િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
િવસત ત્રણ રસ્તા, િવસત-ગાંધીનગર હાઇવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ – ૩૮૨૪૨૪

ટ��લફોન નં – (૦૭૯)૨૩૨૯૩૮૬૬

ફ�ક્ષ નં- (૦૭૯)૨૩૨૯૩૦૦૬

E-mail: principal@vgecg.ac.in
Website: www.vgecg.ac.in

કચેર� વ્યવસ્થાપન સેવા તથા સફાઇકામ અને
સ્વચ્છતા તેમજ બગીચા ની �ળવણી માટ�
હાઉસક�િપ�ગ ની સેવા �રુ � પાડવા માટ�� ંુ ટ�ન્ડર

ટ�ન્ડર ફોમર્ ક્રમાંક:

તાર�ખ :- ૧૩/૦૩/૨૦૧૯

ટ�ન્ડર ફોમર્ ભયાર્ ની પહ�ચ નંબર :-

અને તાર�ખ :-

ન�ધ:- આ ટ�ન્ડરમાં �ુ લ ૦૧ થી ૨૯ પાના છે . � પાના જોઇ તેમજ ગણીને લે�.ંુ ટ�ન્ડર ફોમર્ની �ક�મત
ુ ા (�ક� �િપયા એક હ�ર પાંચસો �ર
ુ ા) છે .
�. ૧૫૦૦/- �ર
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ફોમર્ મેળવવાનીર�ત :

વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર�
�બ� માં કચેર� ખાતેથી
(ક્રમાંક:-

ટ�ન્ડર ફ� ભયાર્ ની પહ�ચ નં.

તાર�ખ:-

હાઉસક�પ�ગની સેવાઓ � ૂર� પાડવા માટ� નાં ટ�ન્ડર ફોમર્ નાં િવિવધ ભાગો
ભાગ − ૧

હાઉસક�પ�ગની સે વાઓની જ�ર�યાત (કાયર્ વ્યાપ)

ભાગ − ૨

હાઉસક�પ�ગની સે વાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર ની અગત્યની �ુચનાઓ

ભાગ − ૩

હાઉસક�પ�ગની સે વાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ની � ૂવર્ લાયકાત ફોમર્

ભાગ − ૪

હાઉસક�પ�ગની સે વાઓ � ૂર� પાડવા �ગે �ું ભાવ પત્રક /ટ�ન્ડર ફોમર્

ભાગ − ૫

હાઉસ�કિપ�ગ ની સે વાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર ની શરતો અને કરારનામા �ું માળ�ું

ભાગ − ૬

હાઉસક�પ�ગની સે વાઓ માટ� એજન્સી એ �ુરા પાડવા ના સાધનો અને યંત્રો ની યાદ�

એજન્સીએ ધ્યાન માં રાખવા �વી અગત્યની મા�હતી
ટ�ન્ડરની નકલ
મે ળવવાની તાર�ખ
પ્રીબીડ મીટ�ગ

તાર�ખ ૧૩/૦૩/૨૦૧૯ થી તાર�ખ ૦૨/૦૪/૨૦૧૯ ; ૧૧:૦૦ થી ૧૭:૦૦ વાગ્યા �ુધી
તાર�ખ ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ સમય બપોર� ૦૩:૩૦ વાગે , કોન્ફ્રરં સ �મ, બ્લોક – એ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદખે ડા, અમદાવાદ ખાતે

ભર� લા ટ�ન્ડર
સ્વીકારવાની છેલ્લી
તાર�ખ

તાર�ખ ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ સમય સાં� ૧૭:૦૦ વાગ્યા �ુધી (માત્ર આર.પી.એ.ડ�./ સ્પીડ પોસ્ટ થી
ક� �બ� મા મોકલે� ંુ ટ� ડર ફોમર્ સ્વીકારાશે)

ટ�ન્ડર ફૉમર્ ખોલવાનો

� ૂવર્ લાયકાત ટ�ન્ડર ફોમર્ તાર�ખ ૧૦/૦૪/૨૦૧૯ સમય બપોર� ૦૩:૩૦ કલાક� હાજર રહ�લ

સમય/તાર�ખ/સ્થળ

પ્રિતનીધીઓની ઉપ�સ્થતીમાં, કોન્ફ્રરન્સ �મ, બ્લોક – એ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, િવ�કમાર્ સરકાર�
ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદખેડા અમદાવાદ ખાતે ખોલવામાં આવશે. � ૂવર્ લાયકાત ધરાવતી પેઢ� નાં
ભાવપત્રકો તા:૧૬/૦૪/૨૦૧૯ નાં રોજ ૦૩:૦૦ કલાક� કોન્ફ્રરન્સ �મ, બ્લોક – એ, ખાતે
ખોલવામાં આવશે

એજન્સી સાથે પત્ર
વ્યવહાર માટ�� ંુ �ુ�
સરના�ું
ફોન નંબર:__________________ મોબાઇલ નંબર:______________________
ટ�ન્ડર ફ�

�. ૧૫૦૦/- (�ક� �િપયા એક હ�ર પાંચસો �ુરા) રોકડાથી અથવા ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ “The
Principal, Vishwakarma Government Engineering College, Chandkheda" payable at
chandheda” , ના નામનો જમા કરાવવાનો રહ�શે. � પેઢ� દ્વારા સંસ્થા ની વે બસાઈટ પરથી
ડાઉનલોડ કર� ને ટ�ન્ડર ભર� લ હોય તો ટ�ન્ડર ફ� નો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ � ૂવર્ લાયકાત નાં કવરમાં
જ જોડવા નો રહ�શે. �બ� માં ટ�ન્ડર લેનાર પેઢ� એ ઓર��નલ ટ�ન્ડર ભરવા�ું રહ�શે અને
ટ�ન્ડર ફ� ની પહ�ચ � ૂવર્ લાયકાત નાં કવર સાથે જોડવાની રહ�શે.

બાના ની રકમ:-

કામગીર� PΑRΤ−Α (સંસ્થા) માટ� ૫૦૦૦૦/- તથા કામગીર� PART−Β (હોસ્ટ�લ) માટ� ૨૦૦૦૦/−
નો પ્રિત કામગીર� ના ભાગ માટ� અલગ અલગ ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ “The Principal, Vishwakarma
Government Engineering College, Chandkheda" payable at chandheda” ના નામનો જમા
કરાવવાનો રહ�શે.
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હાઉસક�પ�ગ સે વાના કરાર ની �ુદત એક વષર્ �ુધી રહ�શે. આ કરાર ની �ુદત માં ઘટાડો ક� વધારો કરવાનો અિધકાર આ
સંસ્થાના વડા પાસે અબાિધત રહ�શે
તાર�ખ:- ૧૩/૦૩/૨૦૧૯
આચાયર્
િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ,,
ચાંદ્ખેડા અમદાવાદ
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧
િવ�કમાર્

ભાગ -૧

સરકાર�

ઇજનેર�

કોલેજ

તાર�ખ:-

ચાંદખેડા

અમદાવાદ

ખાતે

હાઉસ�કપ�ગ (કચેર�

�િુ વધા

ુ � પાડવા
વ્યવસ્થાપન, સફાઇ અને સ્વચ્છતા ની �ળવણી તથા બગીચા ની �ળવણી) ની સે વા �ર
હાઉસક�પ�ગની સેવાઓની જ�ર�યાત (કાયર્ વ્યાપ):સરકાર� ઈજને ર� કોલેજ, ચાંદખે ડા , અમદાવાદ નાં મકાનો અને ક�મ્પસ િનરં તર સ્વચ્છ અને �ુઘડ રહ� તે માટ� નીચેની
બાબતો ધ્યાન માં લઇ ને ઈ�રદાર� / રસ ધરાવતી વ્ય�કત એ ટ�ન્ડર ફોમર્ ભરવા�ું રહ�શે.
ક્રમ
૧

િવગત

કામગીર�

િવસ્તાર અને સંખ્યાની ગણતર�

આ સાથે સામે લ ટ� બલ-૧ માં દશાર્ વેલ યાદ� �ુજબના મકાનો નાં ધાબા
તે મજ ધાબા પર આવે લી ટાંક�ઓ, લોબી, કલાસ�મ, લેબોર� ટર�, ટોઇલેટ,
બાથ�મ, ગટર, ફિન�ચરની વગે ર� ની સફાઈ કરવાની રહ�શે. આ ઉપરાંત
ક�મ્પસ માં આવે લ ૦૧ �ડર ગ્રા�ડ પાણીના ટાંકાઓની સફાઈ અને
બગીચા ની �ળવણી

૨

સફાઈ ની આઈટમો

(૧) ભોયતળ��ુ,ં ફરસ, વોશ�મ તથા વોશ�મની ગટરલાઇન, પીવાના
પાણી ના ક� �બન ની સફાઇ, ફિન�ચર, પ્રવે શદ્વાર, બાર�ના કાચ અને પેનલ,
લાઈટોના �ફક્ચર, પંખા, ર� કડર્ ની સફાઈ અને
(૨) પડદા (વે નેિશયન બ્લાઈન્ડસ સહ�ત), સોફા તે મજ �ુરશી ના ગાદ�
કવર, કાપ�ટ, ...ઈત્યા�દની વે ક�ુમ ક્લીનર થી સફાઈ કરવાની રહ�શે.

૩

કચરો, પો�,ં ુ ક્લીનીગ, સે નીટ�શન, દ�વાલો પરની ગંદક�, કાગળો �ૂ ર

કામગીર�

કરવા, કચરો ઉપાડવો અને િનકાલ કરવો સહ�ત ની સે વા
૪

કચેર�/સંસ્થા ના બધા �બલ્ડ�ગ ની

સામે લ યાદ� �ુજબના સ્થળોએ આવે લ બાગ-બગીચાઓ તે મજ �લછોડની

�દર તથા તે ની ફરતે આવે લ

�ાર�ઓ ની માવજત તથા �ળવણી, ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ શરતો �ુજબ

બગીચાઓ

પાણીનો � ૂરતા પ્રમાણમાં છં ટકાવ

�ાર�ઓની

તથા

�લ

છોડની

માવજત

તથા

કરવો, નવા ઝાડ તે મજ �લ-છોડ

વાવવા તે મજ ઉછેરવાં, સમયાંતર� િન�દામણ તથા ગોડ કર�ુ,ં વગે ર�
કામગીર� કરવાની રહ�શે. દર માસે

�ળવણી

એકવાર િન�દામણ કર� લોન

િવસ્તારમાંથી લોન કટ�ગ કરવાની રહ�શે. કચે ર�/સંસ્થાના ચા�ુ �દવસોમાં
ભવનોની

બહારના

�ુલ્લામાં

આવે લા

બગીચાઓ,

�લછોડની

�ાર�ઓ વગે ર�ની કામગીર� કરવાની રહ�શે. વધારાના કચરાને અમદાવાદ
મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ
સાઇટ) પર કોલેજ ક�મ્પસ બહાર રો� રોજ ઠાલવવાનો રહ�શે અને
�ુચના�ુસાર સમયાંતર� તે નો યોગ્ય િનકાલ કરવાનો રહ�શે.
૫

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ

ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે કચે ર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ, �ટપાથ,

રોડ, �ટપાથ, �ુલ્લી જગ્યાઓ

�ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ િનયિમત સાફસફાઈ કોલેજ

તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ િનયિમત

�ુલવાના એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ વાગ્યા પહ�લાં કરવાની રહ�શે. જમા

સાફસફાઈ

થયે લ કચરાને અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા

અને

કચરાનો યોગ્ય િનકાલ

વધારાના

(એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર કોલેજ ક�મ્પસ બહાર રો�
રોજ ઠાલવવાનો રહ�શે અને �ુચના અ�ુસાર સમયાંતર� તે નો યોગ્ય િનકાલ
કરવાનો રહ�શે.
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૬

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની પાછળના ભાગના �ુલ્લા

ભવનો

ભાગના

મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કોન્ટ્રાક્ટ ના પીર�યડ

�ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં

દરમ્યાન ઓછામાં ઓ�ં બે વાર અથવા જ�ર�યાત �ુજબ કટ�ગ તે મજ

ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કટ�ગ

સાફસફાઈ કર�, વધારાના કચરાને અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ

તે મજ િનયિમત સાફસફાઈ અને

િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર કોલેજ

વધારાના કચરાનો યોગ્ય િનકાલ

ક�મ્પસ બહાર રો� રોજ ઠાલવવાનો રહ�શે અને �ુચના અ�ુસાર સમયાંતર�

ની

પાછળના

તે નો યોગ્ય િનકાલ કરવાનો રહ�શે.

PART-A (સંસ્થા)


મકાનનો �ુ લ કાપ�ટ એ�રયા - ૨૮૭૫૦ ચો.મી. (GF+FF+SF+લોબી અને ટોઇલે ટ સાથે - �દા�ત) �મા કલાસ�મ,
લેબોર� ટર�ઓ, સ્ટાફ ક��બનો, સે મીનાર �મ, કોન્ફરન્સ �ુમ, વ�હવટ� �ુમ, �હસાબી �મ, પર�ક્ષા િવભાગ, િવધ્યાથ�
િવભાગ, લાયબ્રેર� ર�ડ�ગ �મ, વકર્શોપ, ક�ન્ટ�ન, �મખાના, સ્�ુડન્ટ સ્ટોર, ગલ્�્ર્ કોમન �મ, પીવાના પાણી ના ક��બન,
મે ઈન્ટ�નન્સ ઓફ�સ, પંપ �મ , ઇલે�ક્ટ્રક �મ, િસકયોરટ� ક��બ�ન વગે ર� તમામ �મો નો સમાવે શ થાય છે . �ુ લ ટોઇલે ટ
તથા �ુર�નલ તથા બાથ�મ ૪0, �નો �ુ લ બ્લોક એર�યા ૨૨00 ચો.મી. �નો આ �ુ લ કાપ�ટ એ�રયા માં સમાવે શ
થયે લ છે.



ધા�ુ ૧૫૦૦૦ ચો.મી. (�દા�ત)



રોડ + �ટપાથ + પા�ક�ગ એર�યા ૪૫૦૦ ચો.મી. (�દા�ત)



�ુ લ વોટર �ુ લર ૧૮ અને તે ના વૉશબેસીન ૬૮ (�દા�ત)



�ડર ગ્રા�ડ પાણીના ટાંકાઓની સંખ્યા = ૦૧

PART-B (હોસ્ટ�લ)


હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ તથા ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ ના �ુ લ કારપેટ એર�યા ૪૨૨૦ ચો. મી. (GF+FF+SF – �દા�ત)



ધા�ુ ૧૫૦૦ ચો.મી (�દા�ત)



રોડ + �ટ્પાથ + પાક�ગ એર�યા ૨૦૦૦ ચો.મી. (�દા�ત)



કોર�ડોર એ�રયા ૨૫૦૦ ચો.મી (�દા�ત)



�ુ લ ટોઇલે ટ તથા �ુર�નલ તથા બાથ�મ ૨૪૦ �નો �ુ લ બ્લોક એર�યા ૧૮૦૦ ચો.મી. (�દા�ત)



�ુ લ વોટર �લ
ૂ ર ૧૬ તથા વોશબેઝીન ૯૬

ન�ધ: ઉપરોક્ત સફાઇ િવસ્તાર માં ૧૦% ની મયાર્ દામા વધારો થઇ શક્શે.
સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ ખાતે હાઉસ�કપ�ગની સેવા � ૂર� પાડવા હાઉસક�પ�ગ (કચેર� �િુ વધા વ્યવસ્થાપન, સફાઇ અને સ્વચ્છતા
ની �ળવણી તથા બગીચા ની �ળવણી) ની સેવાઓની જ�ર�યાત (કાયર્વ્યાપ) - ટ�બલ -૧
ક્રમ

મકાન �ુ નામ

નં

મકાન ના

મકાનનો

મકાન નો

ક્લાસ

લેબો.

ટોઇલેટ / બાથ�મ

વોશ

વોટર

અન્ય

અિધકાર�

માળ ની

બાંધકામ

કારપેટ

�મોની

ની

/�ુતરડ�ના બ્લોક

બેઝીન ની

�ુ લર ની

�મો ની

ઓની �ુ લ

સંખ્યા

િવસ્તાર

એર�યા

સંખ્યા

સંખ્યા

ની સંખ્યા

સંખ્યા

સંખ્યા

સંખ્યા

ચેમ્બર

ચો.મીટર

ચો.મીટર

કોલેજ ના િવિવધ િવભાગો ના બ્લોકનો િવસ્�ાર (PART-A) – (સંસ્થા)
૧

બ્લોક-“એ” - એડમીનીસ્ટ્ર� ટ�વ �બલ્ડ�ગ

૦૨

૨૦૪૮

૧૭૪૦

--

--

૦૪

૦૩

૦૨

૦૧

૦૯

૨

બ્લોક-“બી” – આઇ.ટ�, ઇલેક્ટ્ર�કલ �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૭૭૫

૧૫૧૦

૦૪

૦૬

૦૪

૦૪

૦૨

--

૦૧

૩

બ્લોક-“સી” – ઇલેક્ટ્ર�કલ �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૬૦૦

૧૩૬૦

૦૩

૦૫

૦૨

૦૨

--

--

૦૬

૪

બ્લોક-“ડ�” – લાઇબ્રે ર� – કોમ્પ્�ુટર �બલ્ડ�ગ

૦૨

૨૦૬૫

૧૭૫૫

--

૦૫

૦૪

૦૪

૦૨

૦૨

૦૩

૫

બ્લોક-“ઇ” – ક�ન્ટ�ન �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૮૫૫

૧૫૭૬

--

--

૦૪

૦૨

૦૧

૧૩

૦૧

૬

બ્લોક-“એફ” – ઇ.સી. �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૭૩૦

૧૪૭૦

૦૨

૦૫

૦૨

૦૨

૦૧

૦૪

૦૫

૭

બ્લોક-“�” –ઇ.સી- પાવર �બલ્ડ�ગ

૦૨

૨૦૫૫

૧૭૪૫

૦૪

૦૫

૦૨

૦૪

૦૧

૦૩

0૨

૮

બ્લોક-“ એચ ”

૦૨

૧૬૮૫

૧૪૩૨

--

૦૭

૦૪

૦૪

૦૧

૦૨

૦૫

૯

બ્લોક-“આઇ” – ક�મીકલ , આઇ.સી- �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૭૨૫

૧૪૬૫

--

૦૪

0૨

0૨

૦૧

૦૧

0૭

૧૦

બ્લોક-“�” – ક�મીકલ �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૭૪૫

૧૪૮૫

૦૩

૦૬

0૪

0૪

0૨

0૧

0૨

૧૧

બ્લોક-“ક�” –આઇ.સી �બલ્ડ�ગ

૦૨

૧૪૯૭

૧૨૭૨

૦૬

૦૫

0૨

0૨

0૧

--

0૧

૧૨

બ્લોક-“એલ”

૦૨

૧૩૩૮

૧૧૩૭

--

૦૪

0૪

0૨

0૧

0૨

0૨

૧૩

બ્લોક-“એમ” ન્�ુ. િમક�. �બલ્ડ�ગ

૦૨

૩૬૪૦

૩૦૯૫

૦૬

૦૬

0૨

0૪

0૨

--

0૩

૧૪

બ્લોક-“એન” ન્�ુ. િસિવલ �બલ્ડ�ગ

૦૨

૨૨૮૦

૧૯૪૦

૦૨

૦૭

0૨

૦૨

--

0૩

0૬

૧૫

વકર્ શોપ બ્લોક- વકર્ શોપ �બલ્ડ�ગ

૦૧

૧૨૩૦

૧૦૪૫

--

--

0૧

0૨

0૧

--

--

૧૬

રોડ + �ટ્પાથ+ પાક�ગ એર�યા

--

--

૪૫૦૦

--

--

--

--

--

--

--
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૧૭
૧૮
૧૯

િસ�ોર�ટ� ક�બીન, મે ઈન્ટ�નન્સઓફ�સ, પંપ
�મ , ઇલે�ક્ટ્રક �મ
ગા�્ર્ ન - �ટ્બોલ ગ્રા�ડ, બ્લોક એ થી એલ
ફરતી લોન)
બ્લોક-“એમ-એન” પાછળ ની �ુલ્લી જગ્યા
વકર્ શોપ ની બા�ુ ની �ુલ્લી જગ્યા

ક્રમ

મકાન �ુ નામ

નં

--

--

૪૦૦

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૧૮૦૦૦

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૩૦૦૦

--

--

--

--

--

--

--

મકાન ના

મકાનનો

મકાન નો

ક્લાસ

લેબો.

ટોઇલેટ / બાથ�મ

વોશ

વોટર

અન્ય

અિધકાર�

માળ ની

બાંધકામ

કારપેટ

�મો

ની

/�ુતરડ�ના બ્લોક

બેઝીન ની

�ુ લર ની

�મો ની

ઓની

સંખ્યા

િવસ્તાર

એર�યા

ની

સંખ્યા

ની સંખ્યા

સંખ્યા

સંખ્યા

સંખ્યા

�ુ લ

ચો.મીટર

ચો.મીટર

સંખ્યા

ચેમ્બર

હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ નો િવસ્તાર (PART-B)
૧

બોયઝ હોસ્ટ�લ ની �બલ્ડ�ગ-૧

૦૩

૨૫૦૦

૧૬૦૦

--

--

૧૨

૩૬

૦૬

૦૩

૦૨

૨

બોયઝ હોસ્ટ�લ ની �બલ્ડ�ગ-૨

૦૩

૨૫૦૦

૧૬૦૦

--

--

૧૨

૩૬

૦૬

૦૩

૦૨

૩

ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ ની �બલ્ડ�ગ

૦૩

૧૮૦૦

૧૫૪૦

--

--

૧૨

૨૪

૦૬

૦૩

૦૨

૪

કોર�ડોર

--

--

૨૧૦૦

--

--

-

--

--

--

--

૫

રોડ + �ટ્પાથ+ પાક�ગ એર�યા

--

--

૧૨૦૦

--

--

--

--

--

--

--

--

--

૩૦૦૦

--

--

--

--

--

--

--

હોસ્ટ�લ-૧-૨ ની સામે આવે લ િત્રકોણાકાર
૬

બગીચો, હોસ્ટ�લ બ્લોક ૧-૨ તથા ગલ્સર્
હોસ્ટ�લ ની ફરતો િવસ્તાર રોડ + �ટ્પાથ

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૨

તાર�ખ:-

ુ નાઓ
હાઉસક�પ�ગની સેવાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર ની અગત્ય ની �ચ
૧)

ટ�ન્ડર ફોમર્ કચેર�/ સંસ્થાની વે બસાઈટ www.vgecg.ac.in પરથી તા:૧૩/૦૩/૨૦૧૯ થી તા: ૦૨/૦૪/૨૦૧૯
�ુધી ડાઉનલોડ કર� શકાશે આ ર�તે ટ�ડર ભરનાર પેઢ�એ ટ� ડર ના સીલબંધ કવર ની સાથે “THE PRINCIPAL,
VISHWAKARMA GOVERNMENT ENGINEERING COLEGE. CHANDKHEDA” payable at chandheda ના નામનો �.
૧૫૦૦ નો �ડમાંડ ડ્રાફટ ટ� ડર ફ� પેટ� જોડવાનો રહ�શે. �ડમાંડ ડ્રાફટ િસવાય ના ટ� ડર ને રદબાતલ ગણવામાં
આવશે.
વ�ુમાં સંસ્થા ખાતે થી ક્ચેર� સમયમાં �બ� માં પણ આ ટ� ડર ની કોપી ટ�ન્ડર ની રકમ �. ૧૫૦૦/- રોકડા ક� “THE
PRINCIPAL, VISHWAKARMA GOVERNMENT ENGINEERING COLEGE. CHANDKHEDA” payable at chandheda
ના નામનો �ડમાંડ ડ્રાફટ જમા કરાવી મે ળવી શકાશે.

૨)

તમામ િવગતો થી સં� ૂણર્ ભર� લા ટ�ન્ડર તે ના આધાર�ુત �ુરાવાઓની નકલ સાથે સીલબંધ કવરમાં ફક્ત
આર.પી.એ.ડ�./ સ્પીડ પોસ્ટ-એ.ડ� થી ક� �બ� મા તાર�ખ: ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ �ુધી માં આચાયર્ શ્રી, િવ�કમાર્ સરકાર�
ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ ની કચેર�માં સાંજના ૧૭:૦૦ વાગ્યા �ુધીમાં મળ� �ય તે ર�તે
મોકલી આપવાના રહ�શે/ જમા કરાવવાના રહ�શે. પ્રાઇવે ટ �ુ �રયર મારફતે મોકલેલ ટ�ન્ડર જમા લેવામાં આવશે
ન�હ. િનયત તાર�ખ સમય બાદ મળે લા ટ�ન્ડરો રદબાતલ ગણાશે. ટ�ડર ના કવર ઉપર “કોલેજ ક�મ્પસમા કચેર�
વ્યવસ્થાપન તથા સફાઈકામ - હાઉસક�િપ�ગ ની કામગીર� માટ�ના ભાવપત્રક” એ�ું સ્પષ્ટપણે લખવા�ું રહ�શે.
ટ�ન્ડર ની નકલના દર� ક પાના ઉપર પેઢ�ના પ્રિતિનિધ એ અ�ુક સહ� તથા િસ�ો કરવાનો રહ�શે. સહ� તથા
િસ�ો નહ� કર� લ એજન્સી �ુ ટ�ન્ડર અ�ુ� ગણી સ્પધાર્ માટ� માન્ય ગણવામા આવશે નહ�.

૩)

આ કામગીર� માં રસ ધરાવતી એજન્સી ઓ એ કચેર� સમયમાં કચેર�ની �ુલાકાત લઇ સ્થાિનક સ્થળ પ�ર�સ્થિત
ની �ણ તથા કામનો પ્રકાર, જ��રયાત, કચેર�ની �સ્થિત વગે ર�થી �ુમા�હતગાર થવા�ું રહ�શે. હાઉસક�પ�ગ
(�ુિવધા વ્યવસ્થાપન) માટ� માણસો/ સાધનો અને સામ્રગીનો �દાજ ટ�ન્ડર ભરતા પહ�લા મે ળવી લેવાનો રહ�શે.
ટ�ડર જમા કરાવી દ�ધા બાદ કામગીર� ની અસ્પષ્ટતા બાબતનો કોઇ દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે ન�હ. િવિવધ
�ુિવધાની જ��રયાત �ગે ભાગ ૧ માં દશાર્ વેલી િવગતો ધ્યાન માં લેવાની રહ�શે તથા સમ� લેવાની રહ�શે. આ
�ગે ની પ્રી-બીડ મીટ�ગ તાર�ખ: ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ સમય બપોર� ૩:૩૦ વાગે કોન્ફ્રરં સ �મ, બ્લોક – એ, ગ્રાઉન્ડ
ફ્લોર, િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ ખાતે રાખેલ છે.

૪)

ટ�ન્ડર ભરનાર એજન્સીએ ટ�ન્ડર ફોમર્ સાથે સંબિં ધત કચેર�એ ન�� કયાર્ �ુજબની અન� સ્ટ મની �ડપો�ઝટ તર�ક�
કામગીર� ભાગ-એ (સંસ્થા) માટ� �. ૫૦૦૦૦/- તથા કામગીર� ભાગ બી માટ� ૨૦૦૦૦/- નો પ્રિત કામગીર� ના
ભાગ માટ� અલગ અલગ ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ “THE PRINCIPAL, VISHWAKARMA GOVERNMENT ENGINEERING
COLEGE. CHANDKHEDA” payable at chandheda” ના નામનો જોડવાનો રહ�શે. અન� સ્ટ મની �ડપોઝીટ વગરના
ટ�ન્ડર સ્વીકારવા માં આવશે નહ�. � એજન્સી કોન્ટ્ર� ક્ટ મે ળવવા પાત્ર થશે નહ� તે ને અન� સ્ટ મની �ડપો�ઝટની
ુ ર્ પ્ર�કયા �ુર� થયા બાદ પરત કરવામાં આવશે.
રકમ ટ� ડર ની સં�ણ

૫)

િસ�ુ�રટ� �ડપોઝીટ ની રકમ ટ�ન્ડરની વાિષ�ક રકમ/ � તે સમય ગાળા ની રકમ ના ૫% લે ખે રહ�શે � રકમ બ� ક
ગે રન્ટ� અથવા �ફક્સ ડ�પોઝીટ સ્વ�પે, “THE PRINCIPAL, VISHWAKARMA GOVERNMENT ENGINEERING
COLEGE. CHANDKHEDA” ના નામે ટ�ન્ડર સ્વીકાર થયે સાત �દવસ મા ર�ૂ કરવાની રહ�શે. િસ�ોર�ટ�
�ડપો�ઝટની રકમ કરારની �ુદત � ૂણર્ થયા ના એક માસ બાદ કામગીર� સંતોષ કારક જણાયે અને �બલ સરભર
થયે એજન્સી ને પરત � ૂકવવામા આવશે. િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટ ની રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકાર�ું વ્યાજ મળવા
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પાત્ર થશે નહ�.
૬)

આ કામ માં રસ ધરાવતી એજન્સી પાસે પોતાની સંસ્થાનાં એક કામના ૧૦ (દશ) લાખ અને બે થી વ�ુ કામના
૧૫ (પંદર) લાખ �િપયા�ું વાિષ�ક ટનર્ ઓવર હો�ુ જોઇએ. ટ�ન્ડર ભરનાર એજન્સીએ (કોન્ટ્ર� ક્ટર� ) છેલ્લા 3 (ત્રણ)
વષર્ના પોતાની સંસ્થાના ઓ�ડટ �રપોટ� અને આઇ.ટ�. ર�ટનર્ ની નકલ (માન્ય ચા�્ર્ ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા આપવામાં
આવે લ) ર�ુ કરવાની રહ�શે. તે કોઇ નાણાક�ય સંસ્થાના ડ�ફોલ્ટર નથી તથા કોઇ પોલીસ ક�સ ર� કડર્ પર નહ�
હોવા�ું એકરારના�ું ર�ુ કરવા�ું રહ�શે.

૭)

આ કામ માં રસ ધરાવતી એજન્સી સરકાર માન્ય ર�સ્ટ્ર� શન ધરાવતી હોવી જોઇએ અને તે ના �ુરાવા �પે આવા
દસ્તાવેજની નકલ સામે લ કરવાની રહ�શે. તે મજ કોન્ટ્ર� ક્ટ રાખનાર� પોતાની ઓળખ માટ� ર� શનકાડ�/ પાનકાડર્ /
મતદાર ઓળખપત્ર/ ડ્રાઈિવ�ગ લાઈસન્સ/ પાસપોટર્ ની ઝેરોક્ષ નકલ બીડવાની રહ�શે.

૮)

એજન્સીનો સફાઈ કામનો ક� �મા સરકાર�/ અધર્ સરકાર�/ સહકાર�/ �હ�ર સાહસની સંસ્થાઓ/ બ�ક/ હો�સ્પટલ/
ઔધો�ગક કં પની/ હોટલ િવગે ર�ની મકાનની �દર તથા બહારના ભાગની સફાઇનો (હાઉસક�પ�ગનો) ઓછામાં
ઓછો ત્રણ વષર્નો સંતોષકારક કામગીર� કરવાનો અ�ુભવ હોવો જોઇએ. (ન�ધ: ઉપરોક્ત કામગીર� સીવાયની
અન્ય સફાઇની કામગીર� �વીક� ઘર� ઘર� થી કચરો ઉપાડવો, ગટર સાફ કરવી તે વો અ�ુભવ માન્ય ગણાશે નહ�).

૯)
૧૦)

કોન્ટ્ર� ક્ટર� ટ�ન્ડરમાં આપેલ તમામ શરતો �ુજબ કામગીર� કરવાની રહ�શે તથા તે ને બંધનકતાર્ રહ�� ંુ પડશે.
સફાઈકામ �ુરા પાડવાની એજન્સીની પસંદગી થયે થી સંસ્થા સાથે ભાગ ૫ માં દશાર્ વ્યા �ુજબ નો કરાર સ્ટ�મ્પ
પેપર ઉપર કરવાનો રહ�શે.

૧૧)

કોઇપણ ભાવ પત્રક કારણ દશાર્ વ્યા િવના સ્વીકારવા ક� ન સ્વીકારવા તે �ગે ની સં� ૂણર્ સ�ા સંસ્થા ના વડાઆચાયર્ શ્રીની પાસે અબાિધત રહ�શે.

૧૨)

િનયત સમય મયાર્ દામાં મળે લા ટ�ન્ડરો ના � ૂવર્ લાયકાત ના ટ�ન્ડર ફોમર્ તાર�ખ ૧૦/૦૪/૨૦૧૯ ના રોજ બપોર�
૦૩:૩૦ કલાક� કોન્ફ્રરં સ �મ, એડિમિનસ્ટ્ર� ટ�વ ઓ�ફસ �બલ્ડ�ગના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ,
ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ ખાતે ખોલવામાં આવશે.�માં ટ�ન્ડર ભરનાર પોતે અથવા તે મના પ્રિતનીધી
હાજર રહ� શકશે

૧૩)

પ્રથમ � ૂવર્ લાયકાત �ગે � ંુ સીલબંધ કવર સવર્ સંબિં ધતોની ઉપ�સ્થિત માં ખોલવામાં આવશે. ત્યારબાદ �
એજન્સી જ�ર� � ૂવર્ લાયકાત ધરાવતી હશે તે ઓની ઉપ�સ્થિત માં ૧૬/૦૪/૨૦૧૯ નાં રોજ બપોર� ૦૩:૦૦ કલાક�
તે ઓના જ ભાવપત્રક ખોલવામાં આવશે. તે � ૂવ� બાક� ના સંબિં ધતોને તે ઓના જ ભાવપત્રક ના ટ�ન્ડર કવર �બ�
માં અથવા ટપાલથી પરત કરાશે.

૧૪)

ટ�ન્ડરની સાથે બીડાણ�ુ ચે ક �લસ્ટ :
(અ) દર� ક PART ના � ૂવર્-લાયકાત �ુ સીલબંધ કવર

(૧)

ઇ એમ ડ� નો ડ્રાફ્ટ

(૨)

ભાગ-૩ ક�ટ્રાક્ટર ની સહ� સાથે

(૩)

ભાગ-૩ ના કર� લા અ�ુક્રમ ને લા�ુ િવગતો ની ફોટો
નકલ/ સંદભર્ પત્ર/ સક્ષમ સ�ા-અિધકાર� �ુ
પ્રમાણપત્ર અ� ૂક એજન્સીના સહ� સી�ા સાથે ર�ૂ
કરવા. � િવના ટ�ન્ડર િવચારણા મા લેવાશે નહ�.
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(બ) દર� ક PART ના ભાવ પત્રક�ુ સીલબંધ કવર
૧૫)

(૧)

ભાગ-૪ ક�ટ્રાક્ટર ની સહ� તથા િસ�ા સાથે

ઉપરોક્ત બ�ે કવર એક મોટા કવરમાં સીલ બંધ કર�, કવર ઉપર “કોલેજ ક�મ્પસ મા કચે ર� વ્યવસ્થાપન તથા
સફાઈકામ - હાઉસક�િપ�ગ ની કામગીર� માટ�ના ભાવપત્રક” એમ સ્પષ્ટ લખી ર�.પો. એ. ડ�./સ્પીડપોસ્ટ થી ક�
�બ� મા આચાયર્ શ્રી ની કચેર�, િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ ની કચેર�ને
૦૮/૦૪/૨૦૧૯ �ુધી માં સાંજના ૧૭:૦૦ વાગ્યા �ુધીમાં મળ� �ય તે ર�તે મોકલી આપવાના રહ�શે/ જમા
કરાવવાના રહ�શે. પ્રાઇવે ટ �ુ �રયર મારફતે મોકલે લ ટ�ન્ડર જમા લેવામાં આવશે ન�હ. િનયત તાર�ખ સમય બાદ
મળે લા ટ�ન્ડરો રદબાતલ ગણાશે. એજન્સીએ સરકાર દ્વારા લા�ુ પડતા લે બર કોન્ટ્રાકટ, લાઇસંસ, પી. એફ. તે મજ
ઈ.એસ.આઈના િનયમો તથા અન્ય લા�ુ પડતા િનયમોનો અમલ કરવાનો રહ�શે.

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૩

તાર�ખ:-

િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-ખાતે કચેર� �િુ વધા વ્યવસ્થાપન તથા
હોસ્ટ�લ ના ભવનો ની સફાઇ અને સ્વચ્છતાની �ળવણી તથા બગીચાની �ળવણીની સેવાઓ � ૂર�
પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર � ુ � ૂવર્ લાયકાત ફોમર્
ટ�ન્ડર સાથે ર�ુ કરવાની િવગતો : ક્રમ

િવગત

૧

એજન્સી�ુ નામ તથા સરના�ુ

૨

ર�સ્ટ્ર� શન નંબર *
(ન�ધ : માત્ર રા�ય સરકાર, ક�ન્દ્ર
સરકારના િવભાગો તથા
�ુિનિસપાલીટ�,નગર પા�લકા અને
કોપ�શન�ુ ર�સ્ટ્ર� શન)

૩

મા�લક/ભાગીદારોના નામ/સરનામા/
*
ફોટા (�ુ લ �ુખત્યાર)

૪

એજન્સી/ મા�લક/ભાગીદાર ના
ટ��લફોન નંબર/ ફ�ક્ષ નંબર અને ઈમે ઈલ એડ્ર�સ :

૫

વ્યવસાયમા જોડાયા�ુ વષર્

૬

સિવ�સ ટ�ક્ષ ર�સ્ટ્ર� શન નંબર*

૭

પ્રોવીડન્ટ ફંડ નંબર*

૮

ઇ એસ આઇ નંબર*

૯

છેલ્લા ત્રણ નાણાક�ય વષર્ના વાિષ�ક

ન�ધ: કોન્ટ્ર� ક્ટરનો પોતાની સંસ્થાનાં એક કામના ૧૦(દશ) લાખ અને બે

ટનર્ ઓવરની િવગતો

થી વ�ુ કામના ૧૫ ( પંદર) લાખ �િપયા�ું વાિષ�ક ટનૅ ઓવર હો�ુ
જોઇએ.)
(લ�ુત્�મ સર� રાશ – �. લાખમાં)

(અ) વષર્ ૨૦૧૭-૧૮
(બ) વષર્ ૨૦૧૬-૧૭
(ક)
૧૦

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬

આવક વે રા હ�ઠળ ન�ધાવે લ PAN
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નંબર*:
૧૧

છેલ્લા ત્રણ વષર્ના આઇ. ટ�. �રટનર્
અને ઓ�ડટ �રપોટર્ ની િવગતો*

૧૨

એજન્સી પાસે તાલીમબધ્ધ સ્ટાફ
છે ? તાલીમબધ્ધ સ્ટાફ ની સંખ્યા.

૧૩

સફાઇ યંત્રો છે? �ા �ા? તે ની
િવગત : સંખ્યા

૧૪

સાથે

� ૂવર્ ઇિતહાસ સ્વચ્છ છે? નાણાંક�ય
સંસ્થાના �ડફોલ્ટર નથી/ પોલીસ-કોટર્
ર� કડર્ પર ક�સ નથી તે � ંુ
બાંહધ
� ર�પત્ર છે? બાંહધ
� ર�પત્ર
આપ�ુ.ં :

૧૫

અન� સ્ટ મની �ડપોઝીટની રકમ
ભયાર્ ની રસીદની િવગત* :
(અ) ડ્રાફ્ટ નંબર
(બ) તાર�ખ
(ક)

બ�કની િવગત

ન�ધ:- ટ�ન્ડર સાથે ઉપરોક્ત ક્રમ પ્રમાણે જ �રુ ાવાઓ ર�ુ કરવાના રહ�શે તથા તે ની ઉપર ટ�ગ લગાવી ટ�બલ
માં દશાર્ વેલ ક્રમ નંબર ટ�ગ પર લખવાનો રહ�શે.

ુ વ ની િવગતો
કચેર� �િુ વધા વ્યવસ્થાપન તથા ગાડર્ િન�ગ કામ ના અ�ભ
હાલ/ અગાઉ કં પની/ સંસ્થાની આવી સફાઈ કામગીર� કરતા હોય તે ની િવગતો *:સરકાર�/ અધર્ સરકાર�/ સહકાર�/ �હ�ર
સાહસ ની સંસ્થાઓ/ બ�ક/ હો�સ્પટલ/ ઔધો�ગક કં પની/ હોટલ િવગે ર� મકાનની �દર તથા બહારના ભાગની સફાઇનો
હાઉસ્ક�પ�ગ (કચે ર� �ુિવધા વ્યવસ્થાપન) ના અ�ુભવની િવગતો (ન�ધ : ઉપરોક્ત કામગીર� સીવાયની અન્ય સફાઇની
કામગીર� �વીક� ઘર� ઘર� થી કચરો ઉપાડવો, ગટર સાફ કરવી તે વો અ�ુભવ માન્ય ગણાશે નહ�)
ક્રમ

સંસ્થા/કં પની�ુ નામ,

અ�ુભવના

વાિષ�ક કરારની

કચેર�નો

� ૂર� પાડ�લી

સરના�ુ, ટ� લીફોન/મોબાઇલ

પ્રમાણપત્રનો સમય

રકમ

િવસ્તાર

સે વાઓની

નંબર

ગાળો �ાંથી �ાં �ુધી

(�. લાખમાં)

( ચો .મી)

િવગત/સંખ્યા

ખાસ ન�ધ:
૧.

* માકર્ કર� લી ઉક્ત િવગતોની ફોટો નકલ/સંદભર્પત્ર/સક્ષમ સ�ાના પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા ફર�યાત છે. � િવના
ટ�ન્ડર િવચારણામા લેવાશે નહ�.

૨.

સફાઈ કામ ને લગતો �ુ લ અ�ુભવ ઓછા મા ઓછો 3 વષર્ નો હોવો જોઇએ

૩.

સંસ્થા�ુ સંતોષકારક કામગીર��ુ પ્રમાણ પત્ર સામે લ કર�ુ,ં વકર્ ઓડર્ર પ્રમાણ પત્ર તર�ક� ચાલશે નહ�

૪.

વાિષ�ક કરાર ની રકમ માટ� વકર્ ઓડર્ ર ની નકલ સામે લ કરવી.

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૪

તાર�ખ:-

િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ ખાતે કચેર� અને હોસ્ટ�લ ભવનો ની �િુ વધા
વ્યવસ્થાપન સફાઇ અને સ્વચ્છતાની �ળવણી તથા બગીચાની �ળવણીની સેવાઓ � ૂર� પાડવા
�ગે ના ટ�ન્ડર ફોમર્ � ંુ ભાવપત્રક

PART-A (સંસ્થા)
અ.નં
૧

પ્ર�ુિત - કામગીર�ની િવગત
કચેર�/સંસ્થાના

પ્રવે શદ્વારની

આ�ુબા�ુ

કામની પધ્ધિત
નો

રોજ�દ� કચે ર�/ સંસ્થા સમય પહ�લા

િવસ્તાર તે મજ કચેર�/સંસ્થાની �દરના તમામ

(એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ પહ�લાં)

�બલ્ડ�ગ ના પ્રવે શદ્વાર ની આ�ુબા�ુના િવસ્તાર
ની રોજ�દ� સફાઈ
૨

સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરા-

રો�જ��ુ / પ્રિત સપ્તાહ પાણી થી ધો�ુ.ં

પોતા (સતત કામગીર� ના ધોરણે)
૩

૪

�ુર�નલ, ટોઇલેટ, બાથ�મ, ગટર લાઇન,

વોશ�મ સતત ચોખો રહ� અને કામકાજના સમય દરમ્યાન

વોશબેશીનની સફાઇ (�દવસમાં બે વારના

કોરો રહ� તે જોવા�ું રહ�શે.

ધોરણે)

જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૧. કચેર� સમય � ૂવ�

એર ફ્ર�શનર, એર પ્યોર�ફાયરનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે.

૨. બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�

ને પ્થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ � ૂકાવાના રહ�શે.

કચેર� તે મજ શાખા ખોલવી તે મજ બંધ કરવી

કચેર� સમય પહ�લા અને કચેર� સમય પછ�. દરરોજ (સંસ્થા
ના વડા ની � ૂચના �ુજબ)

૫

અિધકાર�ઓ ચેમ્બર અને સ્ટાફ �મ ની સફાઈ

દરરોજ િનયિમત સફાઈ એક વખત

૬

અિધકાર�ઓ ચેમ્બર અને સ્ટાફ �મ માં પીવા�ું

દરરોજ

પાણી ભર�ું તથા ટ�બલ-�ુરશી ની સફાઇ
૭

ફિન�ચર તે મજ લેબના સાધનો ની હ�રફ�ર

જ��રયાત �ુજબ

૮

વગર્ ખડ
ં માં બ�ચ વ્યવ�સ્થત ગોઠવવી

દરરોજ

૯

કચેર� નાં ર� કડર્ - ફાઈલો પરથી � ૂળ �ુર કરવી

કપડા વડ� દરરોજ અને વે ક�ુમ ક્લીનર થી પ્રિત સપ્તાહ
એકવાર

૧૦

શાખા કચે ર�ની ફાઈલો, કાગળો, ટપાલો, અન્ય

પ્રિત કલાક� અથવા જ��રયાત �ુજબ

શાખા, કચેર� સ્થળે જ��રયાત �ુજબ પહોચાડવા
૧૧

ધાબાની સફાઇ

પ્રિત પખવાડ�ક સફાઈ અને પ્રિત માસ ધો�ું

૧૨

પાણીની ટાંક�ઓ અને �ડર ગ્રા�ડ પાણીના

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખત મશીન અને જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો દ્વારા

ટાંકાઓની સફાઈ

સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૧૩

ફન�ચરની કપડા વડ� સફાઇ

દરરોજ એક વખત

૧૪

કચરાપેટ�ને ખાલી કરવા અને કચરાપેટ�ની

દરરોજ એક વખત

સફાઇ
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૧૫

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો િનકાલ

પ્રિત �દન કચેર� સમય � ૂવ� મહાનગર પા�લકા એ િનયત

કરવો

કર� લ જગ્યા પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે.,કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ

૧૬

ડ્ર�નેજની સફાઇ

પ્રિત માસ, જ�ર�યાત �ુજબ

૧૭

વગર્ ખડ
ં ો, લેબોર� ટર�ઓની સફાઇ

દરરોજ એક વખત

૧૮

અન્ય �મો

જ�ર�યાત �ુજબ

૧૯

બાર�ની પેનલ, કાચ, પાટ�શનની સફાઇ

સાપ્તા�હક અને જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

૨૦

લાઇટ �ફટ�ગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટ�સ બોડર્ )

પ્રિત માસ અથવા જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

ભીત�ચત્રોની સફાઇ
૨૧

� ૂળ, �ળા, પાનની િપચકાર� સ�હતના ડાઘાની

પ્રિત માસ તથા જ�ર�યાત �ુજબ

સફાઇ
૨૨

કચેર�/સંસ્થા ના બધા �બલ્ડ�ગ ની �દર તથા

સામે લ યાદ� �ુજબના સ્થળોએ આવે લ બાગ-બગીચાઓ

તે ની ફરતે આવે લ બગીચાઓ તથા �લ છોડની

તે મજ �લછોડની �ાર�ઓ ની માવજત તથા �ળવણી,

�ાર�ઓની માવજત તથા �ળવણી

ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ શરતો �ુજબ પાણીનો � ૂરતા પ્રમાણમાં
છં ટકાવ કરવો, નવા ઝાડ અને �લ-છોડ વાવવા તે મજ
ઉછેરવાં, સમયાંતર� િન�દામણ તથા ગોડ કર�ુ,ં વગે ર� કામગીર�
કરવાની રહ�શે. દર માસે એક વાર િન�દામણ કર� લોન
િવસ્તારમાંથી લોન કટ�ગ કરવાની રહ�શે. કચેર�/સંસ્થાના ચા�ુ
�દવસોમાં ભવનોની બહારના �ુલ્લામાં આવે લા બગીચાઓ,
�લછોડની �ાર�ઓ ની કામગીર� રહ�શે. ગાડર્ ન�ગ કામ ના
ક�ટ�ગનો િનકાલ

અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ િનયત

કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર
સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૨૩

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ, �ટપાથ,

ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ,

�ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ

�ટપાથ, �ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ િનયિમત

િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના કચરાનો

સાફસફાઈ કોલેજ �ુલવાના એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ પહ�લાં

યોગ્ય િનકાલ

કરવાની
મહાનગર

રહ�શે.

વધારાના

પા�લકા

એ

કચરાનો

િનયત

કર� લ

િનકાલ
જગ્યા

અમદાવાદ
(એટલે

ક�

એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો
રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૨૪

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની પાછળના ભાગના

પાછળના ભાગના �ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી

�ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની

નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કટ�ગ

કોન્ટ્રાક્ટના પીર�યડ દરમ્યાન ઓછામાં ઓ�ં બે વાર અથવા

તે મજ િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના

જ�ર�યાત �ુજબ વખત કટ�ગ તે મજ સાફસફાઈ કર�,

કચરાનો યોગ્ય િનકાલ

વધારાના કચરાનો િનકાલ અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ
િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ)
પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.

૨૫

બગીચા ની �ળવણી

પાણી પા�ુ પ્રિત�દન
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એકરારના� ુ
આથી �ુ સંમિત �ુવર્ક જણા�ુ � ક� મે ઉપરોક્ત કામગીર� ની િવગત તથા તમામ �ણકાર� સંસ્થા ની �ત- �ુલાકાત
લઇ મે ળવે લ છે અને આ સાથે નીચે �ુજબના ભાવ ભર� લ છે .
અન� સ્ટ મની ડ�પોઝીટ ની રકમ=

ડ્રાફ્ટ નંબર =

તાર�ખ=

બ�ક ની િવગત:-

ભાગ ૫ મા આપેલ કરાર નામા ની તમામ બોલીઓ અને કામગીર�ની શરતો, ભાગ ૧ માં આપેલ કાયર્ વ્યાપ (સેવાની
જ��રયાત) તે મજ ભાગ-૬ માં આપેલ સાધનો ની યાદ� મ� / અમે વાંચી છે અને તે �ું/ અમે બરાબર સમ�યા છ�એ.
િન�દ� ષ્ટ પ્ર� ૃિત–કામગીર�ની િવગતો અને કામની પધ્ધિત પણ વાંચી સમ�ને સ્વીકાર�એ છ�એ. આ સવ� બોલીઓ, શરતો
અને કામગીર� ની િવગતો અને પધ્ધિત નો કોઈપણ વાંધો, િવરોધ ક� તકરાર િસવાય સં� ૂણર્પણે સ્વીકાર ક�ં ુ �ં/ કર�એ
છ�એ અને તે સમજ સાથે આ ભાવપત્રક ભ�ુ �/ભર�એ છ�એ
એકં દર� ભાવ �. ______________________પ્રિત �દન લેખે (તમામ કામગીર� સ�હત)
માિસક* �ુ લ �.___________________________________________
(શબ્દો માં _____________________________________________________________________________)
(મ�હનામાં કચેર� ૨૫ �દવસ ચા�ુ રહ�શે, તે પ્રમાણે ગણતર� કર� લા�ુ પડતા તમામ કર વે રા, કમર્ ચાર� ને આપવા નાં
ભથ્થા- લાભો અને સિવ�સ ટ�ક્સ સહ�ત નાં ભાવ ભરવાના રહ�શે)

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૪

તાર�ખ:-

િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ ખાતે કચેર� અને હોસ્ટ�લ ભવનો ની �િુ વધા
વ્યવસ્થાપન સફાઇ અને સ્વચ્છતાની �ળવણી તથા બગીચાની �ળવણીની સેવાઓ � ૂર� પાડવા
�ગે ના ટ�ન્ડર ફોમર્ � ંુ ભાવપત્રક

PART-B (હોસ્ટ�લ)
૧

બોયઝ હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ – ૧ (લોબી, સીડ�,
પેસેજ) સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ,
કચરા-પોતા (સતત કામગીર� ના ધોરણે )
�ુર�નલ,ટોઇલે ટ, ગટર લાઇન બાથ�મ
,વોશબેશીનની સફાઇ (�દવસમાં બે વારના
ધોરણે)
૧. કચેર� સમય � ૂવ�
૨..બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�

૨

બોયઝ હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ – ૨ ( લોબી, સીડ�,
પેસેજ)
-સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરાપોતા

(સતત

કામગીર�

ના

ધોરણે

)�ુર�નલ,ટોઇલે ટ,ગટરલાઇન,
બાથ�મ,વોશબેશીનની

સફાઇ

(�દવસમાં

બે

વારના ધોરણે)

િનયિમત જ�ર�યાત �ુજબ સફાઇ
વોશ�મ સતત ચોખો રહ� અને કામકાજના સમય દરમ્યાન
કોરો રહ� તે જોવા�ું રહ�શે.
જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.
એર ફ્ર�શનર,એર પ્યોર�ફાયરનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે.
ને પ્થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ � ૂકાય

૧. કચેર� સમય � ૂવ� ૨.. બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�
૩

રો�જ��ુ / પ્રિત સપ્તાહ પાણી થી ધો�ુ.ં

ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ ( લોબી, સીડ�, પેસેજ)
-સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરાપોતા

(સતત

�ુર�નલ,ટોઇલે ટ,

કામગીર�
ગટર

ના

ધોરણે)

લાઇન

બાથ�મ

,વોશબેશીનની સફાઇ (�દવસમાં બે વારના
ધોરણે)
૧. કચેર� સમય � ૂવ�
૨.. બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�
૪

સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરા-

રો�જ��ુ / પ્રિત સપ્તાહ પાણી થી ધો�ુ.ં

પોતા (સતત કામગીર� ના ધોરણે )
૫

ધાબાની સફાઇ

૬

પાણીની ટાંક�ઓ અને

પ્રિત પખવાડ�ક સફાઈ અને પ્રિત માસ ધો�ું
�ડર ગ્રા�ડ પાણીના

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખત મશીન અને જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો

ટાંકાઓની સફાઈ ફાઇ

દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૭

ફન�ચરની કપડા વડ� સફાઇ

દરરોજ એક વખત

૮

કચરાપેટ�ને ખાલી કરવા અને કચરાપેટ�ની

દરરોજ એક વખત

સફાઇ
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૯

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો િનકાલ

પ્રિત �દન કચેર� સમય � ૂવ� મહાનગર પા�લકા એ િનયત

કરવો

કર� લ જગ્યા પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે.,કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ

૧૦

ડ્ર�નેજની સફાઇ

પ્રિત માસ, જ�ર�યાત �ુજબ

૧૧

અન્ય �મો

જ�ર�યાત �ુજબ

૧૨

બાર�ની પેનલ, કાચ, પાટ�શનની સફાઇ

સાપ્તા�હક અને જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

૧૩

લાઇટ �ફટ�ગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટ�સ બોડર્ )

પ્રિત માસ અથવા જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

ભીત�ચત્રોની સફાઇ
૧૪

� ૂળ, �ળા, પાનની િપચકાર� સ�હતના ડાઘાની

પ્રિત માસ તથા જ�ર�યાત �ુજબ

સફાઇ
૧૫

હોસ્ટ�લ ના બધા �બલ્ડ�ગ ની �દર તથા તે ની

સામે લ યાદ� �ુજબના સ્થળોએ આવે લ બાગ-બગીચાઓ

ફરતે આવે લ બગીચાઓ તથા �લ છોડની

તે મજ �લછોડની �ાર�ઓ ની માવજત તથા �ળવણી,

�ાર�ઓની માવજત તથા �ળવણી

ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ શરતો �ુજબ પાણીનો � ૂરતા પ્રમાણમાં
છં ટકાવ કરવો, સમયાંતર� િન�દામણ તથા ગોડ કર�ુ,ં વગે ર�
કામગીર� કરવાની રહ�શે. દર માસે એક વાર િન�દામણ કર�
લોન િવસ્તારમાંથી લોન કટ�ગ કરવાની રહ�શે. ગાડર્ન�ગ
કામ ના ક�ટ�ગનો િનકાલ અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા
એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ
સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ.

૧૬

હોસ્ટ�લ ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ, �ટપાથ, �ુલ્લી

ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે હોસ્ટ�લ ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ,

જગ્યાઓ તેમજ પા�ક�ગની દરરોજ િનયિમત

�ટપાથ, �ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ

સાફસફાઈ

િનયિમત સાફસફાઈ કરવાની રહ�શે. વધારાના કચરાનો

અને

વધારાના

કચરાનો

યોગ્ય

િનકાલ

િનકાલ અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ
જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા
બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.

૧૭

હોસ્ટ�લના
પાછળના

ક�મ્પસમાં
ભાગના

આવે લ
�ુલ્લા

ભવનો

મે દાનોમાં

ની
ઊગી

હોસ્ટ�લના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની પાછળના ભાગના
�ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-

નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કટ�ગ

ઝાંખરાની કોન્ટ્રાક્ટના પીર�યડ દરમ્યાન ઓછામાં ઓ�ં બે

તે મજ

વાર અથવા જ�ર�યાત �ુજબ વખત કટ�ગ તે મજ

િનયિમત

સાફસફાઈ

કચરાનો યોગ્ય િનકાલ

અને

વધારાના

સાફસફાઈ કર�, વધારાના કચરાનો િનકાલ અમદાવાદ
મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક�
એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો
રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.

૧૮

બગીચા ની �ળવણી

પાણી પા�ુ પ્રિત�દન
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એકરારના� ુ
આથી �ુ સંમિત �ુવર્ક જણા�ુ � ક� મે ઉપરોક્ત કામગીર� ની િવગત તથા તમામ �ણકાર� સંસ્થા ની �ત- �ુલાકાત
લઇ મે ળવે લ છે અને આ સાથે નીચે �ુજબના ભાવ ભર� લ છે .
અન� સ્ટ મની ડ�પોઝીટ ની રકમ=

ડ્રાફ્ટ નંબર =

તાર�ખ=

બ�ક ની િવગત:-

ભાગ ૫ મા આપેલ કરાર નામા ની તમામ બોલીઓ અને કામગીર�ની શરતો, ભાગ ૧ માં આપેલ કાયર્ વ્યાપ (સે વાની
જ��રયાત) તે મજ ભાગ-૬ માં આપેલ સાધનો ની યાદ� મ� / અમે વાંચી છે અને તે �ું/ અમે બરાબર સમ�યા છ�એ.
િન�દ� ષ્ટ પ્ર� ૃિત–કામગીર�ની િવગતો અને કામની પધ્ધિત પણ વાંચી સમ�ને સ્વીકાર�એ છ�એ. આ સવ� બોલીઓ, શરતો
અને કામગીર� ની િવગતો અને પધ્ધિત નો કોઈપણ વાંધો, િવરોધ ક� તકરાર િસવાય સં� ૂણર્પણે સ્વીકાર ક�ં ુ �ં/ કર�એ
છ�એ અને તે સમજ સાથે આ ભાવપત્રક ભ�ુ �/ભર�એ છ�એ

એકં દર� ભાવ �. ______________________પ્રિત �દન લેખે (તમામ કામગીર� સ�હત)
માિસક* �ુ લ �.___________________________________________
(શબ્દો માં _____________________________________________________________________________)
(મ�હનામાં હોસ્ટ�લ ૩૦ �દવસ ચા�ુ રહ�શે, તે પ્રમાણે ગણતર� કર� લા�ુ પડતા તમામ કર વે રા, કમર્ ચાર� ને આપવા નાં
ભથ્થા- લાભો અને સિવ�સ ટ�ક્સ સહ�ત ભાવ ભરવાના રહ�શે)

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૫

તાર�ખ:-

Part −Α (સંસ્થા)
હાઉસ �કિપ�ગ (કચેર� �િુ વધા વ્યવસ્થાપન, સફાઇ અને સ્વચ્છતા ની �ળવણી તથા બગીચા ની
�ળવણી) ની સેવાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર ની શરતો અને કરારનામા � ંુ માળ� ંુ
આ કરારના�ું આ� તા:

/

/૨૦૧૯ ના રોજ અમદાવાદ �ુકામે અમો આચાયર્ , િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ,

ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ તથા (એજન્સી �ું નામ) ની વચ્ચે આથી કરવામાં આવે છે.
આ કરાર (એજન્સી �ું નામ) દ્વારા િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ માં િનયિમત
હાઉસક�િપ�ગ (કચેર� �ુિવધા વ્યવસ્થાપન, સફાઇ અને સ્વચ્છતા ની �ળવણી તથા બગીચા ની �ળવણી) ની િનમ્ન
િન�દ� ષ્ટ િનયત સેવાઓ માટ� કરવામાં આવે છે.
(અ) કામગીર� ની િવગત અને પદ્ધિત
અ�ુ. નં
૧.

પ્ર�ુિત-કામગીર�ની િવગત

કામની પધ્ધિત

કચેર�/સંસ્થાના પ્રવે શદ્વારની આ�ુબા�ુનો

રોજ�દ� કચે ર�/સંસ્થા સમય પહ�લા

િવસ્તાર તે મજ કચેર�/સંસ્થાની �દરના તમામ

(એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ પહ�લાં)

�બલ્ડ�ગ ના પ્રવે શદ્વાર ની આ�ુબા�ુના િવસ્તાર
ની રોજ�દ� સફાઈ
૨

સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરા-

રો�જ��ુ / પ્રિત સપ્તાહ પાણી થી ધો�ુ.ં

પોતા (સતત કામગીર� ના ધોરણે )
૩.

�ુર�નલ,ટોઇલે ટ, ગટર લાઇન બાથ�મ

વોશ�મ સતત ચોખો રહ� અને

કામકાજના સમય

,વોશબેશીનની સફાઇ (�દવસમાં બે વારના

દરમ્યાન કોરો રહ� તે જોવા�ું રહ�શે.

ધોરણે)

જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૧. કચેર� સમય � ૂવ� ૨.. બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�

એર ફ્ર�શનર,એર પ્યોર�ફાયરનો ઉપયોગ કરવાનો
રહ�શે.
ને પ્થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ � ૂકાય

૪.

કચેર� તે મજ શાખા ખોલવી તે મજ બંધ કરવી

કચેર� સમય પહ�લા અને કચેર� સમય પછ�. દરરોજ
(સંથાના વડા ની � ૂચના �ુજબ)

૫

અિધકાર�ઓ ચેમ્બર અને સ્ટાફ �મ ની સફાઈ

દરરોજ િનયિમત સફાઈ એક વખત

૬.

અિધકાર�ઓ ચેમ્બર અને સ્ટાફ �મ માં પીવા�ું

દરરોજ

પાની ભર�ું
૭.

ફિન�ચર તે મજ લેબના સાધનો ની હ�રફ�ર

જ��રયાત �ુજબ

૮.

વગર્ ખડ
ં માં બ�ચ વ્યવ�સ્થત ગોઠવવી

દરરોજ

૯.

કચેર� નાં ર� કડર્ - ફાઈલો પરથી � ૂળ �ુર કરવી

કપડા વડ� દરરોજ અને વે ક�ુમ ક્લીનર થી પ્રિત
સપ્તાહ એકવાર

૧૦.

શાખા કચે ર�ની ફાઈલો, કાગળો, ટપાલો, અન્ય

પ્રિત કલાક� અથવા જ��રયાત �ુજબ

શાખા કચે ર� સ્થળે જ��રયાત �ુજબ પહોચાડવા
૧૧.

ધાબાની સફાઇ

પ્રિત પખવાડ�ક સફાઈ અને પ્રિત માસ ધો�ું
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૧૨.

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખત મશીન અને જ ં� ુનાશક

પાણીની ટાંક�ઓની અને �ડર ગ્રા�ડ

પાણીના ટાંકાઓની સફાઈ

દ્રવ્યો દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૧૩

ફન�ચરની કપડા વડ� સફાઇ

દરરોજ એક વખત

૧૪.

કચરાપેટ�ને ખાલી કરવા અને કચરાપેટ�ની

દરરોજ એક વખત

સફાઇ
૧૫.

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો િનકલ

પ્રિત �દન કચેર� સમય � ૂવ� મહાનગર પા�લકા એ

કરવો

િનયત કર� લ જગ્યા પર સંસ્થા બહાર કરવાનો
રહ�શે.,કચરો બાળ� શકાશે ન�હ

૧૬.

ડ્ર�નેજની સફાઇ

પ્રિત માસ, જ�ર�યાત �ુજબ

૧૭.

વગર્ ખડ
ં ો, લેબોર� ટર�ઓ

દરરોજ એક વખત

૧૮.

અન્ય �મો

જ�ર�યાત �ુજબ

૧૯.

બાર�ની પેનલ, કાચ, પાટ�શનની સફાઇ

સાપ્તા�હક અને જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

૨૦.

લાઇટ �ફટ�ગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટ�સ બોડર્)

પ્રિત માસ અથવા જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

ભીત�ચત્રોની સફાઇ
૨૧.

� ૂળ, �ળા, પાનની િપચકાર� સ�હતના ડાઘાની

પ્રિત માસ તથા જ�ર�યાત �ુજબ

સફાઇ
૨૨.

કચેર�/સંસ્થા ના બધા �બલ્ડ�ગ ની �દર તથા

સામે લ

યાદ�

�ુજબના

સ્થળોએ

આવે લ

બાગ-

તે ની ફરતે આવે લ બગીચાઓ તથા �લ છોડની

બગીચાઓ તે મજ �લછોડની �ાર�ઓ ની માવજત

�ાર�ઓની માવજત તથા �ળવણી

તથા �ળવણી, ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ શરતો �ુજબ
પાણીનો � ૂરતા પ્રમાણમાં છં ટકાવ કરવો, નવા ઝાડ
અને �લ-છોડ વાવવા તે મજ ઉછેરવાં, સમયાંતર�
િન�દામણ તથા ગોડ કર�ુ,ં વગે ર� કામગીર� કરવાની
રહ�શે. દર માસે એક વાર િન�દામણ કર� લોન
િવસ્તારમાંથી

લોન

કટ�ગ

કરવાની

રહ�શે.

કચેર�/સંસ્થાના ચા�ુ �દવસોમાં ભવનોની બહારના
�ુલ્લામાં આવે લા બગીચાઓ, �લછોડની �ાર�ઓ,
મહ�દ�ની

વાડ

કરવી

વગે ર�ની

કામગીર�

ગાડર્ ન�ગ કામ ના ક�ટ�ગનો િનકાલ

રહ�શે.

અમદાવાદ

મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક�
એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર
કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૨૩.

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ, �ટપાથ,

ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે કચે ર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં

�ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ

આવે લ

િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના કચરાનો

પા�ક�ગની

યોગ્ય િનકાલ

�ુલવાના એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ પહ�લાં કરવાની

રોડ,

�ટપાથ,

દરરોજ

�ુલ્લી

િનયિમત

જગ્યાઓ

તે મજ

સાફસફાઈ

કોલેજ

રહ�શે. વધારાના કચરાનો િનકાલ અમદાવાદ
મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક�
એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર
કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૨૪.

કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની
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કચેર�/સંસ્થાના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની પાછળના

પાછળના ભાગના �ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી

ભાગના �ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા

નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કટ�ગ

ઝાડ�-ઝાંખરાની

તે મજ િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના

ઓછામાં ઓ�ં બે વાર અથવા જ�ર�યાત �ુજબ

કચરાનો યોગ્ય િનકાલ, તથા � ૃત પ્રાણી (�ુ તરા)

વખત

વગે ર� નો િનકાલ

કચરાનો િનકાલ

કટ�ગ

કોન્ટ્રાક્ટના
તે મજ

પીર�યડ

સાફસફાઈ

અમદાવાદ

કર�,

દરમ્યાન
વધારાના

મહાનગર પા�લકા એ

િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ .એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ
સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ.
૨૫

બગીચા ની �ળવણી
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૫

તાર�ખ:-

Part −Β (હોસ્ટ�લ)
હાઉસ �કિપ�ગ ની સેવાઓ � ૂર� પાડવા �ગે ના ટ�ન્ડર ની શરતો અને કરારનામા � ંુ માળ� ંુ
આ કરારના�ું આ� તા:

/

/૨૦૧૯ ના રોજ અમદાવાદ �ુકામે અમો આચાયર્ , િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ,

ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ તથા (એજન્સી �ું નામ) ની વચ્ચે આથી કરવા માં આવે છે.
આ કરાર (એજન્સી �ું નામ) દ્વારા િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા, અમદાવાદ માં િનયિમત
હાઉસક�િપ�ગ (કચેર� �ુિવધા વ્યવસ્થાપન, સફાઇ અને સ્વચ્છતા ની �ળવણી તથા બગીચા ની �ળવણી) ની િનમ્ન
િન�દ� ષ્ટ િનયત સેવાઓ માટ� કરવામાં આવે છે.
(અ) કામગીર� ની િવગત અને પદ્ધિત
અ નં
૧.

પ્ર�ુિત-કામગીર�ની િવગત

કામની પધ્ધિત

હોસ્ટ�લ ના પ્રવે શદ્વારની આ�ુબા�ુનો િવસ્તાર

રોજ�દ�

તે મજ �દરના તમામ �બલ્ડ�ગ ના પ્રવે શદ્વાર

(એટલે ક� સવારના ૧૦.૩૦ પહ�લાં)

ની આ�ુબા�ુના િવસ્તાર ની રોજ�દ� સફાઈ
૨

સમગ્ર ફ્લોર િવસ્તારમાં રોજ�દ� સફાઇ, કચરા-

રો�જ��ુ / પ્રિત સપ્તાહ પાણી થી ધો�ુ.ં

પોતા (સતત કામગીર� ના ધોરણે )
૩.

બોયઝ હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ – ૧-૨

વોશ�મ સતત ચોખો રહ� અને કામકાજના સમય દરમ્યાન

ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ �બલ્ડ�ગ –

કોરો રહ� તે જોવા�ું રહ�શે.

�ુર�નલ,ટોઇલે ટ, ગટર લાઇન , બાથ�મ

જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

,વોશબેશીનની સફાઇ (�દવસમાં બે વારના

એર ફ્ર�શનર,એર પ્યોર�ફાયરનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે.

ધોરણે)

ને પ્થેલીન બોલ, લીકવીડ શોપ � ૂકાય

૧. કચેર� સમય � ૂવ� ૨.. બપોર� ૧૫=૩૦ કલાક�
૪

ર� ક્ટર ઓફ�સ અને સ્ટાફ �મ ની સફાઈ

દરરોજ િનયિમત સફાઈ એક વખત

૫

ધાબાની સફાઇ

પ્રિત પખવાડ�ક સફાઈ અને પ્રિત માસ ધો�ું

૬

પાણીની ટાંક�ઓ અને �ડર ગ્રા�ડ પાણીના

પ્રિત ત્રણ માસે એક વખત મશીન અને જ ં� ુનાશક દ્રવ્યો

ટાંકાઓની સફાઈ

દ્વારા સફાઇ કરવાની રહ�શે.

૭

ફન�ચરની કપડા વડ� સફાઇ

દરરોજ એક વખત

૮

કચરાપેટ�ને ખાલી કરવા અને કચરાપેટ�ની

દરરોજ એક વખત

સફાઇ
૯

સફાઇ કરવાથી એકિત્રત થતા કચરાનો િનકાલ

પ્રિત �દન કચેર� સમય � ૂવ� મહાનગર પા�લકા એ િનયત

કરવો

કર� લ જગ્યા પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે.,કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ

૧૦

ડ્ર�નેજની સફાઇ

પ્રિત માસ, જ�ર�યાત �ુજબ

૧૧

બાર�ની પેનલ, કાચ, પાટ�શનની સફાઇ

સાપ્તા�હક અને જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

૧૨

લાઇટ �ફટ�ગ, પંખા, સાઇનબોડર્ (નોટ�સ બોડર્)

પ્રિત માસ અથવા જ�ર�યાત �ુજબ � તે �દવસે

ભીત�ચત્રોની સફાઇ
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૧૩

� ૂળ, �ળા, પાનની િપચકાર� સ�હતના ડાઘાની

પ્રિત માસ તથા જ�ર�યાત �ુજબ

સફાઇ
૧૪

હોસ્ટ�લ ના બધા �બલ્ડ�ગ ની ફરતે આવે લ

સામે લ યાદ� �ુજબના સ્થળોએ આવે લ બાગ-બગીચાઓ

બગીચાઓ તથા �લ છોડની �ાર�ઓની

તે મજ �લછોડની �ાર�ઓ ની માવજત તથા �ળવણી,

માવજત તથા �ળવણી

ટ�ન્ડરમાં દશાર્ વેલ શરતો �ુજબ પાણીનો � ૂરતા પ્રમાણમાં
છં ટકાવ કરવો, સમયાંતર� િન�દામણ તથા ગોડ કર�ુ,ં
વગે ર� કામગીર� કરવાની રહ�શે. દર માસે એક વાર
િન�દામણ કર� લોન િવસ્તારમાંથી લોન કટ�ગ કરવાની
રહ�શે. હોસ્ટ�લ ના બહારના �ુલ્લામાં આવે લા બગીચાઓ,
�લછોડની �ાર�ઓ, વગે ર�ની કામગીર� રહ�શે. ગાડર્ ન�ગ
કામ ના ક�ટ�ગનો િનકાલ અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા
એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ
સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ�
શકાશે ન�હ.

૧૫

હોસ્ટ�લ ના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ, �ટપાથ,

ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે હોસ્ટ�લના ક�મ્પસમાં આવે લ રોડ,

�ુલ્લી જગ્યાઓ તે મજ પા�ક�ગની દરરોજ

�ટપાથ,

િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના કચરાનો

િનયિમત સાફસફાઈ કરવાની રહ�શે. વધારાના કચરાનો

યોગ્ય િનકાલ

િનકાલ

�ુલ્લી

જગ્યાઓ

તે મજ

પા�ક�ગની

દરરોજ

અમદાવાદ મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ

જગ્યા (એટલે ક� એ.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા
બહાર કરવાનો રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૧૬

હોસ્ટ�લ ના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની

હોસ્ટ�લ ના ક�મ્પસમાં આવે લ ભવનો ની પાછળના ભાગના

પાછળના ભાગના �ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી

�ુલ્લા મે દાનોમાં ઊગી નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-

નીકળતાં ઘાસ તથા ઝાડ�-ઝાંખરાની કટ�ગ

ઝાંખરાની કોન્ટ્રાક્ટના પીર�યડ દરમ્યાન ઓછામાં ઓ�ં બે

તે મજ િનયિમત સાફસફાઈ અને વધારાના

વાર અથવા જ�ર�યાત �ુજબ વખત કટ�ગ તે મજ

કચરાનો યોગ્ય િનકાલ તથા � ૃત પ્રાણી (�ુ તરા)

સાફસફાઈ કર�, વધારાના કચરાનો િનકાલ

વગે ર� નો િનકાલ

મહાનગર પા�લકા એ િનયત કર� લ જગ્યા (એટલે ક� એ

અમદાવાદ

.એમ.સી ની ડ�મ્પ�ગ સાઇટ) પર સંસ્થા બહાર કરવાનો
રહ�શે. કચરો બાળ� શકાશે ન�હ.
૧૭

બગીચા ની �ળવણી
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(બ) ટ�ન્ડરની શરતો
૧

કોલેજ ક�મ્પસની તમામ �બલ્ડ�ગો, કમ્પાઉન્ડ અને મે દાનો સવર્ ર�તે , સતત, ચોખ્ખા અને સ્વચ્છ દ� ખાય તે
પાયાની જ�ર�યાત એજન્સીએ પ્રિત�દન � ૂર� કરવાની રહ�શે.

૨

કામની પધ્ધિતમાં દશાર્ વેલ સમય ધ્યાને ન લેતા � આઇટમ � સમયે અસ્વચ્છ દ� ખાય તે તરત ચોખ્ખી
કરવાની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે. આ માટ� કચેર�ના જવાબદાર અિધકાર�ને સંતોષ થાય તેમ કરવા�ું
રહ�શે.

૩

ફાઈલો ,કાગળો, ટપાલો લઇ જવી , પાણી ભર� આપ�ું �વી સે વાઓ માંગણી �ુજબ અને /અથવા કામની
પધ્ધિત દશાર્ વેલ જ��રયાત �ુજબ � ૂણર્ કરવા એ�ન્સી બંધાયે લી રહ�શે

૪

કચેર�ના દસ્તાવે જો, ર� કડર્ , કાગળો, ટપાલ ની ગોપનીયતા અને �ુરક્ષા જળવાય તે માટ� એજન્સીએ બાંહધ
� ર�
આપવાની રહ�શે. ઉક્ત �ુિવધા માટ� ફાળવે લ વ્ય�ક્તઓ �ગે એજન્સીએ ચકાસણી કર� લેવાની રહ�શે. કચેર�ને
અયોગ્ય જણાતા ક� તે ઓની સે વા/વતર્ન થી અસંતોષ હ�ય તે વા માણસોને બદલવાના રહ�શે.

૫

�ુિવદ્યા વ્યવસ્થાપન માટ�ની સવર્ સાધન સામગ્રી, યંત્ર, ઓ�રો, માણસો એજન્સી એ પોતાની ર�તે પોતાના
ખચ� અને જોખમે લાવવાના રહ�શે તે માટ� કચે ર�ની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. કચેર� ના માળની સંખ્યા
તથા ઉચાઇ �ુજબ સફાઇની /સાધનોની વ્યવસ્થા એજન્સીએ કરવાની રહ�શે.

૬

જ�ર પડ� આક�સ્મક કાયર્ /સે વા માટ� વ�ુ સમય/ક� વ�ુ માણસો �ુરા પાડવાની એજન્સી ની જવાબદાર� રહ�શે.

૭

એજન્સી દ્વારા કામકાજ દરમ્યાન અવાજ�ું સ્તર લ�ુતમ રહ� તે જોવા�ું રહ�શે

૮

કોલેજ ક�મ્પસમા �ુરક્ષા જ�ર�યાતથી કોઇ સે વા-સમય ક� િવસ્તારની વ્યવસ્થા બદલવાની જ�ર�યાત ઉભી
થાય તો તે મ કરવા એજન્સી બંધાયે લી રહ�શે.

૯

એજન્સીએ આઇએસઆઇ અથવા અન્ય પ્રમાણીત રસાયણો, ઉપકરણો, દ્રવ્યો �ુરતા જથ્થામા આગોતરા
રાખવાના અને વાપરવાના રહ�શે.

એજન્સીને પાણી તથા વીજળ� �ુર� પડાશે પરં � ુ સફાઇ માટ� જ�ુર�

ઇલે�ક્ટ્રકલ ઉપકરણો, ફ�ટ�ગ એજન્સીએ લાવવાના રહ�શે.
૧૦

સફાઈકામ માટ� જ�ર� માલ સામાન સાધનો ભાગ-૬મા દશાર્ વ્યા �ુજબ �વા ક� ડસ્ટબીન, સાવરણી, ઝા�ુ,
એિસડ, �ુશ્�ુદાર �ફનાઇલ ને પ્થેલીન બોલ, ડોલ ગટર સાફ કરવાના સ�ળયા, પાવડા અને કચરાના િનકાલ
માટ� લાર�/વાહન િવગે ર� કામ રાખનાર એજન્સીએ લાવવાના રહ�શે. એિસડ,

�ુશ્�ુદાર �ફનાઇલ તથા

ને પ્થેલીન બોલના સે મ્પલ સંબિં ધત અિધકાર� જ�ર પડ�ે તપાસશે.
૧૧

સ્ટાફ ક�બીન, િવદ્યાથ� ખંડ તથા જ �ન્ટ્સ ટોઇલેટની સફાઇ �ુ�ષ સફાઇ કમર્ ચાર� દ્વારા અને લે ડ�સ ટોઇલેટની
સફાઇ મ�હલા સફાઇ કમર્ ચાર� દ્વારા જ કરાવવાની રહ�શે.

સફાઈ કામની દ� ખર� ખ માટ� એક �ુપરવાઇઝર

� ૂકવાનો રહ�શે. તથા લે ડ�સ સ્ટાફ�મ, મ�હલા કમર્ ચાર� સ્ટાફ ક�બીન, િવદ્યાથ�ની ખંડ તથા લે ડ�સ ટોઇલેટની
સફાઇ કામની દ� ખર� ખ માટ� મ�હલા કમર્ ચાર� �ુકવાની રહ�શે. બોયઝ હોસ્ટ�લ નાં બ્લોક ની સફાઈ માટ� માત્ર
�ુ�ુષ સફાઈ કમર્ ચાર� તથા ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ નાં બ્લોક ની સફાઈ માટ� માત્ર �ી સફાઈ કમર્ ચાર� �ુકવા નાં રહ�શે.
૧૨

સંસ્થા સફાઈ દરમ્યાન કોલેજ દ્વારા અપાયે લા િનયત પત્રક માં દરરોજ � તે બ્લોકમા આવે લા િવિવધ
ખાતાના કમર્ ચાર�ની સહ� કરાવવાની રહ�શે. ત્યારબાદ પત્રક � તે િવભાગ ની ઓ�ફસમાં �ુપરવાઇઝર દ્વારા
જમા કરાવવાના રહ�શે.
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૧૩

રો� રોજના કચરાનો િનકાલ અમદાવાદ મ્�ુનીિસપલ કોપ�ર� શન દ્વારા િનયત થયે લ જગ્યાએ કરવાનો રહ�શે
તે મજ કચરો બાળ� શકાશે નહ�. બાળતા પકડાશો અથવા સા�બત થાય તો ન્�ુનતમ �. ૧૦૦૦/- દં ડ થશે.

૧૪

એજન્સીએ �ુરતી સંખ્યામાં કમર્ ચાર�ઓ રાખવાના રહ�શે અને તે ની હાજર� અને આવન-�વનનો ર� કોડર્
રાખવાનો રહ�શે. તથા સંસ્થાના નીિતિનયમો�ુ પાલન કરવા�ુ રહ�શે.

૧૫

લ�ુ�મ વ્ય�ક્ત ઓની ગે રહાજર�માં વૈ ક�લ્પક વ્યવસ્થા વગે ર� કાયર્ માટ� એ�ન્સી દ્વારા એક અિધ�ૃત પ્રિતિનિધ
નીમવાનો રહ�શે. તે ઓએ સે વકોને લગતી સઘળ� વ્યવસ્થા એ�ન્સી તર�ક� કરવાની રહ�શે, પ્રિતિનિધ�ું નામ,
સરના�ુ,ં સંપકર્ નંબર જણાવવાના રહ�શે.

૧૬

તમામ સે વકોને િનયત ગણવેશ, ગ્લોઝ, �ુટ, ક�પ �ુરા પાડવાની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે. સે વકોની
િવશેષ ઓળખ માટ� તે ઓના ગણવે શ તથા ગળામા ઓળખપત્ર લગાવીને દરરોજ સફાઇકામ કરવા આવે
ત્યાર� પહ�ર�ને આવવા�ુ રહ�શે. તે મજ એજન્સી દ્વારા રોકવામાં આવતા સે વકો ની રહ�ઠાણ ની તથા કાયર્ સ્થળે
લાવવા લઇ જવાની વ્યવસ્થા એજન્સીએ જ કરવાની રહ�શે. � માટ� અન્ય કોઇ રકમ �ુકવવામાં આવશે ન�હ.

૧૭

કામદારો �ુરા પાડવાની બાબત �ગે ના તમામ સરકાર� કાયદાઓના પાલનની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે
અને તે માટ� કચેર�/સંસ્થા/અિધકાર�શ્રી કોઇપણ સંજોગોમાં જવાબદાર રહ�શે નહ�. કરાર અન્વયે �ુિવધા �ુર�
પાડવા �ુક�લા કામદારો તથા �ુપરવાઈઝરને સંબિં ધત કાયદા અને િનયમો�ુ પાલન કરવાની જવાબદાર�
સં� ૂણર્પણે એજન્સીની રહ�શે, તે �ગે એજન્સીએ બાંહધ
� ર�પત્રક આપવા�ું રહ�શે. કોઇપણ નીિત િનયમ ક�
કાયદાક�ય �ુચ
ં ના જો કોઈ કોટર્ ક�સ થશે, તો તે ની જવાબદાર� � તે એજન્સીની રહ�શે. આ સંજોગોમા
કચેર�/સંસ્થા/અિધકાર� ની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે ન�હ.

૧૮

એજન્સીએ લા�ુ પડતા લેબર કોન્ટ્રાકટ, લાઇસંસ અને પી. એફ. તે મજ ઈ.એસ.આઈના િનયમોનો અમલ
કરવાનો રહ�શે ઉક્ત િનયમો સંબિં ધત દસ્તાવે જો સંસ્થાના સક્ષમ અિધકાર� માંગે ત્યાર� બતાવવાના રહ�શે.

૧૯

કચેર� અને એજન્સીના સે વકો વચ્ચે નોકર� અને તે ની આ�ુસ�ં ગક કોઇપણ બાબત �વી ક� મા�લક અને
નોકર ના સંબધ
ં અથવા તો અન્ય કોઇ કાયદાક�ય જવાબદાર� રહ�શે નહ�. એજન્સીના માણસો દ્વારા તે ઓની
સે વા બાબતે કોઇપણ પ્ર�ો ઉપ�સ્થત થાય તે મા કચે ર�ને કોઇપણ સ્વ�પમાં લેવા દ� વા રહ�શે નહ�.

૨૦

એજન્સીએ �ુક�લી વ્ય�ક્તઓના �ૃપ/પસર્નલ એકસીડન્ટ પોલીસી હ�ઠળ જ�ર� વીમો ઉતારવા ની જવાબદાર�
એજન્સી ની રહ�શે.

૨૧

એજન્સીની વ્ય�ક્તઓ દ્વારા તે મની અણઆવડત, બે દરકાર� ક� હ�� ુ� ૂવર્ ક તથા અન્ય કોઇપણ કારણસર પ્રત્યક્ષ
ક�

પરોક્ષ

ર�તે

કચેર�ની

િમલ્કત

ક�

કોઇપણ

સાધનસામગ્રીને

ક�

સે વાને ,

સરકાર�

ર� કડ�ર્

ક�

અિધકાર�/કમર્ ચાર�ઓની વસ્� ુને પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ ર�તે થયે લ �ુકસાન ક� સરકારને ભોગવવા�ુ થ� ુ તમામ
�ુકશાન એજન્સી ભરપાઇ કરવા બંધાયે લ છે. કચેર�ની કોઇ સામગ્રી-મટ�ર�યલ એજન્સી ક� તે ના માણસો
પરવાનગી િસવાય ખસે ડ� શકશે નહ�.
૨૨

એજન્સી દ્વારા ફ�રયાદો- માંગણી ર�ૂ આત મળ્યા�ુ એક ર�સ્ટર િનભાવવા�ુ રહ�શે. �મા કામગીર� નહ� કર�
શકાયે લ માંગણી અને તે ના કારણો ન�ધવાના રહ�શે

૨૩

એજન્સીએ પ્રિત �દન લેબર ર�પોટર્ જવાબદાર �ુપરવાઇઝરની સહ� સાથે ર�ુ કરવાનો રહ�શે. �મા તે �દવસે
�ુકાયે લી વ્ય�ક્તઓ તથા તે ઓએ કર� લ કાયર્ તથા વપરાયે લ મટ�ર�યલ ની િવગતો હશે.
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૨૪

કામગીર� �ગે � ુ બીલ � તે મહ�ના પછ�ની ચાર તાર�ખ �ુધીમા એજન્સીએ ર�ુ કરવા�ુ રહ�શે. આ �બલ
સાથે મહ�કમશાખા તરફથી આપવામાં આવે લ �ુિવધા સંતોષ તથા લ�ુ�મ સંખ્યાની હાજર� �ગે ની િવગતો
અને પ્રમાણપત્રો ર�ુ કરવાની જવાબદાર� એ�ન્સી ને રહ�શે. તથા કામગીર� સંતોષકારક જણાયે મં�ુર થયે લ
માસીક દર� �ુકવ�ુ � તે એજ ંન્સીને િનયમો�ુસાર કરવામા આવશે.

૨૫

િસ�ુ�રટ� �ડપોઝીટ ની રકમ ટ�ન્ડરની વાિષ�ક રકમ/� તે સમય ગાળા ની રકમ ના ૫ % રહ�શે.� રકમ
બ�કગે રન્ટ� અથવા �ફક્સ ડ�પોઝીટ સ્વ�પે, આચાયર્ શ્રી , સરકાર� ઇજને ર� કોલેજ , ચાંદખેડા , અમદવાદ ના
નામે ટ�ન્ડર સ્વીકાર થયે ર�ૂ કરવાની રહ�શે. િસ�ોર�ટ� �ડપો�ઝટની રકમ કરારની �ુદત � ૂણર્ થયા ના એક
માસ બાદ, કામગીર� સંતોષ કારક જણાયે અને �બલ સરભર થયે એજન્સી ને પરત � ૂકવવામા આવશે.
િસ�ોર�ટ� �ડપોઝીટ ની રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકાર�ું વ્યાજ મળવા પાત્ર થશે નહ�.

૨૬

આ કોન્ટ્ર� ક્ટ �બન તબદ�લીપાત્ર છે. એજન્સી અન્ય કોઇ પેટા એજન્સી રોક� શકશે નહ� અને સક્ષમ
સ�ા/કચેર�ની � ૂવર્ મં�ૂર� િસવાય એજન્સી અન્ય કોઇ એજન્સીને સે વકો �ુરા પાડવા�ુ કામ તબદ�લ કર�
શકશે નહ� અથવા આ કોન્ટ્ર� ક્ટની અન્ય કોઇ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદ�લ કર� શકશે નહ�.

૨૭

આ કોન્ટ્ર� ક્ટ ફક્ત એક વષર્નો/કરાર અમલમા આવે તે �દવસ થી એક વષર્ �ુધીનો રહ�શે. ત્યારબાદ જ�ર
જણાય તો પરસ્પર સંમિતથી આજ માિસક ભાવે વ�ુમાં વ�ુ એક વષર્ માટ� કરાર લંબાવી શકાશે તથા આ
કોન્ટ્ર� ક્ટ સબ કોન્ટ્ર� ક્ટમાં તબદ�લ કર� શકાશે નહ�. તે માટ� એજન્સી નો કોઇ હ� દાવો રહ�શે નહ�.

૨૮

કચેર�ના જવાબદાર અિધકાર�ને જો િનિ�ત ધોરણ અ�ુસારની સે વા પ્રાપ્ત થતી ન લાગે તો �-તે �દવસની
સપ્રમાણ �ુકવણી દરના બે ટકાની કપાત પ્રથમ તબબ્ક� કરવાની રહ�શે તે માટ� એ�ન્સી ને �ણ કરાશે .જો
સે વા ખામી િવશેષ દ� ખાય તો બે ટકા લે ખે કપાત વધારતા જવાની રહ�શે.

૨૯

જો એજન્સી આઉટ સોસર્ �ુિવદ્યા વ્યવસ્થાપન સે વા સં� ુષ્ટ ર�તે � ૂર� પાડવામા િનષ્ફળ નીવડ� અને � ૂચના
આપવા છતાં સફાઈ કામગીર�માં કોઇ સંતોષ કારક �ુધારો નહ� થાય તો એજન્સીની સી�ોર�ટ� �ડપોઝીટ
જપ્ત કરવામા આવશે અને તે ની સે વાઓ સમાપ્ત કરાશે, � માટ� �ુિવદ્યા વ્યવસ્થાપન આટોપી લેવા ૧ માસ
ની લે�ખત નોટ�સ આપવામાં આવશે. કચેર� આ કારણે થયે લ ખચર્, �ુકશાન ક� અન્ય કોઇપણ �ુશ્ક�લી માટ�
જવાબદાર રહ�શે નહ�

૩૦

આ ઉપરાંત આ શરતોમાં કોઇપણ જોગવાઈ હોય તે મ છતાં કોઇપણ કારણ દશાર્ વ્યા િસવાય સક્ષમ સ�ા/
કચેર�, એજન્સીને ૧ માસ ની લે�ખત નોટ�સ આપીને કરારનો �ત લાવી શકશે, આ ર�તે રદ થયે લ કરારના
બાક�ના સમયગાળા�ુ કોઇ વળતર આપવામા આવશે નહ�.

૩૧

જો એજન્સી કરાર ચા�ુ રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તે ણે 3 (ત્રણ) માસની નોટ�સ આપવી પડશે. તે
પ�ર�સ્થિતમા તેની િસ�ોર�ટ� ડ�પોઝીટ જપ્ત કરવામા આવશે. � ૂરા પાડ�લા સે વકો અવારનવાર બદલવામા
ન આવે તે એજન્સીએ જોવા�ુ રહ�શે

૩૨

એજન્સીના મા�લકના � ૃત્�ુના �કસ્સામા કરાર સમાપ્ત થયે લો ગણાશે અને તે ના કાયદ� સરના વારસદારોનો
કોઇ હ�/દાવો રહ�શે નહ�. આમ છતાં, એજન્સીના મા�લકના કાયદ� સરના વારસદારો કરારની બોલીઓ અને
શરતો �ુજબ િનયત ભાવોના ધોરણેજ આ કામગીર� ચા�ુ રાખવા માંગતા હોય તો સ�ા/કચેર�ની સંમિતથી
ત્રણ માસ �ુધી આ કામગીર� ચા�ુ રાખી શકશે.

૩૩

કરારને લગતી કોઇપણ બાબત ના તકરાર નો નીવે ડો અમદાવાદ ��ુર�ડ�ક્શનમાં રહ�શે અને મ�ૂ ર
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કિમશનરને લગતા તમામ કાયદા/ શરતો ના પાલન �ગે ની તમામ જવાબદાર� કોન્ટ્ર� ક્ટરની રહ�શે. તથા
લા�ુ પડતાં/પડનારા કોઇપણ પ્રકારના કરવે રા એજ ંસીએ

ભોગવવાના રહ�શે. અને તે સરકારમા જમા

કરાવવાની જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે.
૩૪

કોન્ટ્ર� ક્ટર� કોઇપણ ચેપી રોગોથી �ુક્ત, સ્વસ્થ અને વયસ્ક કમર્ ચાર�ઓ રાખવાના રહ�શે કોન્ટ્ર� ક્ટના સમય
ુ ૅ
દરમ્યાન એજ ંસી દ્વારા રાખવામાં આવે લ કમર્ ચાર�ને જો કોઇ ઈ�/અકસ્માત ક� � ૃત્�ુ થાય તો તે ની સં�ણ
જવાબદાર� કોન્ટ્ર� ક્ટરની રહ�શે તે માં આ સંસ્થાની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�.

૩૫

કોન્ટ્ર� ક્ટ હ�ઠળ રાખવામાં આવે લ કમર્ ચાર�ઓ ફં ડ, ફાળો માંગી શકશે નહ�. તે મજ કોન્ટ્ર� ક્ટ હ�ઠળના કોઇપણ
કમર્ ચાર� સંસ્થામાં કોઇપણ �તની ગે રર�િત કરતા પકડાશે તો તે ની સં� ૂણર્ જવાબદાર� કોન્ટ્ર� ક્ટરની રહ�શે અને
જ�ર જણાય તત્સંબધ
ં ી પોલીસ ફ�રયાદ પણ કરવામાં આવશે

૩૬

આ કરાર અને કામગીર�ને આ�ુસગ
ં ીક કામગીર� હાથ ધરવા માટ� લેબર તથા મટ�ર�યલ�ુ આયોજન ક� અન્ય
કોઇ પણ િવગત સંસ્થા દ્વારા માંગવા આવે તો આપવા એજન્સી બંધાયે લ રહ�શે.

૩૭

એજન્સીએ ચોમાસામા ભરાતા તથા કાયમ ભરાઇ રહ�તા પાણીમા જ ં� ુનાશક દવાનો છં ટકાવ કર�
�વજ ં� ુ/મચ્છરનો નાશ કરવો જો તે મ કરવામા નહ� આવે અને રોગચાળો ફ�લાશે તો તે ની સઘળ�
જવાબદાર� એજન્સીની રહ�શે. જ�ર પડ� આ માટ� મ્�ુિનિસપલ કોપ�ર� શન દ્વારા �ુર� પાડવામા આવતી સે વાઓ
લેવાની જવાબદાર� રહ�શે અને તે નો થતો વહ�વટ� ખચર્ એજન્સીએ ભોગવાનો રહ�શે.

૩૮

એજન્સી દ્વારા સંસ્થામા કચેર� વ્યવસ્થાપન માટ� ફાળવે લ દર� ક કમર્ ચાર� (પટાવાળ)ને સવાર� ૯:૩૦ થી ૬:૩૦
�ુધીની ફરજ બ�વવાની રહ�શે. પાટર્ ટાઇમ કમર્ ચાર� રાખી શકાશે નહ�. અને એજન્સીએ કામ વ્યવ�સ્થત
ર�તે થાય તે માટ� ઓછામા ઓછા એક

�ુપરવાઇઝર સંસ્થામા કામકાજની દ� ખર� ખ માટ� હાજર રાખવાના

રહ�શે.
૩૯

વહ�લી સવાર� શૈક્ષ�ણક કાયર્ શ� થાય તે પહ�લા ઓફ�સ, કલાસ�મ, લોબી, લેબોર� ટર�ઓ અને ટોયલેટ સાફ
કરવા તથા બપોર� ક�મ્પસ સફાઇને લગતી અન્ય કામગીર� કરવી.
ફાળવાયે લ સફાઇ કામદારો�ુ હાજર� પત્રક રાખવા�ુ રહ�શે.

સંસ્થાના િવભાગમા એજન્સી દ્વારા

ગે ર હાજર રહ�વાના �કસ્સામા હ�ડ ઓફ

ડ�પાટર્મે ન્ટ �ુ લ ગે રહાજર�ના �દવસો ગણી પ્રવતર્ માન મીનીમમ ડ�ઇલી વે જ પ્રમાણે રકમ ગણી સફાઇ
બીલમાથી કપાત કરવાની ભલામણ કરશે. અને તમામ િવભાગોમાથી કપાતનો અહ�વાલ આવ્યે �ુ લ કપાત �
તે માસના સફાઈ બીલમાથી કપાત કરવાની રહ�શે.
૪૦

નાની વયના તેમજ લેબર એકટસ પ્રમાણેની યોગ્ય ધરાવતા ન હોય તે વા લોકોને કામે લાવવાના રહ�શે ન�હ.
તથા રોક�લા માણસો ના પોલીસ-કોટર્ ર� કડર્ પર ક�સ નથી તે ની બાંહધ
� ર� આપવાની રહ�શે

૪૧

વગર્-૪ ના સે વકો (પટાવાળા) �ુરા પડવાની બાબત �ગે ના તમામ કાયદાઓના પાલનની જવાબદાર�
એજન્સીની રહ�શે અને તે માટ� સક્ષમ સ�ા /કચેર� કોઈપણ સંજોગોમાં જવાબદાર રહ�શે ન�હ. કરાર અન્વયે
�ુિવધા સેવા � ૂર� પાડવા વગર્ -૪ ના સે વકો (પટાવાળા) ને િનયમોની જોગવાઈ અ�ુસાર વે તન �ુકવવાની
જવાબદાર� સં� ૂણર્પણે એજન્સીની રહ�શે

૪૨

ઉપર જણાવે લ િવગતો િસવાય �હ�ર �હત માટ� જ�ર જણાય તે વી વધારાની શરતો લા�ુ કરવામાં આવે તો
તે � ંુ પાલન કરવા�ું રહ�શે.

૪૩

ર�ઓના �દવસોમા પણ જ�ર�યાત �ુજબની સફાઇની કામગીર� ચા�ુ રાખવાની રહ�શે.
27 of 29

એજન્સીએ ટ�ન્ડરની દર� ક શરત�ુ � ૂસ્તપણે પાલન કરવા�ુ રહ�શે.
૪૪

ટ�ડર ની તમામ શરતો �ગે સ્પષ્ટતા રહ� તે માટ� અર� કરવા ઇચ્�ક દર� ક એજન્સી અથવા તે ઓના
પ્રિતિનધી એ પ્રી-બીડ મીટ�ગ મા હાજર રહ� શકશે.

૪૫

ુ ર્
એજન્સી ને અગાઉ � કચે ર� મા હાઉસ ક�િપ�ગ �ગે નો કોન્ટ્રાક્ટ મળે લ હોય તે કચે ર� મા કોન્ટ્રાક્ટ ના સં�ણ
સમયગાળા દરિમયાન સંતોષકારક ફરજ બ�વ્યા �ગે નો પોતાનો એ�ફડ�િવટ ફોમ્સર્ સાથે ર�ૂ કરવા�ુ રહ�શે.

૪૬

કામગીર� માટ� રસ ધરાવતી પેઢ�ઓએ ટ�ન્ડર ક્રમાંક-૧ નાં ભાગ-એ (સંસ્થા) તથા ભાગ-બી -(હોસ્ટ�લ-૧-૨ અને
ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ) ના અલગ-અલગ ભાવ અિનવાયર્ પણે ભરવાના રહ�શે. દર� ક પેઢ�નાં ટ�ન્ડર ક્રમાંક-૧, ભાગ-એ
(સંસ્થા) તથા ભાગ-બી (હોસ્ટ�લ-૧-૨ અને ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ) નાં ભર� લ ભાવપત્રકને સં�ક્ુ ત ર�તે ધ્યાને લઇ
લ�ુતમ ભાવ (L1) િનધાર્ �રત કરવામાં આવશે. પરં� ુ વહ�વટ� સરળતા ખાતર બંને ભાગ એટલે ક� ભાગ-એ
(સંસ્થા) તથા ભાગ-બી (હોસ્ટ�લ-૧-૨ અને ગલ્સર્ હોસ્ટ�લ) નાં બીલ દર મહ�ને અલગ-અલગ ર�ુ કરવાના
રહ�શે.

૪૭

કામગીર� માટ� રસ ધરાવતી તમામ પેઢ�ઓએ સંસ્થા ની �ત �ુલાકાત લઇ કામગીર� ની િવગત તથા
માહ�તી મે ળવી લેવાની રહ�શે. ભાવ પત્રક ભયાર્ બાદ કોઇ દલીલ માન્ય રહ�શે નહ� ભાવ પત્રક �ુલ્યા બાદ
જો કોઇ પેઢ� કામગીર� માટ� અસંમિત દશાર્ વશે તો તે � ુ અન� સ્ટ મની ડ�પોઝીટ જમા કરવામા આવશે. અને
તે પેઢ� સંસ્થા ખાતે ની કોઈ પણ ટ�ન્ડર પ્ર�કયા માં ફર�થી ભાગ લઇ શકશે ન�હ.

૪૮

સંસ્થાની કામગીર�નો કાયર્ વ્યાપ જોતા �દા�ત / �િશક ર�તે ૩૦ કામદારો, બગીચાની કામગીર� માટ� ૪
કામદારો અને ૧ �ુપરવાઇજર એમ �ુ લ મળ�ને ૩૫ કામદારોની જ�ર�યાત રહ�શે. તે મજ હોસ્ટ�લ બ્લોક્સ માટ�
�દા�ત / �િશક ૯ કામદારો તથા ૧ �ુપરવાઇજર એમ �ુ લ મળ� ને ૧૦ કામદારોની જ�ર�યાત રહ�શે.

આ કરાર બંને પક્ષકારો ને ક�ુલ મં�ુર અને બંધનકતાર્ છે અને તે ની સા�બતી �પે નીચે જણાવે લ સાક્ષીઓએ �બ� સહ�
કર� છે.

(૧) ___________________________

(૧) ___________________________

અિધકાર� ની સહ� , નામ અને હોદ્દો

એજન્સીના પ્રિતિનિધની સહ�, નામ અને હોદ્દો

સાક્ષી ઓની સહ�:
૧)

૨)

તાર�ખ:
સ્થળ :
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િવ�કમાર્ સરકાર� ઇજનેર� કોલેજ, ચાંદ્ખેડા , અમદાવાદ
ટ�ન્ડર ક્રમાંક:-૧

ભાગ -૬

તાર�ખ:-

હાઉસક�પ�ગની સેવાઓ માટ� એજન્સી એ વપરાશ માં લેવા નાં સાધનો અને યંત્રો ની યાદ�
સાધનો ની યાદ�

મટ��રયલ ની યાદ�

યંત્રો ની યાદ�

•

ઝા�ુ,સાવરણી

•

લીકવીડ કલીનર

•

વે ક�ુમ કલીનર મશીન- ૫

•

પોતા(મોપ્સ)

•

�લકિવડ સોપ

•

લોન કટર મશીન- ૩

•

ફ્લોર ડસ્ટર

•

એિસડ

•

�લ છોડ કાપવા માટ� ની

•

પ્લા�સ્ટક બક�ટ

•

ગાબ�જ બેગ

•

ટોઇલેટ બ્રશ

•

સ્પ્રે

•

પાણી માટ� ની પાઇપ-૬

•

પ્લા�સ્ટક સ્ક્રબર

•

પ્લા�સ્ટક પેન

•

પાવડા, તગારા, �ુરપી, િત્રકમ,

•

ગ્લાસ ડસ્ટર

•

ને પ્થાલીનબોલ્સ

•

ટોઇલેટ પંપ

•

સે નેટર� �ુબ્સ

•

એર ફ્ર�શનર

•

બ્લી�ચગ પાવડર

•

રબર વાઈપર

•

ડ્ર�નેક્સ

•

પાણીના ટાંકામાં ઉતરવા માટ�ની

•

�ફનાઈલ

સીડ�.

•

કાપ�ટ શેમ્�ુ

•

િનસરણી (ઘોડો)

•

�લ છોડ માટ� �ુ ખાતર

•

ટ્રોલી

•

લાબાં વાસડા �દવાલો ની સફાઇ માટ�

કાતર-૪

�ુ હાડ�,
•

પાણી છાંટવા માટ� સ્પ્રીન્ક્લર-૪

ઉપર દશાર્ વેલ તમામ સાધનો નો વપરાશ કર� સે વા આપવા ની અમો બાહ�ધર� આપીએ છ�એ.

સ્થળ:

ટ�ન્ડર ભરનારની સહ� સી�ો:

તાર�ખ:

એજન્સી�ું નામ:
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