્ટમમાં આમંનિત કરવામાં આવે છે , (1) ભૌનતક

સ્વરૂપમાં રજૂ કરાયેલ તકિીકી ચબડ / પ ૂવવકાલીિતા (ભાગ -1) અિે (2) િાણાંકીય

/ વ્યાપારી ચબડ અનુભવી સેવા પ્રદાતા તરફથી સુરક્ષા સેવાઓ માટે અિે માિવ
શક્ક્તિી સલલાય માટે માિ ઑિલાઇિ ઇ-ટે ન્ડર દ્વારા રજજસ્રાર, ગુજરાત
યુનિવનસિટીિે જમા કરાવવાિી રિેશે.

2. કાયવક્ષેિ: સુરક્ષા સેવાઓ / પુરુષ-સ્ત્રી રક્ષકો, શસ્ત્રોિી સાથે અિે નવિા શસ્ત્રિા
પુરવઠા માટે ટે ન્ડર આમંનિત કરવામાં આવ્યાં છે .

2.1 ટે ન્ડરસવ િે આદે શ મુજબ જી.યુ િેઠળ ઇમારતો / કેમ્પસ માટે સુરક્ષા સેવાઓ
પ્રદાિ કરવી પડશે અિે સમયસર જી.યુ. િી જરૂટરયાત મુજબ સુરક્ષા કમવિારીઓ

સંખ્યા માં પ્રદાિ કરવા પડશે. જી.યુ. સત્તાવાળા દ્વારા સેવા પ્રદાતા સાથે પરામશવ
દ્વારા સ્થાિ અિે રક્ષકિી જગ્યા નિધાવટરત કરવામાં આવશે.

2.2 પ્રસ્તાનવત કેડર અનુસાર અંદાજજત જથ્થો જે વાસ્તનવક જરૂટરયાત મુજબ વધુ
અથવા ઓછં િોઈ શકે છે તે દરરોજ 24 કલાક ડય ૂટી માટે વ્યક્ક્તઓ િી કુલ
સંખ્યામાં િીિે મુજબ :

એ) પુરૂષ સુરક્ષા ગાડડ વ સ (શસ્ત્ર નવિા): 140
બી) સ્ત્રી સુરક્ષા ગાડડ વ સ (શસ્ત્ર નવિા): 6

સી) શસ્ત્ર સાથે પુરૂષ સલામતી ગાડવ (લાઇસેંસ પ્રાલત ગિમેિ): 4
ડી) પુરુષ સુરક્ષા સુપરવાઇઝર: 2

2.3 જી.યુ. િી જરૂટરયાત મુજબ 24*7 કલાક કેડર મુજબિી ડયુટી પુરી પાડવામાં
આવશે.

2.4 સુરક્ષા કમવિારીઓ િે સમય-સમય પર અિે યયારે જરૂર પડયે ત્યારે શ્રેણી
મુજબ સંખ્યા અિે સ્થાિો સાથે જાણ કરવામાં આવશે. સેવા પ્રદાતાિે તે મુજબ
સુરક્ષા કમવિારીઓિે પુરા પાડવા પડશે.

2.5 કરારદાતા / એજન્સી / સેવા પ્રદાતા, કરાર -4 મુજબ કરારિી શરતો અનુસાર
કાયવ / ફરજો કરવા માટે જવાબદાર રિેશે.
3. ટે ન્ડર સબનમટ કરવાિી રીત:

3.1 ટે ન્ડરરોએ છે ્લી તારીખ પિેલાં ચબડ આમંનિત અનધકારીિા સરિામે ટે ન્ડરિા
ભાગ -1 માં જણાવ્યા અનુસાર તકિીકી ચબડ, પ્રીન્ક્લટફકેશિ ફોમવ અિે અન્ય

સંબનં ધત દસ્તાવેજો સબનમટ કરવાનું રિેશે. મોકલિારિા િામ અિે સરિામાં સાથે,
"GU માટે સુરક્ષા સેવા માટે િા ટે ન્ડર" લખેલ ું કવર ફક્ત વ્યક્ક્તગત રીતે જ
સબનમટ કરવામાં આવશે.

3.2 કોમનશિયલ / િાણાકીય ચબડ (ભાગ -2) માિ ઇ-ટે ન્ડટરિંગ દ્વારા ઇલેક્રોનિક
ફોમેટમાં છે ્લી તારીખ પિેલાં રજૂ કરવામાં આવશે.
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4. ટે ન્ડરસવિી યોગ્યતા અિે લાયકાત:

ટે ન્ડરિો સમાવેશ જોડાણ 3 અિે જોડાણ 3.2 માં સ ૂિવવામાં આવ્યા મુજબ િી

આવશ્યકતા િા માપદં ડિી પ ૂનતિિા આધારે કરવામાં આવશે. જોડાણ 3.2 માં
વણવવ્યા મુજબ સંબનં ધત દસ્તાવેજો તકિીકી ચબડ સાથે સબનમટ કરવામાં આવશે.
5. ટે ન્ડર ફી અિે મિી ટડપોચઝટ:

5.1 રૂ. 3,600/- િી ટે ન્ડર ફી અિે રૂ. 1,96,000/- િી ટડપોચઝટ િી રકમ ડી.ડી.િા
સ્વરૂપમાં તકિીકી ચબડ સાથે ચ ૂકવવાપાિ છે . તે ડી.ડી. રજજસ્રાર, ગુજરાત
યુનિવનસિટી, અમદાવાદ િા િામે કોઈપણ બેંકિી માં ચ ૂકવવાપાિ રિેશે. સ્વીકૃત

ફોમવમાં અિે જરૂરી ટે ન્ડર ફી / ટડપોચઝટ િી રકમ િા િોઈ તેવ ું કોઈપણ ચબડ િકારી
કાઢવામાં આવશે િિીં.

5.2 ઉપાજિત રકમ અસફળ સ્પધવકો િે પરત કરવામાં આવશે. સફળ સ્પધવકો િે

નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ પ ૂરું પાડયા પછી ઉપાજિત રકમ 15 ટદવસિી અંદર અથવા
ટે ન્ડર સ્વીકારિાર સત્તાનધકારી દ્વારા િક્કી કરાયેલો સમય, તેિા ટે ન્ડર સ્વીકારતા
િી તારીખથી િક્કી કરે લ સમય, પછી પરત કરવામાં આવશે. સફળ ટે ન્ડરર
આવશ્યક નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ આપશે અિે કોન્રે ક્ટ દસ્તાવેજોિા અમલ માટે ટે ન્ડર
આમંિણ અનધકારીિી ઑટફસમાં િાજરી આપશે. જો તે નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ રજૂ

કરવા અથવા કોન્રે ક્ટ દસ્તાવેજો િલાવવા માટે નિષ્ફળ જાય છે , તો તેિી ટડપોચઝટ
રકમ જલત થઈ જશે અિે ચબડરિે ગુજરાત યુનિવનસિટીમાં બોલી માટે અયોગ્ય
ઠેરવવામાં આવશે.

6. બે ભાગ ચબડ નસસ્ટમ િેઠળ ટે ન્ડર આમંનિત કરવામાં આવે છે :

તકિીકી ચબડ (ભાગ -1) તકિીકી ચબડ-પ્રીન્ક્લટફકેશિ ફોમવ અિે અન્ય સિાયક

દસ્તાવેજો તથા ટે ન્ડર ફી, ઇએમડી, બેંક સૉલવેન્સી સટટિટફકેટ સાથે ઑટફસિા કલાકો
દરનમયાિ સબનમટ કરવાનું રિેશે. (ભૌનતક રૂપે બે િકલોમાં સબનમટ કરવી, એક

મ ૂળ અિે બીજુ ં ફોટો કૉપીમાં ડુન્લલકેટ). ચબડ િે સીલ કરે લ કવર માં મોકલિારિા
િામ અિે સરિામાં સાથે "ગુજરાત યુનિવનસિટી માટે સુરક્ષા સેવાઓ માટે િી ટે ન્ડર"
ચલચખત મોકલવામાં આવશે.

વાચણજ્યયક / િાણાકીય ચબડ (ભાગ -2) ફક્ત ઑિલાઇિ જ સબનમટ કરવામાં
આવશે.

7. નિનિત ચબડસવ ટે ન્ડર આમંિણ અનધકારીિી ઑટફસિી વ્યક્ક્તગત મુલાકાત લઇ
પ ૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓિી પ્રકૃનત નવશે વધારાિી માટિતી મેળવી શકે છે .

8. આ ટે ન્ડર ભરવા પિેલાં, કોન્રાક્ટર એ ઑટફસ / ઇમારતો / કેમ્પસિી મુલાકાત
લઇ શકે છે કે જેિા માટે સુરક્ષા સેવા પ ૂરી પાડવાિી છે અિે કોન્રાક્ટિા સંતોષકારક

પ્રદશવિ માટે ત્યાં િી શરતોિે સ્વયં થી સંતોષી શકે છે . કોઈપણ પ્રકાર િા દાવા િે,
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કોઈપણ સંજોગોમાં એમ્લલોયર દ્વારા કોઈપણ પ્રકાર િી આગતા સ્વાગતા કરવામાં
આવશે િટિ.

10. સૌ પ્રથમ તકિીકી ચબડ (ભાગ -1) ખોલવામાં આવશે. ટેન્ડરર દ્વારા પ્રદાિ

કરે લા દસ્તાવેજો અનુસાર યોગ્યતા માટે િકાસણી કરવામાં આવશે અિે િકાસણી
પછી, સક્ષમ અનધકારી દ્વારા લાયકાત માપદં ડ મુજબ તેિે ઍક્સેસ આપવામાં
આવશે. ફક્ત તે ચબડસવિી "ફાઇિાક્ન્સયલ / પ્રાઇસ ચબડ" જ ખોલવામાં આવશે જે
લાયકાત માપદં ડિા આધારે લાયક છે .

11. ટે ન્ડર માન્યતા કાળ: િાણાકીય ચબડ ખોલવાિી તારીખથી 120 ટદવસિી અવનધ

માટે ટે ન્ડર ઓફર ખુ્લી રિેશે અિે માન્ય રિેશે. જો કે, બંિે પક્ષોિી સંમનતથી
માન્યતા સમયગાળો વધારી શકાય છે . જો માન્યતા સમયગાળા દરનમયાિ ટે ન્ડર

પાછો ખેંિી લેવામાં આવે અથવા સુધારે અથવા કરારિી સ્વીકૃનત પછી કરાર

(ઔપિાટરક કરાર) પર સિી કરવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા સ્વીકૃનત પિિા ઇશ્ય ૂિા
દસ ટદવસિી અંદર કામ શરૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય (માિવશક્ક્ત પ્રદાિ કરવામાં
નિષ્ફળ જાય), ટડપોચઝટ િાણાં જલત કરવા માટે જવાબદાર રિેશે અિે સંસ્થામાં
ચબટડિંગથી ચબડરિે અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવશે.

12. ટે ન્ડર પર સિી કરવાિી પિનત: (ટે કનિકલ ચબડ માટે (ભાગ -1))

12.1 જો ટે ન્ડર કોઈ વ્યટકત દ્વારા બિાવવામાં આવે છે , તો તે વ્યક્ક્ત દ્વારા તેિા
સંપ ૂણવ િામ અિે વતવમાિ સરિામાં ઉપર િસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.

12.2 જો ટે ન્ડર કોઈ માચલકીિી કંપિી દ્વારા બિાવવામાં આવે છે , તો તે તેિા

અનધકૃત માચલક િા સંપ ૂણવ િામ અિે તેિા પેઢીનું સંપ ૂણવ િામ અિે તેિા વતવમાિ
સરિામા સાથે સિી કરશે.

12.3 જો ટે ન્ડર કોઈ કંપિી અથવા ભાગીદારી દ્વારા બિાવવામાં આવે છે , તો તે

પાવર ઓફ એટિી ધરાવતી કંપિીિા ભાગીદાર દ્વારા સિી કરવામાં આવશે. પાવર

ઑફ એટિીિી પ્રમાચણત િકલ અન્ય દસ્તાવેજો સાથે રજૂ કરવામાં આવશે.
ભાગીદારીિા ડીડ, પેઢી નું સંપ ૂણવ િામ અિે પેઢીિા વતવમાિ સરિામાંિી પ્રમાચણત

કૉનપ, અિે કંપિીિા બધા ભાગીદારોિા સંપ ૂણવ િામો અિે વતવમાિ સરિામાં પણ
અન્ય દસ્તાવેજો સાથે ઉત્પન્ન કરવામાં આવશે.

12.4 જો ટે ન્ડર મયાવટદત કંપિી અથવા કોપોરે શિ દ્વારા બિાવવામાં આવે છે , તો

તે કંપિી / કોપોરે શિ અિે પાવર ઑફ એટિી માટે ટડજજટલ પ્રમાણપિ ધરાવતી

યોગ્ય રીતે અનધકૃત વ્યક્ક્ત દ્વારા િસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે, જેમાં ટે ન્ડર પર

િસ્તાક્ષર કરવા િા ટકસ્સામાં પાવર ઓફ એટિીિી પ્રમાચણત કૉનપ િશે અન્ય

દસ્તાવેજો સાથે અલગ પાડવામાં આવશે. આવા મયાવટદત કંપિી અથવા
કોપોરે શિિે કરાર આપવામાં આવે તે પિેલાં તેિા અક્સ્તત્વિા સંતોષકારક પુરાવા
આપવાિી જરૂર પડી શકે છે .
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12.5 સંયક્ુ ત સાિસ / કન્સોટટિયમ િે મંજૂરી િથી

12(એ). ટે ન્ડર પર સિી કરવાિી પિનત:(િાણાકીય/વ્યાપારી ચબડ માટે (ભાગ-2))

ટડજજટલ રૂપે િસ્તાક્ષર કરવા, (એિ) કોડ સો્યુશન્સ સાથે રજજસ્ટડવ થવું અિે

િાણાકીય / વ્યવસાનયક ચબડ (ભાગ -2) માટે કાન ૂિી માન્ય ટડજજટલ પ્રમાણપિ
પ્રાલત કરવુ.ં

13. કોન્રાક્ટર એનપ્રલન્ટસ એક્ટ 1961, ન્ય ૂિતમ વેતિ એક્ટ 1948, કામદારોિા
વળતર અનધનિયમ 1923, કોન્રાક્ટ લેબર (નિયમિ અિે નિવારણ) અનધનિયમ
1970, વેતિ ચુકવણી અનધનિયમ 1936, રોજગારદાતાિા જવાબદારી અનધનિયમ

1938, મેટરનિટી બેનિટફટ્સ એક્ટ 1961, ઔદ્યોચગક નવવાદ કાયદો 1947 િી
જોગવાઈઓનું અિે લાગુ પડતા અન્ય શ્રમ કાયદાઓ અિે સમય-સમય પર જારી
નિયમો અિે નવનિયમો નું પાલિ કરશે. આમ કરવામાં નિષ્ફળ થાય તો કરારિા
ઉ્લંઘિિી રકમ અિે ટે ન્ડરિે આમંિણ આપિાર / સ્વીકારિાર અનધકારી તેિા
નવવેકબુદ્ધિથી કરારિે સમાલત કરી શકે છે . શ્રમ કાયદાઓ સટિતિા કોઈપણ
કાયદાિા જોગવાઈઓ દ્વારા ઉ્લંઘિિે કારણે ઉદ્ભવતા કોઈપણ િાણાંકીય
જવાબદારી માટે ઠેકેદાર પણ જવાબદાર રિેશે.

14. ટે ન્ડરર તેિી ટે ન્ડરિી તૈયારી અિે સબનમશિ સાથે સંકળાયેલ તમામ ખિવ
સિિ કરશે અિે એમ્લલોયર કોઈ પણ ટકસ્સામાં આ ખિવ માટે જવાબદાર રિેશે િિીં.
15. ટે ન્ડરિા િામંજૂર કરવાિો અનધકાર:

15.1 કોઈપણ અથવા બધા ટે ન્ડર (ઓ) િે રદ કરવાિા તથા તેિા માટે કોઈપણ
કારણો િા આપવાિો અનધકાર ટે ન્ડર આમંનિત અનધકારી દ્વારા અિામત રાખવામાં
આવે છે .

15.2 અપયાવલત ટે ન્ડર ઉપર જણાવેલ કોઈપણ શરતોિે પટરપ ૂણવ કરતા િા િોઈ તો,
કોઈપણ કારણો આલયાં નવિા િકારી શકાય છે .

15.3 ઉપરોક્ત ઉપરાંત, ટે ન્ડરર કોઈ શરતમાં કોઈપણ ફેરફારિી દરખાસ્ત કરે તો
ટે ન્ડર પણ સંપ ૂણવ રીતે િકારવામાં આવશે.

16. અસરકારક સલામતીિે સુનિનિત કરવી એ કોન્રાક્ટર િી એકમાિ જવાબદારી
રિેશે અિે અપ્રામાચણકતા, િોરી, અસુનવધા થી તથા અન્ય કોઈ પણ કારણ નસવાય
કે કુદરતી આપનત્ત થી સંસ્થામાં કોઈ નુકસાિ થાય તો તેિે એજન્સી પાસેથી વસ ૂલ
કરવાનું રિેશે

17. ઇન્વેન્ટરીઝ: ઠેકેદાર જી.યુ. દ્વારા િક્કી કરાયેલ તમામ મિત્વિી િીજો લેશે

અિે આ વસ્ત ુઓિા નુકસાિ, િોરી માટે જવાબદાર રિેશે. ઉપર લેવાયેલી કોઈ

વસ્ત ુઓ પર કોઈપણ ખોટ, નુકસાિ અથવા િોરીિા ટકસ્સામાં, કોન્રાક્ટરિી બાકી
રકમ માંથી ટકિંમત વસ ૂલ કરવામાં આવશે.

18. ઠેકેદાર કોઈપણ નુકસાિ અથવા અન્ય આકક્સ્મકતાિા ટકસ્સામાં જી.યુ. િી વતી
કાયદા િેઠળ જરૂરી પગલાં લેશે.
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19. ઠેકેદાર ખાતરી કરશે કે જી.યુ. દ્વારા જારી કરે લા યોગ્ય દ્વાર પાસ વગર ઇમારત

/ તેમિી ફરજ િી જગ્યાએ થી / કેમ્પસ થી સંસ્થા િી કોઈ વસ્ત ુ લેવામાં આવી
િથી. અિે તે િેત ુ માટે રાખવામાં આવતા રે જજસ્ટર માં એન્રી કરવી. આ સ્થળમાંથી
આવતી અથવા બિાર જતા કોઈપણ વાિિ િી ઉપરોક્ત રજજસ્ટરમાં રે કોડવ તરીકે
એન્રી કરવાિી રિેશે.

20. તમામ સામગ્રી, ઉપકરણો, અસરકારક સંિાર ઉપકરણો, સ્ટાફિા ઉિાળા અિે

નશયાળુ ગણવેશ, આઇ કાડડ વ સ, િામ લલેટ, મોબાઈલ અિે તેિી બેટરી બેટરી, યોગ્ય

કદિા લેથ, લવ્િસલ અિે સેવાઓ એટલેકે સુરક્ષા સેવાઓ કરવા માટે જરૂરી સ્ટે શિરી
/ કે તેિી વ્યવસ્થાઓ ઠેકેદાર દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવશે. કોન્રાક્ટર સુનિનિત
કરશે કે સુરક્ષા ફરજ માટે નિયુક્ત થયેલા લોકો ફાયર ફાઇટીંગ ઉપકરણોિા
ઉપયોગમાં સારી રીતે પ્રનશચક્ષત છે .

21. ઠેકેદાર આ સેવાઓ માટે કોઈ પણ અન્ય એજન્સી અથવા વ્યક્ક્ત (વ્યક્ક્તઓ)
િે કોન્રે ક્ટ પર લેશે િિીં.
22. ઠેકેદાર તમામ શ્રમ કાયદા દ્વારા બંધાયેલો રિેશે (સક્ષમ અનધકારી પાસેથી શ્રમ

લાયસન્સ મેળવવા સટિત). કોઈપણ શ્રમ કાયદાઓ / અન્ય કાયદાઓિા
ઉ્લંઘિથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ નવવાદ માટે જી.યુ. જવાબદાર રિેશે િિીં.

23. કોન્રાક્ટર કરારિા આધારે તેમિા જ્ઞાિ પર આવતી તમામ બાબતોિે ધ્યાિમાં
રાખીિે સંપ ૂણવ સુરક્ષા જાળવશે.

24. રજાઓ અિે રનવવારે આ કરારિી કામગીરી માટે જવાબદારી કોન્રાક્ટર રિેશે.

25. કમવિારી વ્યક્ક્ત ઠેકેદારિા કમવિારીઓ િશે, જી.યુ. તેમિી સાથે કોઈ સીધી
અથવા પરોક્ષ રીતે સંબધ
ં ધરાવશે િિીં, તમામ વૈધાનિક જવાબદારીઓ ઠેકેદાર
પર છોડવામાં આવશે.

26. સંબનં ધત અનધનિયમોિા વૈધાનિક જોગવાઈઓ મુજબ રાખવામાં આવેલ
કામદારો િા ન્યુિતમ વેતિ અિે અન્ય આકક્સ્મક વેતિ માટે ઠેકેદાર જવાબદાર
રિેશ.ે

27. જી.યુ. પાસેથી મેળવેલ ચુકવણીિે ધ્યાિમાં લીધા વગર, દરે ક મટિિાિા 7
તારીખ સુધી કામદારો / સુરક્ષા રક્ષકોિે ચુકવણી કરવા માટે ઠેકેદાર જવાબદાર

રિેશ.ે ઠેકેદાર દ્વારા કામદારો / સુરક્ષા રક્ષકોિે ચ ૂકવણી પછી, ઠેકેદારિે ચુકવણી
િી પ્રટક્રયા જી.યુ. દ્વારા િાથ ધરવામાં આવશે.

28. આગામી મટિિે 10 મી તારીખથી એક મટિિા માટે કોન્રાક્ટર દ્વારા પગારિી
ચુકવણીમાં નવલંબિા ટકસ્સામાં પ્રનત વ્યક્ક્ત 1,000 / - (એક િજાર) રૂ.
લાદવામાં આવશે.

દં ડ

29. અગાઉિા મટિિા િા સંબનં ધત પ્રત્યેક અલગ મકાિ / કેમ્પસ માટે કેડર

મુજબિી િાજરીિી સંપ ૂણવ નવગતો સાથે મકાિ / કેમ્પસ મુજબ સમનપિત ચબલ અિે

કોન્રાક્ટરિા જવાબદાર વ્યક્ક્ત દ્વારા યોગ્ય રીતે સ્વીકૃત વેતિ શીટિી િકલ
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(વ્યક્ક્તગત રૂપે જી.યુ. િી સ ૂચિ સાથે કામદારો, તેમિા ઇપીએફ અિે ઇએસઆઈ

ખાતા િંબર, સીલ િેઠળ અિે ઠેકેદારિી િસ્તાક્ષર વગેરે) વગેરે સંબનં ધત િોડલ

અનધકારીિા પ્રમાણપિ સાથે ઠેકેદાર દ્વારા સબનમટ કરવામાં આવશે. યોગ્ય િકાસણી

પછી, ચબલ રજૂ કયાવિા 15 ટદવસિી અંદર જી.યુ., ઠેકેદારિે આવશ્યક ચુકવણી
કરશે. ઠેકેદાર તે માટે િા િલણિા ટડપોચઝટ પછી કરવામાં આવેલા વૈધાનિક

કપાતિો દાવો કરશે. ચબલિી રજૂઆતિા એક અઠવાટડયામાં તે ચબલ િી ચુકવણી
કરવામાં આવશે.

30. ઠેકેદારિા કામદારોિે જી.યુ. સાથેિા કરાર માં કોઈ ગોપિીયતા િોતી િથી અિે

જી.યુ. અિે કોન્રાક્ટરિા કાયવકતાવઓ વચ્િે કોઈપણ પ્રકાર િો કોઈ સંબધ
ં રિેશે
િિીં.

31. સલામતી રક્ષક / કમવિારીિે રોજગારી આપવી આવશ્યક છે અિે તે 50 વષવથી
વધુ િ િોવી જોઈએ અિે 18 વષવથી ઓછી િ િોવી જોઈએ (જન્મ તારીખ
પ્રમાણપિ દરે ક સુરક્ષા કમવિારીઓ સાથે જી.યુ. ઑટફસમાં િોવું જોઈએ).

32. સલામતી રક્ષકો એ ટદવસ િા ૦8 કલાકિી ફરજ કરશે પરં ત ુ વ્યક્ક્તગત રીતે

ટદવસમાં 08 કલાકથી વધુ િિીં. ફરજ િાટવ િે પ્રભારી અનધકારી સમક્ષ મ ૂકવો
જોઈએ.

33. કોન્રાક્ટર નિમાનસક ધોરણે ભ ૂતપ ૂવવ સૈનિકોિી ભરતી અિે ચબિ-કાયવક્ષમ અિે
િબળા સુરક્ષા રક્ષકોિી યોગ્ય બદલીિી ખાતરી કરશે.

34. ઠેકેદાર ખાતરી કરશે કે સુરક્ષા ઈિિાિ / સુપરવાઇઝર ફક્ત નિવ ૃત સૈન્ય

વ્યક્ક્ત (લઘુતમ જેસીઓ / િવલદાર રે ન્ક) િશે. સુરક્ષા રક્ષકોિે તૈિાત કરવામાં
પણ સેિાિા નિવ ૃત્ત સૈનિકો િે પસંદ કરવામાં આવશે.

35. અનુસ ૂચિ બતાવે છે કે તેમિા જમાવટિી જગ્યાએ જમા કરાવતા રક્ષકો /
સુપરવાઇઝરિી સંખ્યાિે લલેસમેન્ટ પિેલાં ઠેકેદાર દ્વારા ઇન્િાિ અનધકારી પાસે

મંજૂર કરવામાં આવશે. સ ૂચિ માં કોઈપણ ફેરફાર જી.યુ. િી મંજૂરી થી કરવામાં
આવશે. કોન્રાક્ટર રક્ષકો / સુપરવાઇઝર તેમિા જમાવટિી જગ્યાએ જેટલી સંખ્યા
માં જમા કરાવેલ િોઈ તેિો દૈ નિક અિેવાલ સબનમટ કરશે. સલામતી રક્ષકિે તેિી

સુરક્ષા ફરજ ઉપરાંત ટરસેલશિ, બાહ્ય વ્યક્ક્તિે માગવદશવિ તેમજ કેમ્પસ માં
સ્પીટીંગ, નુકસાિ અથવા અન્ય જોખમિે રોકવા જેવી ફરજ બજાવવી પડશે. વીજ

પુરવઠો જરૂરી િ િોય તેવા નવસ્તારમાં ક્સ્વિિે બંધ કરીિે તેિે વીજળીિા અયોગ્ય

ઉપયોગ અથવા બગાડિે રોકવા તથા તેન ું સંિાલિ કરવું પડશે. નસક્યોટરટી
સુપરવાઇઝરિે તમામ ઑટફસિી િાવીઓ િી કસ્ટડી રાખવી પડશે અિે તેિા માટે

ઇશ્ય ૂ અિે રસીદ રજજસ્ટર જાળવવું પડશે. નસક્યોટરટી સુપરવાઇઝરિે ખાતરી કરવી
પડશે કે ગેટ પાસ નવિા કોઈ સામગ્રી / પેટરફેરલ બિાર જતા િથી. આ પ્રકારિી

ફરજિો ભંગ ગંભીર ગણવામાં આવશે અિે દરરોજ રૂ. 1000 / - િો દં ડ લાદવામાં
આવશે અિે તેિે ઠેકેદારિા ચબલમાંથી વસ ૂલ કરવામાં આવશે. કોઈ ફરજજયાત
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કમવિારી તેિી ફરજ દરનમયાિ ઊંઘતો ઝડપાઇ તો , તેિે તેિી ફરજ અિે
જી.યુ.માંથી કાઢી મુકવામાં આવશે.
36. ઘોષણા:

ટે ન્ડરરે િીિે આપેલ ઘોષણા (1) થી (7) િી ઘોષણા કરવી પડશે અિે તે ફોમવમાં
િસ્તાક્ષરિી િોકસાઇિા સ ૂિકમાં તેિા િસ્તાક્ષર કરવા પડશે.

(1) હુ ં / અમે જાિેર કરું છં કે હુ ં / અમે આ સાઇટિી મુલાકાત લીધી છે અિે આ

ટે ન્ડર સબનમટ કરતાં પિેલાં સામગ્રી, શ્રમ અિે કામ સંબનં ધત અન્ય પટરબળો
સંબનં ધત સ્થાનિક પટરક્સ્થનતઓથી મારી જાતિે/પોતાિે પટરચિત કરી છે .

(2) હુ ં / અમે જાિેર કરું છં કે મેં / અમે આ કાયવિા કરાર, અવકાશ અિે અન્ય
દસ્તાવેજોિી શરતો કાળજીપ ૂવવક અભ્યાસ કયો છે અિે તે મુજબ અમલ કરવા માટે
સંમત છીં.

(3) હુ ં / અમે જાિેર કરું છં કે હુ ં / અમારો કમવિારી િા સ્ટાફિા સભ્ય સાથે કોઈ
વ્યવસાય અથવા કુટુંબીક સંબધ
ં િથી, કે જે કોઈપણ ભાગમાં સીધા અથવા પરોક્ષ

રીતે (i) ટે ન્ડર દસ્તાવેજિી તૈયારી સામેલ િોઈ. (ii) બીડ િી પસંદગીિી પ્રટક્રયા
મા સામેલ િોઈ અથવા (iii) સંપ ૂણવ પસંદગી પ્રટક્રયા અિે કરાર િા અમલીકરણ

દરમ્યાિ એમ્લલોયરિા િીિેિા કમવિારીઓિે નસવાય કે જેમણે આ સંબધ
ં થી ઊભી
થયેલી સંઘષવિે િોકરીદાતાિે સ્વીકાયવ રીતે ઉકેલવામાં આવી છે , તેવા માં સામેલ
િોઈ.

અનુક્રમ
િંબર

એમ્લલોયરિા કમવિારીનું િામ કાયાવલય અિે ઑટફસ કે
જેમાં તે કામ કરે છે

(4) હુ ં / અમે જાિેર કરું છં કે આ કોન્રાક્ટ િેઠળ યુનિવનસિટીિે પ ૂરી પાડવામાં
આવેલ સેવા શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા અિે કાયવશક્ક્ત િોવી જોઈએ અિે ઉપરિા પેરા (13)
માં જણાવેલા તમામ સંબનં ધત કાયદાઓિી પ ૂણવપણે પ ૂનતિ અનુસાર રિેશ.ે

(5) હુ ં / અમે જી.યુ.િી જરૂટરયાત મુજબ શ્રેષ્ઠ સારા પાિ વાળા કમવિારી પુરા
પાડવા માટે સંમત છં

ે રી આપીએ છીએ કે કિેવાતી સેવાઓ કોન્રાક્ટિા કાયવકાળ
(6) હુ ં / અમે બાંિધ

દરનમયાિ સતત નવતટરત કરવામાં આવશે અિે જો સંતોષકારક િ િોય અથવા
િક્કી કરવામાં આવેલા કાયદા ભંગ કરવામાં આવશે તો તેિે

જી.યુ. દ્વારા

ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે અિે જી.યુ. કોઈ પણ સ ૂિિા નવિા અમારા કરારિે રદ
કરી શકે છે .

(7) હુ ં / અમે આમ સંબનં ધત કાયદાિા વૈધાનિક જોગવાઈઓ અનુસાર મુકવામાં
આવેલ કમવિારી િે લઘુતમ વેતિ એક્ટ અિે અન્ય આકક્સ્મક મુજબ જરૂરી વેતિ
ચ ૂકવવા માટે જવાબદાર રિીશ.

તારીખ: ______________________
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સ્થળ: ____________________

(સીલ સાથે ઠેકેદાર / ચબડરિી િસ્તાક્ષર)

જોડાણ-3
પ્રાધાન્યતા માપદં ડ

1.0 બોલી બોલિારે પુરાવા માટે સંબનં ધત દસ્તાવેજો સાથે જોડાણ-3.2 મુજબ
પ ૂછવામાં આવેલી બધી માટિતી પ્રદાિ કરવી આવશ્યક છે .

2.0 બોલી બોલિારે જોડાણ -3.2 માં જણાવ્યા મુજબિા તમામ પ્રમાચણત દસ્તાવેજો
/ િોટરાઇઝ્ડ ડીક્લેરેશિ પ્રદાિ કરવી આવશ્યક છે .

3.0 ઇન્ચ્છત ચબડર પાસે છે ્લા પાંિ વષવ દરનમયાિ સતત ઓછામાં ઓછા 03
(િણ) વષોિો અનુભવ િોવો જોઈએ, એટલે કે િાણાકીય વષવ 2016-17 થી 201819 સુધી પ્રનતલષ્ઠત કંપિીઓ / સંસ્થાઓ / પીએસયુ / સેન્રલ / રાયય સરકાર
સંગઠિો / યુનિવનસિટીઓિે સુરક્ષા સેવાઓ પ ૂરી પાડેલી િોવી જોઈએ.

4.0 િાણાકીય વષવ 2018-19, 2017-18 અિે 2016-17 િી ન્ય ૂિત્તમ સરે રાશ વાનષિક

ટિવઓવર સુરક્ષા સેવાઓિી સમાિ િોકરીઓથી 200 લાખથી ઓછી િિીં િોય.

બેલેન્સ શીટ, િફા અિે નુકસાિ ખાતાિા સ્વરૂપમાં સમાિ ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવાિે
ટે કો આપતાં, રેડઓવર સટટિટફકેટ, વ્યવસાયમાં િાટવ ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા સિી કરાયેલ
ટિવઓવર સટટિટફકેટ ઑફર સાથે સબનમટ કરવું આવશ્યક છે .

5.0 ચબડરિે ઉપરોક્ત કોઈપણ સંગઠિોમાં િીિે પ્રમાણેિા પાંિ વષવમાં
સફળતાપ ૂવવક સમાિ કાયોિો અનુભવ િોવો જોઈએ: -

(એ)િણ સમાિ કોન્રાક્ટ્સ વાનષિક રૂ .80 લાખથી ઓછા મ ૂ્યિા િટિ અથવા
(બી)બે સરખા કોન્રાક્ટ્સ વાનષિક રૂ. 120 લાખથી ઓછા મ ૂ્યિા િટિ; અથવા
(સી)એક સમાિ કરાર વાનષિક રૂ. 160 લાખથી ઓછા મ ૂ્યિા િટિ.

6.0 પ્રનતલષ્ઠત કંપિીઓ / સંસ્થાઓ / પીએસયુ / સેન્રલ / રાયય સરકાર

સંગઠિો / યુનિવનસિટીઓિે સલામતી રક્ષકો અિે સેવાઓ પ ૂરી પાડવા િો
ચબડર પાસે ઓછામાં ઓછા પાંિ વષવિો અનુભવ િોવો જોઈએ. સંયક્ુ ત સાિસ

/ કન્સોટટિયમ મંજૂર િથી. દા.ત. સલામતી વ્યવસાયિી સ્થાપિાિો વષવ
01/04/2012 પછીથી રિેશે િિીં.

7.0 બીડર નવરુિ કંપિીિી સ્થાપિા પછી ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર

અથવા કોઈ રાયય બોડવ /યુનિવનસિટીઓ/કોપોરે શિ દ્વારા કોઈ પ ૂછપરછ/કેસિી
તપાસ િાલુ િા િોવી જોઈએ અથવા કોઈ િા બ્લેક ચલસ્ટ માં િા િોવા જોઈએ.

8.0 વ્યવસાય શરૂ થવાિી તારીખથી ચબડ ઓફર કરવાિી તારીખ સુધી ચબડર
સામે કોઈ પોલીસ / કોટવ કેસ અમલમાં િોવો જોઈએ િિીં.
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9.0 તેમણે જોડાણ-3.2 મુજબ લઘુત્તમ વેતિ એક્ટ મુજબ ચુકવણી અંગેિી
ઘોષણા કરવી પડશે.

10.0 શસ્ત્ર વગર / શસ્ત્ર સાથે તેિી પાસે ઓછામાં ઓછા છે ્લા િણ મટિિામાં દર

મટિિે 150 સુરક્ષા રક્ષકો િોવા આવશ્યક છે , (એનપ્રલ,મે,જૂિ,-2019 ઇસીઆરિી
િકલ સાથે)

11.0 ચબડર પાસે કાયમી ઇ.પી.એફ. એકાઉન્ટ અિે કમવિારી સ્ટે ટ ઇન્સ્યોરન્સ

કોપોરે શિ [ESIC] નું સટટિટફકેટ તેિા િામ નું િોવું જોઈએ, કાયમી ઇ.પી.એફ.
એકાઉન્ટનું ડોક્યુમેન્ટરી પ્ર ૂફ અિે ESIC / વકવ મેિિા વળતર પ્રમાણપિ સબનમટ
કરવું આવશ્યક છે .

12.0 કોન્રાક્ટ લેબર એક્ટ અંતગવત શ્રમ કનમશિર દ્વારા દર મટિિે ઓછામાં ઓછા
૧૫૦ વ્યક્ક્તિે લાઇસન્સ િોવું આવશ્યક છે . (પ્રમાચણત િકલ જોડાયેલ છે )

13.0 સનવિસ ટે ક્સ / જીએસટી િોંધણીિી કૉનપ અિે પેિ કાડવ િી કૉનપ ચબડ
દસ્તાવેજમાં જોડેલી િોવી આવશ્યક છે

(એ) િાણાકીય વષવ 2018-19, િાણાકીય વષવ 2017-18 અિે િાણાકીય વષવ

2016-17 માટે આવકવેરા રીટિવિી કૉનપ બીડ દસ્તાવેજ સાથે જોડેલી િોવી
આવશ્યક છે .

(બી) રાષ્રીયકૃત / સુનિનિત બેંકિી સો્વેન્સી સટટિટફકેટિી સટટિફાઇડ કૉનપ

જરૂટરયાત મુજબ સબનમટ કરવામાં આવશે. સંયક્ુ ત સાિસ / કન્સોટટિયમિી મંજૂરી
િથી. ચબડર લાયકાત માપદં ડ મુજબ િોવા જોઈએ.

(સી) કોન્રાક્ટર એકલ માચલક, રજજસ્ટડવ ભાગીદારી કંપિી / પ્રા. ચલ. માચલક

અથવા પજ્બ્લક ચલ. માચલક નું િોવું આવશ્યક છે ,. દુકાિો અિે સ્થાપિાિી
પ્રમાણપિિી િકલ, િોંધણી / ઇિકોપોરે શિિી રજૂ કરવી જરૂરી છે .

(ડી) ચબડરિે શેડય ૂલ બી મુજબ િા ભાવતાલ િોવા જોઈએ, િિીં તો ટે ન્ડર

ધ્યાિમાં લેવામાં આવશે િિીં.

14.0 આઇએસઓ પ્રમાચણત સેવા પ્રદાતા િે પ્રાધાન્ય છે .

15.0 જો કોઈ માટિતી યોગ્યતા પ્રાલત કરવાિા િેત ુથી ખોટી ભરવામાં િોય તો તેિે

ગંભીર ગણવામાં આવશે અિે તેિા ઇએમડીિે જલત કરવામાં આવશે અિે
ભનવષ્યમાં કોઈ કાયવ િ આપવા તેિે બ્લેકચલસ્ટે ડ કરવામાં આવશે..

16.0 GU એ મ ૂળ દસ્તાવેજો ઉત્પન્ન કરવા માટે કિી શકે છે યયાં પ્રમાચણત
ફોટોકાપીઝ આપવામાં આવેલ છે

17.0 ભારતીય કંપિી એક્ટ, 1956 / સિકારી સોસાયટી િેઠળ રિાયેલી ભારતીય

ભાગીદારી એક્ટ / કંપિી િેઠળિા કોન્રાક્ટર / એજન્સી / સેવા પ્રદાતા /
વ્યક્ક્તગત-એકમાિ માચલક / ભાગીદારી સુરક્ષા સેવા પ્રદાતાિા િોક્કસ િેત ુ માટે

રાયય અથવા કેન્ર સરકાર સાથે િોંધાયેલી આવી કંપિી એક ચબડર તરીકે અરજી
કરવા પાિ રિેશે.

જોડાણ-૩.૧
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ટેન્ડર સ્વીકૃનત માટે સેવા પ્રદાતાિી પસંદગી
1.0

તકિીકી ચબડ ખો્યા પછી, તમામ દસ્તાવેજોનું મ ૂ્યાંકિ ધોરણોિા
આધારે કરવામાં આવશે.લાયકાતવાળી એજન્સીઓિે ગુણ પિનત મુજબ
ક્રમાંટકત કરવામાં આવશે.

માકવ સ િીિે પ્રમાણે ફાળવવામાં આવશે:
અનુ.િં.
1

નવગત
સુરક્ષાસેવાિો અનુભવ

(i)> = ૫ અિે <= ૭

વષોમાં

ગુણ કરતા

૫

(ii)> ૭ અિે <= ૧૦ ૧૦
ગુણ કરતાં

(iii)>૧૦ પછી ૧૫ ગુણ
2

સરે રાશ વાનષિક ટિવઓવર

(i)>

=

૨૦૦

િાણાકીય વષવ 2018-19, ૨૫૦ કરતા ૫ ગુણ
િાણાકીય

વષવ

2017-18 (ii)>૨૫૦

અિે

અિે

<=

<=૩૦૦

અિે િાણાકીય વષવ 2016- કરતાં ૧૦ ગુણ

(iii)>૩૦૦ પછી૧૫ ગુણ

17 (રૂ.લાખમાં)
3

સુરક્ષા

રક્ષકોિી

સંખ્યા (i)> ૧૫૦ અિે <= ૨૫૦

(બધાપ્રકાર)વતવમાિ પગાર િે ૧૦ કરતા વધારે ગુણ
પર(ઇસીઆરિી

િકલ (ii)>૧૫૦ અિે <= ૨૫૦

જોડાયેલ િોવી આવશ્યક છે ) કરતાં ૧૦ ગુણ

(iii)>૨૫૦ પછી ૧૫ ગુણ

4

સુરક્ષાસેવા િો અનુભવ

(i)>૫૦ અિે <=૭૫

માિ યુનિવનસિટીઓ અથવા ગુણ કરતાં

૧૦

સરકાર દ્વારા(અગાઉિા પાંિ (ii)> ૭૫ અિે <= ૧૦૦
િાણાકીય વષવ દરનમયાિ પ ૂણવ થી ૧૦ ગુણ
થયેલા કયોિા

(ii)> ૧૦૦ અિે <= ૧૨૫

રકમ) (રૂ.લાખમાં)

(iii)>૧૨૫ પછી ૨૦ગુણ

માન્યઆઇએસઓ પ્રમાણપિ

૫ ગુણ

અનુભવિી
5

રલષ્ટએ કાયો િી કરતાં ૧૫ગુણ

2.0 ઉચ્િતમ માકવ સ ધરાવતી એજન્સીિે ક્ય ૂ ૧ જાિેર કરવામાં આવશે અિે
બાકીિા લોકો ઉતરતા ક્રમમાં ક્યુ ૨, ક્ય ૂ ૩ િશે...

3.0 ઉપરોક્ત પ્રટક્રયા પ ૂણવ કયાવ પછી િાણાકીય ચબડ ઓિલાઇિ ખુ્લી રિેશ.
ે
િાણાકીય ચબડ સલામતી એજન્સીિા સનવિસ િાજિસિા સંદભવમાં માિ બે દશાંશમાં
જ છે .(કાળજીપ ૂવવક અનધલેખિ ૫. અિે અનધલેખિ ૪િી કલમ િં.૬ વાંિો)
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કામિા અમલીકરણ માટે સૌથી િીચુ ટે ન્ડર (L1 એજન્સી) પસંદ કરવામાં
આવશે પરં ત ુ,જો દરિી સમાિ રકમ િોય, તો પેરા ૨ તરીકે જાિેર કરાયેલ
કામોિી ફાળવણી મુજબ રે ન્કર પસંદ કરવામાં આવશે.

જોડાણ-૩.૨

પ ૂવવ લાયકાતિી માટિતી/ફોમવ/િેકચલસ્ટ

તકિીકી ચબડ સાથે દસ્તાવેજોિી સંબનં ધત પ્રમાચણત િકલો સાથે નવગતો પ્રદાિ
કરવી જોઈએ.
અનુ
િં.

નવગત

જોડાયેલ
[િા/િા]

જોડાયેલ

સાચબતી

નવગતો

નવશેષ

દસ્તાવેજોિી

માટે

િોંધ
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1.

િામ, સરિામુ,
ં સેલ ફોિ અિે ઈ-મેલ સરિામું
કોન્રાક્ટર / એજન્સી / સનવિસ પ્રોવાઇડર /

વ્યક્ક્તગત-એકમાિ માચલક / ભાગીદારી કંપિી
/ કંપિી / સિકારી સોસાયટી અથવા રાયય
અથવા કેન્ર સરકાર સાથે રજજસ્ટડવ કોઈ પણ
કંપિી સુરક્ષા સેવા પ્રદાતાિા િોક્કસ િેત ુ માટે
2.

િોંધણીિી પ્રમાચણત િકલ (રાયય સરકાર, કેન્ર
સરકાર, મ્યુનિનસપલ કોપોરે શિ સાથે)

3

ભાગીદારી પેઢી િા માચલક/ કંપિી / સિકારી
સમાજિી પેઢી / ભાગીદાર / પ્રનતનિનધઓ,
જેિે પાવર ઓફ એટિી આપવામાં આવે છે

તેમિા િામ, સરિામાં , મોબાઈલ િંબર અિે
ઇમેઇલ.
4

માચલકીિી પેઢી / ભાગીદારી કંપિી / કંપિીિા

બંધારણિી િકલ / લેખ / સિકારી સોસાયટીિા
મેમોરે ન્ડમિી કૉનપ અથવા રાયય અથવા કેન્ર
સરકાર સાથે રજજસ્ટડવ કોઈ પણ પેઢી, સુરક્ષા
સેવા પ્રદાતાિા િોક્કસ િેત ુ માટે દસ્તાવેજિી
પ્રમાચણત કૉનપ સાથે માચલકિી નવગતો
5

ટે ન્ડર ફી ડ્રાફ્ટ

6

ઇએમડી ડ્રાફ્ટ

7

બેંક સોલવેન્સી સટટિટફકેટ

9

છે ્લા એક વષવિી ચુકવણી િા િલણિી િકલ
સાથે વ્યવસાનયક કર િોંધણી.

10

છે ્લા એક વષવિી ચુકવણી િા િલણિી િકલ
સાથે સેવા કર િોંધણી.

11
12
13

જીએસટી િોંધણી િંબર

દુકાિ અિે સ્થાપિ િોંધણી પ્રમાણપિ િકલ
સુરક્ષા સેવાિી સ્થાપિાિો વષવ (સાચબતીિી િકલ

જોડાયેલ િોવી જોઈએ) જે 30/06/2012 પછીથી
િિીં િોય.
14

પૅિ (આવકવેરા)

15

પી.એફ. િોંધણી

16

છે ્લા એક વષવિી ચુકવણી માટે િાલાિી િકલ
સાથે ઇએસઆઈ િોંધણી

17

પ્રાદે નશક શ્રમ કનમશિર દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય
લાયસન્સ

18

ગુજરાત રાયય િા ખાિગી સુરક્ષા એજન્સી
અનધનિયમ 2005 િેઠળ , ઇન્સ્પેક્ટર જિરલ ઓફ
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પોલીસ દ્વારા કાઢી આપવામાં આવેલ લાઈસન્સ

(કાયદો અિે ઓડવ ર) અિે ગુજરાત રુ્સ 2007 િા
રુ્સ 9 િી રિિા આ કાયદા િેઠળ કરવામાં આવી
છે (યયારે િનથયારો સાથે સુરક્ષા ગાડડ વ સ પ ૂરા
પાડવામાં આવે છે )
19

શુ ં સુરક્ષા રક્ષકો િે િનથયારો પ ૂરા પાડવામાં આવે
છે તે માન્ય લાયસન્સ સાથે છે િા અથવા િા.

20

મજૂર નિયમિ અિે િાબ ૂદી કાયવ િી િોંધણીિી
કૉનપ.

21

અગાઉિા િણ (03) િાણાકીય વષવ નુ ં વાનષિક
ટિવઓવર

(સી.એ. દ્વારા બંધાયેલ પ્રમાચણત િકલો)
(1). 2018- 2019 * રૂ .___________

(2). 2017 -2018 * રૂ. ___________
(3). 2016 -2017 * રૂ. ___________

(લાયકાત માટે ન્ય ૂિતમ આવશ્યકતા, ઉપરિા
િણ વષવિો સરે રાશ વાનષિક વળતર, સુરક્ષા

સેવાઓિી સમાિ િોકરીઓથી 200 લાખથી ઓછા
િિીં િોય.
22

પિેલાિી પાંિ (05) દરનમયાિ પ ૂણવ સુરક્ષા સેવાઓ (ફક્ત
સુરક્ષા સેવા) િી નવગતો

પ ૂણવ વષવ (2018 - 2019, 2017 -2018, 2016 -2017, 2015
-2016, 2014 -2015) િીિે મુજબ માટિતી સાથે
સરકારી / અધવ-સરકારી / જાિેર મયાવટદત

કંપિી / બેંક / િોક્સ્પટલ / યુનિવનસિટી / કોલેજો / ઉદ્યોગો /
િોટે ્સ વગેરે
અનુ.
િં.

સંસ્થા

કંપિીનુ ં

/ કરાર

િામ,

સરિામુ,ં
ટેચલફોિ

તારીખિો
સમયગા

ળો: ___

વાનષિક
કરાર
રકમ

થી___

2

3

િકલ જોડે

સંખ્યા ૧ સમાન્લત
પ ૂરી
પ્રમાણપિ
પાડવા
માં

આવેલ

/મો.િં.

1

સુરક્ષાિી

4

5

6

િોંધ: સંતોષકારક રીતે સેવાઓ પ્રસ્તુત કરવા માટે સંસ્થાઓ
/ સંસ્થાિો સમાલત કરવાિા વકવ -ઑડવ સવ અિે પ્રમાણપિિી
પ્રમાચણત િકલો.
23

પાછલા િણ વષવ એટલે કે 2018 - 2019, 2017
-2018, 2016 -2017 િા આઇટી વળતરિી
પ્રમાચણત િકલો

24

વતવમાિ વષવમાં પ્રગનતમાં કામિા આદે શિી કૉનપ
કે જેિા માટે સુરક્ષા સેવાઓનુ ં માનસક ચબલ ____
કરતાં ઓછં િોવુ ં જોઈએ િિીં
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25

એજન્સી સાથે કુલ સંખ્યા સ્ટાફ
(એ) સુરક્ષા િાિ

(બી) નસક્યુટરટી સુપરવાઇઝર
(સી) લેડી નસક્યુટરટી ગાડડ વ સ

(ડી) શસ્ત્ર વગર સુરક્ષા રક્ષકો
(ઇ) શસ્ત્રો સાથે સુરક્ષા રક્ષકો
(એફ) વિીવટી સ્ટાફ

િોંધ: તેિી પાસે ઓછામાં ઓછા સુરક્ષા રક્ષકોિી
ન્ય ૂિતમ તાકાત િોવી આવશ્યક છે

િનથયારો / શસ્ત્ર સાથે તેિા વતવમાિ પગારપિક
પર 150 થી ઓછી િિીં (ઇસીઆરિી કૉનપ જોડવી
આવશ્યક છે )
26

િોટરી પિેલા પ ૂવવ ઇનતિાસ નવશે િસ્તાક્ષર કયાવ
(એ) િાણાકીય સંસ્થા કોઈ ટડફો્ટર

(બી) વ્યવસાય શરૂ કરવાિી તારીખથી ચબડ
ઓફર કરવાિી તારીખથી કોઈ પોલીસ / કોટવ કેસ
27

ગ્રાિકિી સ ૂચિ કે કે જેિે િાલ માં સુરક્ષા સેવાઓ
પ્રદાિ કરવામાં આવી રિી છે તેિા િામ, સરિામુ,ં
ટે ચલફોિ િંબર, સેલ િં., ગ્રાિકો

માટે પુરા

પાડવામાં આવેલ રક્ષકો / બંદૂકદારો વગેરે િી
સંખ્યા
28

આઈ.એસ.ઓ પ્રમાણપિિી કૉનપ

રૂ. ૧૦૦/- િા સ્ટે મ્પ કાગળ ઉપર િોટરાઇઝ્ડ ઘોષણા િીિે મુજબ િશે:
હુ ં / અમે / _____________ આમ જાિેર કરીએ છીએ કે અમારી કંપિી
બ્લેક ચલસ્ટે ડ િથી અિે કંપિીિી સ્થાપિા પછી અમારી નવરુધ્ધ કોઈ પ ૂછપરછ
/ કેસ , ભારત સરકાર / ગુજરાત સરકાર અથવા કોઈપણ રાયય બોડવ /
યુનિવનસિટીઓ / કોપોરે શિ

દ્વારા પેલન્ડિંગ િથી.

હુ ં / અમે ______________________ આમ જાિેર કરું છં કે હુ ં / અમે
કોઈપણ િાણાંકીય સંસ્થાિા ટડફો્ટર િથી અિે વ્યવસાયિી શરૂઆતિી તારીખ
થી ચબડ ઓફર કરવાિી તારીખ સુધી અમારી નવરુિ કોઈ પોલીસ / કોટવ કેસ
અમલમાં મ ૂકાયો િથી..
હુ ં / અમે સંબનં ધત કાયદાિી જોગવાઈઓ તથા લઘુતમ વેતિ અનધનિયમ મુજબ
કમવિારીઓ િે લઘુતમ વેતિ અિે અન્ય આકક્સ્મક વેતિ આપવા નું બાિેંધરી
આપીએ છીએ.
હુ ં / અમે આગળ બાિેંધરી આપીએ છીએ કે જો ઉપરિી અમારી જાિેરાત ખોટી
અથવા ગેરમાગે દોરતી િોય તો અમારા ટેન્ડર / કોન્રાક્ટિે રદ કરવામાં આવે છે .
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સ્થળ:
તારીખ:
અનધકૃત વ્યક્ક્તિી સીલ અિે િસ્તાક્ષર
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જોડાણ-4

કરારની શરતો અને નનયમો

કલમ-૧ - આ કરારમાું વ્યક્ત કરે લા શબ્દોનો અર્વ
આ કરારમાં, અિીં વ્યાખ્યાનયત કયાવ પછી, િીિે આપેલા શબ્દ અચભવ્યક્ક્તઓ તેમિે
અિી આપવામાં આવેલા અથવ રિેશે, નસવાય કે સંદભવિે અન્યથા જરૂરી િોય.
(એ) "જીયુ" િો અથવ ગુજરાત યુનિવનસિટી, અમદાવાદ-ગુજરાત છે .

(બી) "વાઇસ િાન્સેલર (વીસી)" િો અથવ ગુજરાત યુનિવનસિટીિા કુલપનત છે .
(ર્સી) "રજજસ્રાર" િો અથવ ગુજરાત યુનિવનસિટીિા રજજસ્રાર થાય છે .

(ડી) "ઠેકેદાર" િો અથવ એ છે કે વ્યક્ક્તગત, પેઢી, કંપિી, કોપોરે શિ, જે રજજસ્રાર

જીયુ સાથે કરારમાં પ્રવેશ કરે છે અિે તેમાં તેિા વારસદાર, વિીવટકતાવઓ,
વિીવટકતાવઓ, અનુગામીઓ, કાન ૂિી પ્રનતનિનધઓ, શામેલ રિેશે

(ઇ) "ઠેકેદારિા પ્રનતનિનધ" િો અથવ કરારિો અમલ કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્ક્ત

છે જે કોન્રાક્ટર દ્વારા જાિેર કરવામાં આવશે અિે સ ૂિિાઓનું પાલિ કરવા અિે

કામિી સામગ્રી પ્રાલત કરવા માટે અિે ઉપયોગ કરવા માટે યોગ્ય રીતે અમલમાં
મુકાયેલા પાવર ઑફ એટિી િેઠળ અનધકૃત કરવામાં આવશે. તે કામોિે યોગ્ય
અમલીકરણિી જવાબદારી લેવા માટે સક્ષમ િોવા જોઇએ.

(એફ) "ટે ન્ડરર અથવા ચબડર" એટલે વ્યક્ક્તગત, પેઢી, કંપિી, કોપોરે શિ જે ચબડ
/ ટે ન્ડર સબનમટ કરે છે .

(જી) "અનુસ ૂચિત બેંક" િો અથવ એ છે કે જે બેંકિો ટરઝવવ બેંક ઓફ ઇલન્ડયા એક્ટ
1934િા બીજા શેડય ૂલ અથવા તેમાં થયેલા ફેરફારમાં સમાવેશ થાય છે .

(એચ) "કરાર" િો અથવ એ થાય કે કરાર અથવા કાયવ હુકમ, જથ્થાિા સ્વીકૃત ચબલ
અિે દર, કરારિી શરતો, ટે ન્ડરરોિે સ ૂિિાઓ અિે અન્ય તમામ ટે ન્ડર
દસ્તાવેજોિો સમાવેશ થાય છે .

(આઇ) "ટે ન્ડર અથવા ચબડ" િો અથવ એ વ્યક્ક્તગત, પેઢી, કંપિી, કોપોરે શિ દ્વારા

કામિા અમલીકરણ માટે કરવામાં આવેલ ઓફર (તકિીકી અિે / અથવા
િાણાકીય / વાચણજ્યયક)

(જે) "જથ્થાિા ચબલ (BOQ)" િો અથવ છે સુરક્ષા સ્ટાફ, તેમિી માિા, દર અિે
પુરવઠાિી નવગતોિી સ ૂચિ.

(કે) "મ ૂળ કરાર મ ૂ્ય" િો અથવ કામિા ઓડવ ર / કોન્રે ક્ટ કરારમાં જણાવેલી રકમ.

(એલ) "કરાર મ ૂ્ય" એટલે મ ૂળ કરાર મ ૂ્ય જે કરારિી જોગવાઈઓિે આનધિ
બદલાવા પાિ છે .
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(એમ) "સાઇટ" િો અથવ જમીિ અિે / અથવા અન્ય સ્થાિો પર, િીિે, તેિા દ્વારા
કે જેિા દ્વારા કામો િાથ ધરવામાં આવશે, અિે કરાર િેત ુ માટે ગ્રાિક / િોકરીદાતા
/ અનધકારી દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી કોઈપણ અન્ય જમીિ અથવા સ્થાિો.

(એિ) "માન્યતા અથવા માન્ય" િો અથવ એ છે કે લેચખતમાં મંજુરી આપેલી છે જે
અગાઉિી મૌચખક મંજૂરીિા લેચખત પુલષ્ટકરણ સટિત છે .

(ઓ) "વકવ ઑડવ ર" િો અથવ એ થાય કે નિયોક્તા અથવા અનધકારીએ ઠેકેદારિે
ટે ન્ડર ક્સ્વકારતો લખેલો પિ.

(પી) "મટિિો" િો અથવ ગ્રેગોટરયિ કૅલેન્ડર મટિિો છે .
(ક્ય ૂ) "ડે" એટલે કે કૅલેન્ડર ટદવસ
(આર)
રિેશ.ે

"સમય" ઘટડયાળિા કલાકો દ્વારા વ્યક્ત ભારતીય ધોરણ સમય મુજબ

(એસ) "ટે ન્ડર તારીખ" િો અથવ છે ટે ન્ડરિી સ ૂિિા પ્રમાણે ટે ન્ડર પ્રાલત કરવા માટે
નિયત કરે લ સમાલતી તારીખ અથવા અનુગામી સ ૂિિા દ્વારા લંબાવેલ તારીખ.

(ટી) "રૂપીઝ" (અથવા સંચક્ષલત રૂપમાં રૂ.) િો અથવ ભારતીય િલણમાં રૂનપયા િશે.
કલમ -2 નોહટર્સો, ર્સુંમનતઓ, મુંજૂરીઓ, પ્રમાણપત્રો અને નનણવયો
કોઈપણ િોટટસ, સંમનત, મંજૂરી પ્રમાણપિ અથવા નિધાવરણ આપવા માટે કરારિા

જોગવાઈમાં યયાં પણ છે , તે લેચખતમાં રિેશે અિે સ ૂચિત શબ્દો, પ્રમાચણત અથવા
િક્કી કરવામાં આવશે તે મુજબ રિેશે.
કલમ-૩ ર્સુંચાર અને કરારની ભાષા
3.1 લેખિમાં સંિાર કરવો

કરારમાં કોઈપણ પક્ષ દ્વારા તમામ િોટટસો, સંિાર, સંદભો અિે ફટરયાદો અંગ્રેજી /

ગુજરાતીમાં લખવામાં આવશે. કોન્રાક્ટરિા માિ અનધકૃત પ્રનતનિનધ તરફથી સંિાર
કરવામાં આવશે તે જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
3.2 કરારિી ભાષા

કરાર દસ્તાવેજ અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરવામાં આવશે.
કરાર - 4 કરારનું સંિાલિ કરતો કાયદો

કરારમાં ભારતિા અમલી કાયદા દ્વારા સંિાચલત કરવામાં આવશે અિે તેિો
અનધકારક્ષેિ અમદાવાદ શિેરિી યોગ્ય કોટવ િશે.
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કલમ -5 કોન્રાક્ટ એગ્રીમેન્ટ

કોન્રાક્ટર કામિા આદે શિી તારીખથી 7 ટદવસિી અંદર કરારિા સ્વરૂપમાં કોન્રે ક્ટ

કરાર દાખલ કરશે અિે અમલમાં મ ૂકશે. િાલિા કાયદાઓ અનુસાર જરૂરી મ ૂ્યિા
સ્ટે મ્પ પેપસવ કોન્રાક્ટર દ્વારા તેિી પોતાિી ટકિંમતે પ્રદાિ કરવાિા રિેશે. મ ૂળ કરારિે
જી.યુ. દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવશે અિે પ્રમાચણત િકલ કોન્રાક્ટરિે ઉપલબ્ધ
કરાશે.

કલમ -6 દર અને કર

કરારિા દર શ્રમ કાયદાઓ અનુસાર છે જેમાં મ ૂળભ ૂત ન્ય ૂિતમ વેતિ + ડીએ +

સ્ટે ચ્યુટરી િાિ (ઇપીએફ + ઇએસઆઈસી) + એજન્સી દ્વારા િોંધાયેલા સનવિસ
િાિિો સમાવેશ થાય છે .

6.1 યુનિવનસિટી ઉપરિા ટે બલ અિે વાસ્તનવક િાજર સંખ્યા મુજબ લઘુતમ વેતિ

મુજબ વૈધાનિક શુ્ક ખિવ તથા જીએસટીિો ખિવ ભોગવશે એજન્સી દ્વારા ચબિ
વૈધાનિક શુ્ક ભોગવવામાંઆવશે અિે તેિે સનવિસ િાિમાં ગણવામાં અિે
લખવામાં આવશે.

6.2 ટે ન્ડરરએ યુનિવનસિટીિી આવશ્યકતા મુજબ સુરક્ષા કમવિારીઓિી રાત-

ટદવસિી 8 કલાકિી ફરજ માટે નિમણકં ૂ કરવા માટે રો ક્રમાંક 7 અિે 8 માં % માં
માિ સનવિસ િાિ માટે િા દરિો ઉ્લેખ કરવાિો રિેશ.ે બોિસ, ગૌરવપ ૂણવ,
ચલવટરઝ, ઓવરિેડ િાજિસ, િફા અિે જીએસટી નસવાયિા અન્ય તમામ કરિે

ધ્યાિમાં રાખીિે દર લખવાિો રિેશે. જીએસટીિો ખિવ યુનિવનસિટી દ્વારા ભોગવવામાં
આવશે. ટાંકવામાં આવતી સનવિસ િાજિસમાં બે કરતા વધુ આમકડા િોવા જોઈએ

િિીં અિે તે શ ૂન્ય કરતાં વધુ િોવું જોઈએ. ઉદાિરણ તરીકે 5.45% માન્ય છે પરં ત ુ
5.451 માન્ય િથી.

6.3 L1 એજન્સીઓ િાણાકીય ચબડિા ક્રમ િં. (6) અિે (7) માં જણાવ્યા અનુસાર

સનવિસ િાજિસિા આધારે ધ્યાિમાં લેવામાં આવશે, જે િોંધનિય છે . સમાિ સનવિસ
િાજિસિા ટકસ્સામાં યુનિવનસિટી જોડાણ ૩.૧ િા લાયકાત માપદં ડ મુજબ નિણવય
લેશે.

6.4 નિયમો અનુસાર ચબલમાંથી ટીડીએસ કાપવમાં આવશે.
કલમ -7 નર્સક્યોહરટી હડપોબિટ

7.1 સેવા પ્રદાતા જેિી ચબડ સ્વીકારવામાં આવે છે તે રૂ. દસ લાખિી કોઈપણ

રાષ્રીયકૃત / સુચિત બેંકિી 18 મટિિાિી માન્યતા ધરાવતી એસ.ડી. બેંક ગેરંટીિા
સ્વરૂપમાં ભરવાિી રિેશે.

7.2 નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ આ કોન્રાક્ટ િેઠળિી તમામ જવાબદારીઓિે યોગ્ય

પટરપ ૂણવતાિી ગેરંટી તરીકે પ્રસ્ત ુત કરવામાં આવે છે . આ કોન્રાક્ટ GUG િી
કિેરીઓ / ઇમારતો/ કેમ્પસમાં સલામતી રક્ષક વગેરે માટે છે . સેવા પ્રદાતા, જે

કોઈ અનધકારીએ કોઈ કરારિી શરત િેઠળ અથવા તો એમ્લલોયરિી તરફેણમાં આ
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કરાર પર િસ્તાક્ષર કયાવ િોય તેવા અનધકારીિી સ ૂિિાઓનું પાલિ કરવામાં નિષ્ફળ
જાય તો આ કરાર િેઠળ સેવા પ્રદાતાિા જવાબદારીઓિી યોગ્ય પ ૂનતિ માટે

એમ્લલોયર દ્વારા આ કરારમાંથી મળતા સનવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા અથવા િોકરીદાતા
સાથે સેવા પ્રદાતાિા અન્ય કરારો દ્વારા ચ ૂકવવાપાિ બાકી રકમ સુરક્ષા ટડપોચઝટિી
રકમિો ઉપયોગ દ્વારા કરી શકે છે .

7.3 નસક્યોટરટી ટડપોચઝટિે સેવા પ્રદાતા દ્વારા સેવા પ ૂરી પાડવામાં નિષ્ફળતા માટે

અથવા કરારિા નિભાવમાં અયોગ્ય રીત-રસમોિા ઉપયોગ કરવાિા કારણોસર
એમ્લલોયર દ્વારા જલત કરવામાં આવશે.
7.4

સનવિસ

પ્રોવાઇડરિે

નસક્યોટરટી

ટડપોચઝટ

કામિા

સંતોષકારક

સમાન્લત/સંતોષકારક સેવા પછી એક મટિિા પછી અિે કરારિી સમાન્લત પછી
સનવિસ પ્રોવાઇડર પાસેથી વસ ૂલાતપાિ બાકી રકમિે સમાયોજજત કયાવ પછી પરત
કરવામાં આવશે.

કલમ -8 કાયવક્ષમ અને ર્સક્ષમ કમવચારીની જોગવાઈઓ

8.1 કોન્રાક્ટર સલામત અિે યોગ્ય રીતે કામ િલાવવા માટે તથા કામદારોિે જરૂરી

સ ૂિિાઓ આપવા િંમેશા કાયવક્ષમ અિે સક્ષમ કમવિારીઓિે નિમણુક આપશે જેથી
તેઓ સુરચક્ષત અિે યોગ્ય રીતે કામ કરી શકે. ઠેકેદાર સક્ષમ, સાવિેત અિે કુશળ

િોય તેવા સુપરવાઇઝસવ અિે કાયવકરોિે જ કાયવ સોપશે. જી.યુ. આ કરારિા
અમલમાં ઠેકેદાર દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા કોઈપણ વ્યટકતિી તરફ વાંધો લેવા અથવા

ફરજમાંથી તરત જ દૂર કરવા માટે આદે શ આપવા સ્વાતંત્ર્ય છે , કે જે, જી.યુ.િી

મંતવ્યમાં, પોતાિી જાતિે ગેરવતવિ કરે છે અથવા તેિા ફરજોનું યોગ્ય નિભાવમાં
અસમથવ અથવા અયોગ્ય છે અથવા જી.યુ. દ્વારા તેિા કામિે અનિચ્છિીય માિવામાં
આવે છે અિે આવા વ્યક્ક્તિે જી.યુ.િી લેચખત અનુમનત નવિા કામોમાં ફરી કાયવરત

કરી શકાશે િિીં. કોઈપણ વ્યક્ક્ત જે કાયોમાંથી દૂર કરાયેલ છે તે જગ્યાએ તેિે
સક્ષમ નવક્પ દ્વારા શક્ય તેટલી ઝડપથી બદલવામાં આવશે.

8.2 કોન્રાક્ટર આ કરારિા આધારે અથવા અન્યથા તેિા ધ્યાિમાં આવતી બધી
બાબતોિે ધ્યાિમાં રાખીિે સંપ ૂણવ સુરક્ષા જાળવશે.
કલમ -9 કાયવની શરૂઆત

કોન્રે ક્ટર કામિા આદે શિી તારીખથી 7 ટદવસિી અંદર કામ શરૂ કરશે.

કલમ -10 ઠેકેદાર દ્વારા ક્ષનતપનતિ
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i. ઠેકેદારિી બધી ટક્રયાઓ સામે ક્ષનતપુનતિ

કોન્રાક્ટર જી.યુ./ અનધકારી / નમલકતિે તમામ કાયવ, સ્યુટ્સ, કાયવવાિી, ખોટ,
ખિવ, નુકસાિી, િાિ, દાવા અિે દરે ક પ્રકારિી માગણી અિે વણવિ જે સામે
લાવવામાં આવે અથવા કામિા અમલ દરનમયાિ અથવા રક્ષણ દરનમયાિ ઠેકેદાર

અિે / અથવા તેિા પ્રનતનિનધ અિે / અથવા તેિા કમવિારીઓિી કોઈપણ

કાયવવાિી અથવા ખોટિા કારણોસર જી.યુ./ અનધકારી / નમલકતમાંથી વસુલવામાં
આવે તે તમામિી ક્ષનતપુનતિ કરશે. આમાંિી કોઈપણ શરતો િેઠળ GU દ્વારા
ચ ૂકવવામાં આવતા વળતરિી તમામ રકમ, વાસ્તનવક નુકસાિ અથવા નુકસાિ

જાળવણી ધ્યાિે રાખ્યા નવિા કે કોઇ નુકશાિ થયેલ છે કે િિીં તે ગણતરી નવિા,
કોન્રાક્ટરિી બાકી રકમમાંથી પુિઃપ્રાલત કરવામાં આવશે.
ii. તમામ દાવાની ર્સામે ક્ષનતપનતિ

ઠેકેદાર પોતાિા ખિે, કામ માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રોકાયેલા રક્ષકોિા સંદભવમાં,

કોઇપણ અમલી કાયદાિી જોગવાઈઓ અનુસાર સલામત જોગવાઈઓિી ગોઠવણ
કરશે, અિે તેિી સાથે જોડાણમાં બધી સુનવધા પ ૂરી પાડશે.

રાષ્રીય રજાઓ અિે રનવવારિા રોજ કામ કરવા માટે સ ૂિિાઓ / ટદશાનિદે શો
અમલીકરણિી જવાબદારી ઠેકેદારિી રિેશે.

કરારિા અમલ માટે ઠેકેદાર દ્વારા નિયુક્ત કમવિારીઓ સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે

GU કોઈ સંબધ
ં ધરાવશે િિીં અિે તમામ વૈધાનિક જવાબદારીઓ ઠેકેદાર દ્વારા
નિભાવવામાં આવશે. આ કરાર વ્યવસાનયક કરાર િશે અિે રોજગારીિી રિિા માટે
િિીં.

કલમ-૧૧ જમીનનો કબજો અને ઉપયોગ

જી.યુ.િા કબજામાં અથવા તેિી માચલકીિી કોઈ પણ જમીિ યુનિવનસિટીિી લેચખત
પરવાિગી નવિા કોન્રાક્ટર દ્વારા કબજો લેવામાં આવશે િિીં. GU કેમ્પસમાં ઠેકેદાર

દ્વારા કોઈ અિનધકૃત ઇમારતો / િટ / બાંધકામ / માળખાં મ ૂકવામાં આવશે િિીં.
કલમ -૧૨ શ્રમ કાયદાઓ અને વૈધાનનક નનયમનોન ું પાલન

કમવિારીઓ સાથે વ્યવિારમાં, ઠેકેદાર તમામ કાયદાઓ અિે કાન ૂિી નિયમોનું
સંપ ૂણવ પાલિ કરશે જેમ કે

i) કામદારોિા વળતર અનધનિયમ, 1923

ii) ગ્રેચ્યુઇટીનું ચુકવણી અનધનિયમ, 1972
iii) કમવિારી ભનવષ્ય નિનધ અિે નવનવધ પ્રોનવઝન્સ એક્ટ, 1952
iv) પ્રસ ૂનત લાભો ધારો, 1951

v) કોન્રે ક્ટ લેબર (રે ગ્યુલેશિ અિે િાબ ૂદી) કાયદો, 1970
vi) લઘુત્તમ વેતિ અનધનિયમ 1948
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vii) વેતિ ચુકવણી ધારો 1936

viii) સમાિ મિેિતાણું એક્ટ 1979

IX) બોિસ િા ચુકવણી એક્ટ 1965

x) ઔદ્યોચગક નવવાદ અનધનિયમ 1947
xi) ઔદ્યોચગક રોજગાર (સ્થાયી આદે શો) કાયદો 1946
xii) વેપાર સંઘ અનધનિયમ 1926

xiii) બાળ મજૂરી (પ્રનતબંધ અિે નિયમિ) કાયદો 1986

xiv) આંતરરાયય સ્થળાંતટરત કાયવકરો (રોજગારીિી નિયમિ અિે સેવાિી શરતો)
કાયદો 1979

xv) ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1948.

xvi) એપ્રેંટટસ એક્ટ 1961.

xvii) કમવિારીનું જવાબદારી કાયદો 1938.
અિે અન્ય કાયદાઓ અથવા નિયમિો, je સક્ષમ કાયદાકીય સત્તાનધકારીઓ દ્વારા
સમય-સમય પર તૈયાર કરવામાં આવે છે તે બધા અદ્યતિ સુધારા સાથે નવનવધ
અનધનિયમો અિે નિયમો સાથે કરારમાં લાગુ થઈ શકે છે .

ઠેકેદાર ખાતરી કરશે કે તે િીિે પ્રમાણે સખત પાલિ કરાવે છે :

એ. ચ ૂકવણી કરે લ વેતિ કાયદા મુજબ સ ૂચિત કરતાં ઓછં િથી.

બી. વેતિ અિે અન્ય બાકીિી રકમ નિયનમત રીતે અિે સમયસર ચ ૂકવવામાં આવે
છે .

સી. કોઈપણ કાયદા અથવા નિયમિો િેઠળ આવશ્યક રૂપે પ ૂવાવનધકાર / લાયસન્સ
પ્રાલત થાય છે .

ડી. સંબનં ધત દસ્તાવેજો જાળવી રાખવું અિે સંબનં ધત સત્તાવાળાઓિે આવશ્યક
નિવેદિોિી રજૂઆત કરવી અિે જરૂરી સ ૂિિાઓ દશાવવવી.

ઇ. નવનવધ મજૂર કાયદાઓ િેઠળ અનધકારીઓ પાસેથી કોઈપણ સ ૂિિાઓ /
ટદશાઓ પર તરત જ પગલાં લો.

એફ. તેઓ ગુજરાત પોલીસ મિાનિદે શક (કાયદો અિે હુકમ) દ્વારા અમલમાં ફોમવ 6 ખાિગી સુરક્ષા એજન્સી એક્ટ 2005 િેઠળ અિે તે મુજબિા રાયયિા અનધનિયમ
િેઠળ રિાયેલા ગુજરાત રૂ્સ 2007 િા નિયમ 9 મુજબ લાઇસન્સ મેળવશે (યયારે
શસ્ત્રો સાથે સુરક્ષા રક્ષકો પ ૂરી પાડવામાં આવે)

જી. શસ્ત્રો સાથેિા સુરક્ષા રક્ષકોિે પ ૂરા પાડવામાં આવે છે તે માન્ય લાયસન્સ ધરાવે
છે િા કે િા

સનવિસ પ્રોવાઇડર સેવકોિે ન્ય ૂિતમ વેતિ કરતા ઓછં ચ ૂકવશે િિીં અિે સેવકોિે

લાગુ શ્રમ કાયદાઓ અનુસાર બધી સુનવધાઓ પુરી કરશે. શ્રમ લાઇસન્સ અિે
Page 36 of 46

પી.એફ. િોંધણી િંબર પ્રાલત કરવા માટે યયાં સેવકો માટે લાગુ પડે છે તે જવાબદાર
રિેશ.ે તેિે તેિી અંગત તાલીમ પણ આપવી પડશે અિે માચલકિી ટકિંમત પર

સેવકોિા સમ ૂિ વીમો લેવાિો રિેશે. સનવિસ પ્રોવાઇડરિે એમ્લલોયરિા અનધકારીિે,

ઉપરોક્ત જવાબદારીઓ પાલિ કરવાિા પુરાવા અથવા વૈધાનિક સત્તાનધકારીઓિા

અપવાદ પ્રમાણપિો આપવા પડશે. ઓફર કરે લા અિે સ્વીકૃત ટે ન્ડર દર ઉપરિી
જવાબદારીઓિા પાલિ માટે તમામ િાણાકીય ઘટિાઓ સટિત સમાનવષ્ટ
માિવામાં આવશે.

કલમ -13 મજર કાયદાઓન ું ઉલ્લુંઘન કરવાના દાવાઓ
ઠેકેદારિી નિષ્ફળતાિા ટકસ્સામાં જો કોઈપણ સત્તાવાળાઓ અથવા કોઈ લેબર

કાયદા અથવા નિયમિો િેઠળિા અનધકારીઓ અથવા દાવા અથવા અરજી િેઠળિા
કોઈ સ ૂિિો, ટદશાઓ અથવા નિણવયોિા પટરણામે કોઇ િાણાિી ચુકવણી કરવાિી
બિશે, તો આવા િાણા ઠેકેદાર દ્વારા GUિે ચ ૂકવવાપાિ રકમ ગણવામાં આવશે,
અિે આવા ચુકવેલા કે ચુકવવાિા થતાં િાણાિી માગણી કરવામાં આવ્યાિા ૭

ટદવસિી અંદર ઠેકેદાર ચુકવવમાં નિષ્ફળ જશે તો જી.યુ. આ કરાર િેઠળ અથવા

એમ્લલોયર સાથેિા અન્ય કોઈ કરારિે લીધે કોન્રાક્ટરિે ચુકવવાિી તથી રકમમાંથી
પુિઃપ્રાન્લત માટે િકદાર રિેશે. જી.યુ.. કોઈ દાવા અથવા માગિે લડવા માટે

બંધાયેલા રિેશે િિીં નસવાય કે કોન્રાક્ટર તેિા માટે લેચખત નવિંતી કરે અિે

ઠેકેદારિા લડવાિા કારણો જી.યુ. દ્વારા વાજબી ગણવામાં આવે અિે જી.યુ. દ્વારા
કેસ લડવામાં તથી સંપ ૂણવ ટકિંમતિે ઠેકેદાર જમા કરાવશે.

કોન્રાક્ટર કામ પર તેિા દ્વારા નિમવામાં આવેલા તમામ કમવિારીઓિી સલામતી
માટે જવાબદાર રિેશે, GU પર કામ કરવાથી તથા અકસ્માતિી જાણ કરશે, અિે
બધી શક્ય સિાય આપવા અિે પ્રસ્તાનવત અિે યોગ્ય તબીબી ધ્યાિ આપવા માટે

દરે ક ગોઠવણ કરશે. જીવલેણ અકસ્માતિા ટકસ્સામાં, GU િે તેિી જાણ સાથે

પોલીસિે અકસ્માતિી જાણ કરવાિી કોન્રાકટરિી જવાબદારી રિેશે. અસરગ્રસ્ત
કામદારો અથવા તેમિા સંબધ
ં ીઓ માટે વળતર, આવા ટકસ્સાઓમાં કામદાર
વળતર અનધનિયમ અનુસાર મિત્તમ ઝડપથી ઠેકેદાર દ્વારા ચ ૂકવવામાં આવશે.
કલમ -14 કરારનો ર્સમયગાળો અને એક્સ્ટેંશનનો ર્સમયગાળો

કામિા આદે શિી તારીખથી 12 મટિિાિા સમયગાળા માટે કરાર અમલમાં રિેશ.ે

બંિે પક્ષોિી સંમનત સાથે કરારિી અવનધિે વાજબી સમય સુધી આગળ વધારવામાં
આવી શકે છે .

કલમ -15 નકર્સાની વસલાત:
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સનવિસ પ્રોવાઇડરિે કરારમાં પ્રદાિ કરવામાં આવેલ સેવાઓ સંતોષકારક રીતે

આપવા નિષ્ફળતાિા ટકસ્સામાં, રોજગારદાતા રોજિી ચુકવણીિા દરિા દર બે ટકા
પ્રનત દરે નુકશાિ િાિ કરશે. સાત ટદવસ સતત અિે િણથી વધુ અલગ ઇવેન્ટ્સ
માટે ચલક્ક્વટડડેટેડ નુકસાિિી વસુલાત સેવા પ્રદાતા દ્વારા ટડફો્ટિે કારણે કોન્રેક્ટ
સમાલત કરવાિો િેત ુ માિવામાં આવશે.

કલમ -16 ઉંમર, શૈક્ષબણક લાયકાત અને ચાહરત્ર પ્રમાણપત્ર:

સનવિસ પ્રોવાઇડર ફરજ પરિા દરે ક સેવકિા ઉમરિો પુરાવો, શૈક્ષચણક લાયકાત

અિે અનુભવિી નવગતો રજુ કરશે, કોઈ સેવક 50 વષવથી વધુ ઉંમરિા િોવા જોઈએ
િિીં તેમજ 18 વષવથી ઓછા િિીં. વધુમાં સુરક્ષા કમવિારી (સશસ્ત્ર અથવા નિસશસ્ત્ર)

ભ ૂતકાળમાં કોઈ પોલીસ કેસમાં સામેલ િથી તેવ ુ પોલીસ ન્ક્લયરન્સ સટટિટફકેટ રજુ
કરવાનુ રિેશે

કલમ -17 અનધકૃત પ્રનતનનનધ:
સેવા પ્રદાતા મકાિ / કેમ્પસ પ્રમાણે તેિા અનધકૃત પ્રનતનિનધ નિમશે, જેિો
કામકાજિા ટદવસે સેવકિી ગેરિાજરી અથવા અપયાવલત િાજરીમાં તાત્કાચલક સંપકવ

થઈ શકે છે . આ િેત ુ માટે , સનવિસ પ્રોવાઇડર ફોટો, સરિામું (રિેણાંક અિે તેિી ફરજ

/ ઉપલબ્ધતાિા સ્થળ) અિે અનધકૃત પ્રનતનિનધિો સેલ િંબર આપશે. સેલ ફોિ
પર પ્રનતનિનધિે સ ૂિવવામાં આવેલી સ ૂિિાઓ / ફટરયાદો (પછીિા ટદવસે લેચખત

સંદેશાવ્યવિાર દ્વારા અનુસરવામાં આવે) સેવા પ્રદાતાિે સંિાર કરવામાં આવી
િોવાનું માિવામાં આવશે. અનધકૃત પ્રનતનિનધ સેવાઓિે પુિસ્થાવનપત કરવા

વૈકન્્પક ગોઠવણ કરશે અિે સેલ ફોિ પર એમ્લલોયરિા અનધકારીિે સેલ સંદેશિા

સમયિા િણ કલાકિી અંદર સેવાઓમાં બ્રેક માટે તેમિી દ્વારા લેવાયેલા પગલામાં
કરે લ કાયવવાિી નવશે સંપકવ કરશે, ત્યારબાદ તેમિી લેચખત એટીઆર (ઍક્શિ ટે કિ
ટરપોટવ ) આપશે.

કલમ -18 યનનફોમવ અને આઇડેન્ન્ટટી કાડવ

સનવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા તમામ સેવકોિે એમ્લલોયરિા અનધકારી દ્વારા મંજૂર સ્વરુપ

મુજબ ગણવેશ, મોજા, બ ૂટ્સ અિે ટોપી આપવાિા રિેશ,ે સવવરિી ઓળખ માટે,
િામ અિે િોદ્દો દશાવવતી લલેટ સેવકિા શટવ / કોટિી ચખસ્સા પર લગાડવાિી રિેશ.ે
ફરજ દરનમયાિ સેવક પાસે પ્રમાણીકૃત ઓળખપિ િોવું જોઈએ.
કલમ -19 કરાર નનયોક્તા / કમવચારીના ર્સુંબધ
ું માટે નર્ી:
એમ્લલોયરિે ઉપલબ્ધ સેવાઓ પ્રદાિ કરવા માટે સનવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા જે

ગોઠવણો કરવામાં આવે એ એમ્લલોયર / કમવિારીનું ટરલેશિશીપ બિાવવાનું
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માિવામાં આવશે િિીં: એમ્લલોયર અિે સેવા પ્રદાતા દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવતા
સેવકો વચ્િે અિે એમ્લલોયર સેવક તરફ કાન ૂિી જવાબદારીઓ માટે જવાબદાર

રિેશે િિી. િોકરીદાતાિે સેવા પ્રદાતાઓ અિે તેિા દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવેલ
સેવક દ્વારા એમ્લલોયરિે આપવામાં આવતી સેવા સંબનં ધત સેવાિા નવવાદો અંગે
કોઇ લેવાદે વા રિેશે િિીં.
કલમ -20 ર્સેવકોની બદલી:

બધા સેવકો એમ્લલોયરિા ઑટફસ, અનધકારીઓ અિે કમવિારીઓિી માટિતી અિે

ટિલિાલિી ગુલતતા જાળવી રાખશે અિે બાહ્ય લોકોિે આ પ્રકારિી માટિતી આપશે
િિીં. આગળ જો એમ્લલોયરિો અનધકારી કોઈપણ સેવકિી સેવાઓ અથવા વતવિથી
સંત ુષ્ટ િથી, તો તે િોક્કસ વ્યક્ક્તિે બદલવા માટે સેવા પ્રદાતા અથવા તેિા

અનધકૃત પ્રનતનિનધ સાથે વાત કરશે. સેવા પ્રદાતા આવા સંિારિી પ્રાન્લત પર
સેવકિે બદલશે. આવા બદલાવ માટે કોઈ વળતર અથવા વધારાનું વળતર
ચ ૂકવવામાં આવશે િિીં.

કલમ -21 - ર્સેવકો દ્વારા ર્તા નકર્સાની માટે જવાબદારી:

જો સનવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવતાં સેવકો ઓટફસ, વેસવ / કેબ્સ,

પાઇપ લાઇિ, રે કોડડ વ સ, લેખો અથવા કોઈપણ અસ્થાયી / સ્થાવર નમલકતિે તેમિી
બેદરકારીિે લીધે યોગ્યતામાં, િેત ુપ ૂવવક અથવા નિદોષ રીતે નુકસાિ પિોંિાડે છે ,

તો સેવા પ્રદાતા, સેવા પ્રદાતા દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવતાં સેવકો દ્વારા સીધી
અથવા દૂરસ્થ નુકસાિી માટે એમ્લલોયરિે સમારકામ / વળતર અથવા ક્ષનતપુનતિ
આપશે.

કલમ -22 - હડફોલ્ટ માટે કાયવવાિી અને ર્સેવા ર્સમાપ્તતના પહરણામો:

22.1 જો સેવા પ્રદાતા કરારમાં કરવામાં આવેલ સેવાઓિે સંતોષકારક રીતે અિે

સમયસર પ ૂરા પાડવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા સતત સાત ટદવસ માટે અિે િણથી
વધુ ઇવેન્ટ્સ પર ચલક્ક્વડેટેડ કરાયેલ નુકસાિ સતત લાગુ કરવામાં આવે, તો કરાર

કરારિા ભંગિી ઓળખિી દસ ટદવસિી િોટટસ આપીિે અિે તેિે સુધારવા અિે
કરાર નિભાવવા માટે એક તક આલયા પછી એમ્લલોયર દ્વારા સમાલત કરવાિે પાિ

છે . જો દસ ટદવસિી અંદર સનવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા કોઈ સુધારણા અથવા

સુધારણાત્મક પગલાં લેવાય િિીં, તો ટડફો્ટિે કારણે કોન્રાક્ટ સમાલત કરવાિા
ઓડવ ર એમ્લલોયરિા અનધકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવશે, જેમણે આ કરાર પર
િસ્તાક્ષર કયાવ છે .

22.2 જો કરાર સમાલત થઈ જાય, તો િીિેિી પગલાં લેવામાં આવશે
(એ) સંપ ૂણવ નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ જલત કરવામાં આવશે
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(બી) કરાર રકમિા મિત્તમ પાંિ ટકા નુકસાિિી રકમ વસ ૂલ કરવામાં આવશે

(સી) ટડફો્ટર સનવિસ પ્રોવાઇડરિે એમ્લલોયરમાં ચબડ ઓફર કરવા માટે પાંિ વષવ
માટે રદ કરવામાં આવશે

કલમ -23 કોન્રે ક્ટની પ ૂવવ-પહરપકવ ર્સમાપ્તત

23.1 જે અનધકારીએ કરાર દાખલ કયો છે અિે િસ્તાક્ષર કયાવ છે તે કરારિી મયાવદા
સમાલત થાય તે પિેલાં કોઈ કારણ આલયા નવિા કરારિે બંધ કરી શકે છે . આવા
આકક્સ્મકમાં, સંબનં ધત અનધકારી િણ મટિિાિી કોન્રાકટ બંધ કરવાિી ઇચ્છાિી
િોટીસ અથવા િણ મટિિાિી પ્રો-રાટા કોન્રે ક્ટ પ્રાઈસ ચ ૂકવશે. આવી િોટટસ

અવનધ સમાલત થયા પછી કરાર સમાલત થશે. બાકીિા કરાર માટે કોઈ ચુકવણી
પછી સેવા પ્રદાતાિે કરવામાં આવશે િિીં.

23.2 જો સનવિસ પ્રોવાઇડર કોન્રે કટિે બંધ કરવા ઇચ્છે છે , તો તે કરારિે બંધ

કરવાિા િણ મટિિાિી િોટટસ આપશે, આવી આકક્સ્મક ક્સ્થનતમાં, િોટટસ
સમયગાળાિા સમાન્લત પછી કરાર સમાલત થશે, પરં ત ુ તેિી નસક્યોટરટી ટડપોચઝટ
કરારિા ત્યાગ માટે જલત કરવામાં આવશે.
કલમ -24 કરાર બબન સ્ર્ાનાુંતહરત :

આ કરાર ચબિ સ્થાિાંતટરત છે અિે સેવા પ્રદાતા બીજા કોઈિે સ્થાિાંતટરત કરશે
િિીં કે પેટા-કરાર આપશે િિી. જો તે આમ કરશે, તો કરાર સમાલત થઈ જશે અિે
કલમ -24 મુજબ કાયવવાિી કરવામાં આવશે.
કલમ -25 ર્સેવકોના વીમા:

સેવા પ્રદાતા, આ કરાર િેઠળ નિમણુકં અપાતા તમામ શ્રેણીિા સેવકોિા
એમ્લલોયરિી ફરજ પર આવા સેવકોિી ઇજા / મ ૃત્યુિે કારણે ઉદ્ભવતી

જવાબદારીઓ સામે વીમા માટે જવાબદાર રિેશે તેમણે પ્રથમ આર.એ. બીલિી
ચુકવણી પ્રાલત થયા પિેલાં એમ્લલોયરિા અનધકારીિે વીમા પૉચલસીિી િકલ રજુ
કરવાિી રિેશે.
કલમ -26 ર્સેવા પ્રદાતાના મ ૃત્ય અર્વા નાદારી:

જો કરાર સેવા પ્રદાતા દ્વારા વ્યક્ક્તગત માચલક તરીકે િાથ ધરવામાં આવે છે , તો
કરારિો સનવિસ પ્રોવાઇડરિી મ ૃત્યુિી ઘટિામાં અંત આવશે . જો સનવિસ પ્રોવાઇડરિે
િાદાર જાિેર કરવામાં આવે તો કરાર સમાલત થશે. ભાગીદારી પેઢીિા એકમાિ

માચલકિા ટકસ્સામાં, અથવા મ ૃત્યુિા ટકસ્સામાં, જો બાકીિા ભાગીદાર / કાન ૂિી
વારસદારો સમાિ શરતો અિે બોલીઓ સાથે બાકી અવનધ માટે કરાર કરવા તૈયાર

િોય, તો તેઓએ તેમિી સંમનતિે લેચખતમાં સંવાટદત કરવી જોઈએ, જે ટકસ્સામાં,
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એમ્લલોયરિી તરફે આ કરાર પર િસ્તાક્ષર કરિાર અનધકારી, જો તે અરજદારોિી
ક્ષમતા નવશે સંત ુષ્ટ િોય તો આવી નવિંતી મંજૂર કરી શકે છે . આવી નવિંતી મંજૂર
કરવામાં આવે ત્યારે , યોગ્ય પેટા-કરાર દસ્તાવેજ બિાવવામાં આવશે.
કલમ -27 બીલ અને ચકવણી:

સનવિસ પ્રોવાઇડર મટિિાિા અંતે ઇમારત/ કેમ્પસ મુજબિા િાજરી િોંધણીિી

પ્રમાચણત િકલ તેમજ િોડલ અનધકારી અથવા અનધકારી કે જેિે ફરજ સોંપવામાં

આવી છે તેિા દ્વારા પ્રમાચણત સંબનં ધત સંલગ્િ સેવાઓિા સંતોષકારક પ્રદશવિનુ
પ્રમાણપિ સાથે એક અઠવાટડયામાં માનસક ચબલ રજુ કરશે. ચબલ રજૂ કયાવ પછી,
જેમાં ચબલ રજૂ કરવામાં આવેલ છે તે જ મટિિાિા અંત પિેલાં ચ ૂકવવામાં આવશે.

સેવા પ્રદાતાએ ચબલ રજૂ કરવા સાથે ઇપીએફ, ઇએસઆઈસી અિે પાછલા મટિિાિા
પગારપિકિી નવગતો સુપરત કરવી પડે છે અિે ચબલ રજૂ કરવા પિેલાં તે GU
િા આંતટરક ઓટડટર દ્વારા િકાસણી થયેલ િોવી જોઈએ.

કલમ -28 ર્સેવાઓની ર્સુંતોષકારક કામગીરી માટે માનર્સક પ્રમાણપત્ર રજઆત:

કેલેન્ડર મટિિાિા અંતમાં, સ્થાપિા શાખાિા વડા અથવા અનધકારી કે જેિે સંબનં ધત

ઓટફસ / કેમ્પસિી ફરજ સોંપવામાં આવેલ છે તે સુરક્ષા સેવાઓ માટે વ્યક્ક્તગત
નિમણ ૂકિી િાજરીિે અિે સેવા પ્રદાતા દ્વારા સેવાઓિા સંતોષકારક પ્રદશવિ માટે

માનસક પ્રમાણપિ સાથે ચબલ પ્રમાચણત કરશે. સેવા પ્રદાતા દ્વારા દાવો રજૂ કરવા
માટે િો આ આધાર િશે.
કલમ -29 નવવાદો અને આબબિરેશનર્ી ર્સમાધાન:

29.1 કુલપનતિે અપીલ: આ કરારિા અનુસધ
ં ાિમાં થતી બાબતોિે લગતા કોઈપણ

નવવાદ જે ઠેકેદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ િોય અિે ઠેકેદારિી રજૂઆત આ કલમિો
સંદભવ માટે જી.યુ.િા રજજસ્રાર દ્વારા નિણવય પ્રાલત થયાિા 30 ટદવસિી અંદર

સમાધાિ થઇ શકેલ િ િોય તે કોન્રે ક્ટર દ્વારા સમજૂતી માટે જી.યુ.િા કુલપનતિી
અધ્યક્ષતા િેઠળિી સનમનતમાં રજુ કરવામાં આવશે. કુલપનત રજજસ્રાર અિે
કોન્રાક્ટરિી મીટટિંગ બોલાવશે યયાં કોન્રાક્ટરિે તેિા કેસિે દસ્તાવેજી અિે મૌચખક

પુરાવા પ્રસ્ત ુત કરવાિી તક આપવામાં આવશે. રજજસ્રારિે િારાજ પક્ષ દ્વારા
ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓિા જવાબ આપવા અિે તેિી રજુઆતિે સમથવિ
આપવા માટે દસ્તાવેજી અિે મૌચખક પુરાવા આપવાિો અવકાશ આપવામાં આવશે.

બંિે પક્ષોિી સુિાવણી પછી, કુલપનતિી અધ્યક્ષતા િેઠળિી સનમનત ઠેકેદાર દ્વારા
અપીલ મળવાિી તારીખથી 45 ટદવસિી અંદર વાજબી નિણવય લેશે.
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29.2 આચબિરેશિ: જો કલમ અંતગવત આપવામાં આવેલ કુલપનતિો નિણવય
કોન્રાક્ટરિે સ્વીકાયવ િથી, તો આવા નિણવયિે પ્રાલત થવાિી તારીખથી 90

ટદવસિી અંદર અથવા જો 45 ટદવસિા નિધાવટરત સમયે કુલપનત દ્વારા કોઈ નિણવય
આપવામાં િિીં આવે તો 45 ટદવસિી સમાન્લત પછી આ નવવાદ (1) ભારતીય

સુલેિ અિે સમાધાિ અનધનિયમ -1966 િેઠળ કુલપનત દ્વારા નિમણકં ૂ કરવામાં
આવેલ એકમાિ ભારતીય આચબિરેટર, વાઇસ સમક્ષ લઇ જઇ શકાશે.

29.3 આ કલમ િેઠળ કુલપનતઅથવા આચબિરેટર સમક્ષ જવાિો નિણવય ઠેકેદાર

કામિા પ્રગનતિે રોકવા માટે િક્કદાર કરતો િથી. ઠેકેદાર નિયત સમય સાથે તેમિી
કામગીરી પુણવ કરવાિો પ્રયાસ કરશે.
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સરક્ષા ર્સેવાઓ માટે ટેન્ડર દસ્તાવેજ
ગજરાત યુનિવનસિટી
અમદાવાદ

કામનું િામ: ગુજરાત યુનિવનસિટીિા કેમ્પસમાં આવેલ સઘળી ઇમારતો માટે સુરક્ષા
સેવાઓ પ ૂરી પાડવી.

ભાગ-૨

વાબણજ્યયક / નાણાકીય બબડ

નોંધ: ઈ- ટે ન્ડહરિંગ દ્વારા ઇલેક્રોનનક ફોમેટમાું ર્સબનમટ કરવા
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જોડાણ-૫

અનસ ૂબચ- “બી”

વાબણજ્યયક / નાણાકીય / ભાવબબડ

કાયવનન
ું ામ: "ગજરાત યનનવનર્સિટી માટે સરક્ષા ર્સેવાઓ પ ૂરી પાડવી"

અ.િં

શ્રેણી

મુળ +

વૈધાનિકશુ્ક

કુલ (મ ૂળભ ૂત

વેતિ કરતા

સી +

વૈધાનિકશુ્ક) ઓિીસંખ્યા

ડી.એ.(ન્ય ૂિતમ (ઇએસઆઈ
ઓછં િિીં)(રુ.)

ઇપીએફ)

+ ડીએ + +

પ્રનતમટિિેસ ુ

રક્ષાકમવિારી િાજરી ધ્યાિમાં

(વ્યક્ક્તદીઠરૂ.)

૧

(૨)

(૩)

(૪)=(૩)*૧૮. (૫)=(૩)+(૪)
૧૧%

રાખીિે દર

મટિિા દીઠ
પગારખિવ

દર મટિિે

રાિત ખિવ

મટિિે અંદાજીત

દર

મટિિે

કુલ ખિવ

ચ ૂકવણી

(13.36 +
4.75 =
18.11%)
(૧)

મિત્તમ ૨૬

(૬)

(૭)=(૫)*૨૬

(૮)=(૬)*(૭

(૯)=(૩)*

(૧૦)=

)

(૬)*૪

(૮)+(૯)

િનથયાર

વગર પુરૂષ
સલામતી

રક્ષકો (અકુશળ)
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૨

િનથયાર

વગર સ્ત્રી
સલામતી

રક્ષકો (અકુશળ)
૩

શસસ્ત્રપુરૂષ
સલામતીર
ક્ષકો

(બંદુકધારીકુશળ)
૪

પુરુષસુરક્ષા
નિરીક્ષક
(કુશળ)

૫

દરમટિિેકુલખિવ

૬

સુરક્ષાએજન્સીિીસેવાિાજિસ (એ)િા %માંઆંકડા-બીમાં

૭

સુરક્ષાએજન્સીિીસેવાિાજિસ (એ)િા %માંશબ્દો-બીમાં

નોંધ:
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1. યુનિવનસિટી ઉપરિા ટેબલ અિે વાસ્તનવક િાજર સંખ્યા મુજબ લઘુતમ વેતિ મુજબ વૈધાનિક શુ્ક ખિવ તથા જીએસટીિો ખિવ ભોગવશે
એજન્સી દ્વારા ચબિ વૈધાનિક શુ્ક ભોગવવામાંઆવશે અિે તેિે સનવિસ િાિમાં ગણવામાં અિે લખવામાં આવશે.

2. ટે ન્ડરરએ યુનિવનસિટીિી આવશ્યકતા મુજબ સુરક્ષા કમવિારીઓિી રાત-ટદવસિી 8 કલાકિી ફરજ માટે નિમણકં ૂ કરવા માટે રો ક્રમાંક 7
અિે 8 માં % માં માિ સનવિસ િાિ માટે િા દરિો ઉ્લેખ કરવાિો રિેશે. બોિસ, ગૌરવપ ૂણવ, ચલવટરઝ, ઓવરિેડ િાજિસ, િફા અિે

જીએસટી નસવાયિા અન્ય તમામ કરિે ધ્યાિમાં રાખીિે દર લખવાિો રિેશે. જીએસટીિો ખિવ યુનિવનસિટી દ્વારા ભોગવવામાં આવશે.
ટાંકવામાં આવતી સનવિસ િાજિસમાં બે કરતા વધુ આમકડા િોવા જોઈએ િિીં અિે તે શ ૂન્ય કરતાં વધુ િોવું જોઈએ. ઉદાિરણ તરીકે
5.45% માન્ય છે પરં ત ુ 5.451 માન્ય િથી.

3. L1 એજન્સીઓ િાણાકીય ચબડિા ક્રમ િં. (6) અિે (7) માં જણાવ્યા અનુસાર સનવિસ િાજિસિા આધારે ધ્યાિમાં લેવામાં આવશે, જે
િોંધનિય છે . સમાિ સનવિસ િાજિસિા ટકસ્સામાં યુનિવનસિટી િા લાયકાત માપદં ડ મુજબ નિણવય લેશે.

4. નિયમો અનુસાર ચબલમાંથી ટીડીએસ કાપવમાં આવશે.
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