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અનુક્રમણીકા 

ભાગ – ૧  

તકનીકી / પૂવિ લાયકાત ની બીડ 

ક્રમ સવગતો/ બાબત પજે ન.ં 
1. તકનીકી / પૂવિ લાયકાત ની બીડ ૩ 

૨. ્ેન્ડર આમંસિત કરવાની નોસ્સ ૪ 

૩. ઓનલાઈન ્ેન્ડર આમિંણ નોસ્સ (અનુસસૂિ -એ) ૬ 

૪. યાદી અને ્ેન્ડરની માસહતી (અનુસસૂિ -1) ૯ 

૫. ્ેન્ડરસિને માસહતી અને સૂિનાઓ (અનુસસૂિ -૨) ૧૦ 

૬. પૂવિ લાયકાત માપદંડ (અનુસૂસિ -૩) ૧૬ 

૭. ્ેન્ડર સ્ટવીકૃસત મા્ે સવેા પ્રદાતાની પસંદગી  
(અનુસૂસિ -૩.૧) 

૧૭ 

૮. પૂવિ લાયકાતની માસહતી (અનુસસૂિ -૩.૨) ૧૮ 

૯. કરારના સનયમો અને શરતો (અનુસસૂિ -૪) ૨૦ 

 

ભાગ – ૨  

વાસણસિક / નાણાકીય બીડ 

ક્રમ સવગતો/ બાબત પજે ન.ં 
1. વાસણસિક / નાણાકીય બીડ ૨૭ 

૨. વાસણસિક / નાણાકીય બીડ- શેડ્યુલ બી 

(અનુસૂસિ -૫) 

૨૮ 
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સુરક્ષા સેવાઓ મા્ે ્ેન્ડર દસ્ટતાવજે 

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, 

અમદાવાદ -380 009. 
 

કાયિ નું નામ : “ગજુરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અને કેમ્પસ 
ન ેસુરક્ષા પૂરી પાડવા મા્ે” 

ભાગ -૧ 

તકનીકી / પૂવિ લાયકાત ની બીડ 

નોધં : માિ ભૌસતક સ્ટવરૂપમાં સબસમ્ કરવા. 
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્ેન્ડર આમંસિત કરતી સૂિના 

1. ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, અમદાવાદ વતી ગજુરાત યુસનવસસિ્ીની 
સવસવધ ઈમારતો અને કેમ્પસ ની સુરક્ષા સેવાઓ પૂરી પાડવાની 
કામગીરી મા્ે પૂવિ લાયકાતવાળા / યોગ્ય ઠેકેદારો / એજન્સી 
/સસવિસ પ્રોવાઇડર તરફથી ્ેન્ડર આમંસિત કરવામાં આવે છે. 
12 મસહના મા્ે કામ નો અંદાજીત ખિિ રૂ. ૫૧૦ લાખ છે. આ 
અંદાજ, જોકે, કાિી માગિદસશિકા તરીકે આપવામાં આવે છે. 

2. પૂરી પાડવામાં આવતી સેવા, કોન્ ર ાક્્ની શરતો અનુસાર 
કામના આદેશની તારીખથી 12 મસહનાની છે.  જો બનંે પક્ષો 
સંમત થાય તો ત ેજરૂરી સમયગાળા મા્ે સવસ્ટતૃત કરી શકાય 
છે. 

3. ઠેકેદાર / એજન્સી જ ેયોગ્યતા માપદંડને પણૂિ કર ેછે તેને ્ેન્ડર 
કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે છે. ઠેકેદાર / એજન્સી / 
સેવા પ્રદાતા / વ્યસિગત-એકમાિ માસલક / ભાગીદારી 
કંપની / કંપની / સહકારી સોસાય્ી દ્વારા એક કરતા વધુ 
્ેન્ડર સબસમ્ કરવામાં આવશ ેનહી.ં માસલક અન ે/ અથવા 
ભાગીદાર તરીકે રસ ધરાવતી વ્યસકતમાં બ ે કે તેથી વધુ લાગુ 
પડતી વ્યસિ કામના અમલ મા્ે ્ેન્ડર કરશ ેનહી.ં જો તેઓ 
આમ કર ે છે, તો આવા બધા ્ેન્ડર રદ થવા ન ે પાિ રહેશ.ે 
સંયુિ સાહસ / કન્સોસ િ્યમ ્ેન્ડરની મજૂંરી નથી.. 
 

4. 17-09-2022 બપોર ે 12.00 વાગ્ય ે ઑનલાઇન વેબસાઇ્ 
www.nprocure.com પર ઇલેક્ ર્ ોસનક ફોમે્માં બીડનો 
દસ્ટતાવજે ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ્ેન્ડર ફી, ઇએમડી, 

સોલવેન્સી સસ િ્સફકે્, નોધંણી પ્રમાણપિને ્ેકો આપતા 
પ્રમાણપિો, લાયકાતને ્ેકો આપતા દસ્ટતાવજેો, અનભુવ 
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પ્રમાણપિ, પેન કાડિ વ્યવસાસયક ્ેક્સ નોધંણી, સસવિસ ્ેક્સ 
રસજસ્ટ ર્ ેશન, જીએસ્ી નોધંણી, પી.એફ. નોધંણી, આઈ.જી.પી 
(કાયદો અને હુકમ) દ્વારા ગજુરાત સરકારના ખાનગી સુરક્ષા 
એજન્સી અસધસનયમ 2005 અને સનયમ -9 હેઠળ જારી કરાયેલ 
ફોમિ -6 મા ં લાયસન્સ અને અન્ય સબંંસધત દસ્ટતાવજેોન ે
્ેકસનકલ સબડ (ભાગ -1) સાથ ે તારીખ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨, 
૧૪:00 કલાક સુધી મા ંભૌસતક સ્ટવરૂપમા ંરજૂ કરવાની જરૂર 
રહેશે. આ તમામ વસ્ટતુ વ્યસિગત રીતે  રસજસ્ટ ર્ ારની ઑસફસ, 

ગજુરાત યસુનવસી્ી, ્ાવર સબસ્ડંગ, રૂમ નં. 38, જનરલ 
સેક્શન, પ્રથમ માળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - 380 009 પર 
જમા કરવા મા ંઆવશ.ે 
 

5. સ્ટવીકાર કરનાર અસધકારી અથવા તેના અસધકૃત પ્રસતસનસધ 
દ્વારા ઓળખના હેતુ મા્ે ્ેન્ડર અન ે હસ્ટતાક્ષર કરાયેલ 
દસ્ટતાવજેો, કામના કલાકો દરસમયાન નીિનેી ઑસફસમાં ્ેન્ડર 
ભરનાર  દ્વારા સનરીક્ષણ મા્ે ખુ્લા રહેશ.ે 
(એ) યુસનવસસિ્ ી એસન્જસનયર, એસ્ટ્ે્ સવભાગ, ્ાવર સબસ્ડંગ, 

રૂમ ન.ં 1, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ -380 009. 
મોબાઇલ નબંર: 99784 08016. 
 

6. ્ેન્ડર કરનારને ્ેન્ડર સબસમ્ કરવા મા્ે નક્કી થયેલી તારીખ 
અગાઉથી પૂરતી સાઇ્ની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં 
આવે છે. ્ેન્ડરર ે તપાસ કરી હશ ે કે નસહ, તેને સંબસંધત 
દસ્ટતાવજેો, સાઇ્ વગેર ે સવશે સંપૂણિ જ્ઞાન હોવાનું માનવામા ં
આવશે. 

7.  ્ેન્ડર ભરનાર  દ્વારા ્ેન્ડર સબસમ્ કરવાથી ત ેસૂિવ ેછે કે 
તેણે આ નોસ્સ અન ેઅન્ય તમામ કૉન્ ર ેક્્ દસ્ટતાવજેો વાંચ્યા 
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છે અને તેણ ે કરાર અને અન્ય દસ્ટતાવજેોની અવકાશ અન ે
શરતો સવશે પોતાને પસરસિત કયાિ છે, જમેાં સ્ટથાસનક શરતો 
અને તેના મા્ે સેવા પ્રદાતા પરના અન્ય પસરબળો સસહતના 
અન્ય પસરબળોનો સમાવેશ થાય છે. 

8. સબડરએ પોતાની વ્યવસાસયક / નાણાકીય બીડવ્યાપારી / 
નાણાકીય સબડ (ભાગ-2) ના શેડ્યૂલ-બી મા ંઆંકડામાં શબ્દો 
બંને દશાિવ્યા છે ત ેમજુબ ફિ ઇ-્ેન્ડસરંગ સસસ્ટ્મ મજુબ જ 
ઑનલાઇન ્ાંકવી જોઈએ. 

9. કામો મા્ેનું ્ેન્ડર કોઈ ઠેકેદાર અથવા કોન્ ર ાક્્ર દ્વારા 
જોવામાં આવશ ેનહી ંકે જમેને જાતેજ એ જ કામો મા્ે ્ેન્ડર 
કરલેું છે અથવા તેમને ્ેન્ડર કરલેુ ં હોઈ શકે કે કયુું છે. આ 
શરતનું પાલન કરવામાં સનષ્ફળતા કોન્ ર ાક્્ર ્ેન્ડસરંગના ્ેન્ડર 
તેમજ ્ેન્ડરને સાક્ષી આપનારા, ન ેરદ કરવાને લાયક રહેશ ે

10. પ્રી-સબડ મીસ્ંગ ૨૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૬:00 વાગ્ય ે
રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ી, ્ાવર સબસ્ડંગ, રૂમ નંબર 27, 

પ્રથમ માળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-380 009 ખાતે, સબડસિની 
હાજરીમાં કે જઓે હાજર રહેવાનું પસંદ કરશ,ે થશ.ે જો ્ેન્ડર 
સંબંસધત કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ત ે પ્રી-સબડ મીસ્ંગ પહેલા ં
લેસખતમાં સબસમ્ કરવામાં આવશ.ે 

11. તકનીકી સબડ ૧૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ ૧૭:00 વાગ્યે રસજસ્ટ ર્ ાર, 
ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, ્ાવર સબસ્ડંગ, રૂમ નંબર 27, પ્રથમ 
માળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ -380 009 ખાતે, સબડસિની 
હાજરીમાં કે જઓે હાજર રહેવાનું પસંદ કરશ,ે થશ.ે તકનીકી 
સબડ ખો્યા પછી તમામ દસ્ટતાવજેોનું મૂ્યાંકન ક્વોસલફાઇંગ 
માપદંડ પર આધારીત કરવામાં આવશે અને પછી યોગ્ય 
એજન્સીઓ ગુણાંક સસસ્ટ્મ મજુબ ક્રમાંસકત કરવામાં આવશ.ે 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

12. એજન્સી / સેવા પ્રદાતા / ઠેકેદારની વ્યાવસાસયક / 
નાણાકીય સબડ કે જનેે પૂવિ લાયક જાહેર કરવામાં આવશ,ે ત ે
ઑનલાઇન ખોલવામા ંઆવશ.ે તારીખ ની જાણ પૂવિ-લાયકાત 
બોલીદારોની હાજરીમાં કરવામાં આવશ ે કે જ ે સબડ 
દસ્ટતાવજેોમાં ઉ્લસેખત સબડ ઓપસનંગ ઑથોસર્ીની 
ઑસફસમાં હાજર રહેવાનું પસંદ કરશ.ે 

13. ્ ેન્ડર ભરનાર  ્ેન્ડર સબસમ્ કરશ ેકે જ ેઆ નો્ીસમાં અન ે
્ેન્ડર દસ્ટતાવજેો માં આવેલ દરકે શરતને સંતોષશે અને તેમા ં
સનષ્ફળ જવાથી ્ેન્ડર રદ થવા ન ે પાિ રહેશે.નકારવા મા્ે 
જવાબદાર રહેશ.ે 

14. ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી પોતાને સૌથી નીિા અથવા કોઈપણ 
્ેન્ડર સ્ટવીકારવા અથવા સનણિય મા્ે કોઈ કારણ આપવા મા્ે 
બંધાયેલ નથી. 

15. ્ ેબ્યુલર ફોમિમાં ્ેન્ડર આમંસિત કરવા મા્ેની નોસ્સ મા્ે 
વધુ માસહતી અનુસૂિી -1 મજુબ જોડાયલે છે. 

16. ઉપર જણાવેલ અને અનુસૂિી -એ મજુબ આ ્ેન્ડર ની 
નો્ીસ, કોન્ ર ાક્્ દસ્ટતાવજેોનો ભાગ બનશ ે

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી મા્ે અને તનેા વતી, 
  

              રસજસ્ટ ર્ ાર,  

                        ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, અમદાવાદ.
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અનુસૂિી – એ 

ઓન લાઇન ્ેન્ડર આમંસિત કરવાની નો્ીસ 

રસજસ્ટ્ર ઑસફસ, ગજુરાત યુસનવસસિ્ી, અમદાવાદ 

એ- ્ેન્ડર નો્ીસ ન.ં_____ 2022-23 મા્ે  

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી “ગજુરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો 
અને કેમ્પસ ન ેસુરક્ષા પૂરી પાડવા” પૂવિ લાયક ઠેકેદારો / એજન્સી 
પાસેથી ઉપરમુજબ કામ કરવા મા્ે ઓન લાઈન ્ેન્ડર આમંસિત 
કર ેછે. 

 

(અ)  ઈ- ્ેન્ડર ની સવગતો  
ક્રમ કામ નું 

નામ  

્ેન્ડર ની 
અંદાજીત 

કીમત (રૂ.) 

ઈએમડી 
(રૂ.) 

્ેન્ડર ની 
ફી (રૂ.) 

મા ં 

સીક્યોરી્ી 

ડીપોઝી્ 
(રૂ.) 

૧. ગજુરાત 
યુસનવસી્ી 
ની કે્લીક 
ઈમારતો 
અને 
કેમ્પસ ન ે
સુરક્ષા પૂરી 
પાડવા 

૫,૧૦,૨૭,૦૦૦ ૫,૧૦,૨૭૦ ૨૫,૦૦૦ 
(રીફંડ 
ના થઇ 

સકે 
તેવી)  

૧૦% 

(બેંક 
ગેરં્ી નાં 
સ્ટવરૂપ 

મા)ં 

 

(બી) ઇ-્ેન્ડસરંગ મા્ેની સૂસિ નીિે મજુબ છે 

(i) સાઈ્ મુલાકાત (જો કોઈ 
હોઈ તો) 

ઓફીસ કલાકો દરસમયાન 
એજન્સી ની અનકુુળતા 
મજુબ  



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

(ii) પવૂિ-સબડ કોન્ફરન્સ પૂવિ સબડ મીસ્ંગ 
૨૬/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ 
16:00 વાગ્ય,ે રસજસ્ટ ર્ ાર, 
ગજુરાત યુસનવસી્ી, ્ાવર 
સબસ્ડંગ, રૂમ ન.ં 27, પ્રથમ 
માળ,, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ -380 009 

(iii) ્ેન્ડર નાં દસ્ટતાવજેો 
ડાઉનલોડ કરવાનો 

સમયગાળો 

FROM 17/09/2022 TO 

07/10/2022 

(iv) તકનીકી સબડની રજૂઆત 
(ભાગ-1) -પૂવિ લાયકાત ફોમિ 
અને સમથિન આપતા 
દજ્તાવજેો ભૌસતક સ્ટવરૂપમા ં
વ્યસિગત રીતે  

તારીખ 10/10/2022, ૧૪:૦૦ 
કલાકે પહોિે તે રીતે  

(v) તકનીકી સબડની રજૂઆત 
(ભાગ -1) – પૂવિ લાયકાત  
ફોમિ અને ્ેન્ડર ફી, ઇએમડી, 

બેંક સૉ્વેન્સી સસ િ્સફકે્ 
અને અન્ય સહાયક દસ્ટતાવજેો 
સસહત નાં દસ્ટતાવજેો નુ ં
ઑસફસના કલાકો દરસમયાન 
સબમીસન. (ભૌસતક રૂપ ે બ ે
નકલોમાં સબસમ્ કરવા, એક 
મૂળ અને ફો્ો કૉપીમા ં
ડુસલલકે્) 

મૂળ - ભૌસતક સ્ટવરૂપ મા ં
તારીખ 10/10/2022, ૧૪:૦૦ 
કલાક સુધી માં પહોિે તેમ 
વ્યસિગત રીતે રસજસ્ટ ર્ ારની 
ઑસફસ,  ગજુરાત 
યુસનવસસિ્ ી ્ાવર સબસ્ડંગ, 

રૂમ નંબર 38, જનરલ 
સેક્શન, ફસ્ટ િ્ ફ્લોર, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ -380 
009 ખાતે સબમીસન - 
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નોધં: જો સબડ દસ્ટતાવજે 
્ેન્ડરમાં દશાિવ્યા પ્રમાણ ે
્ેન્ડર ફી અને ઇએમડી 
િૂકવવામાં નહી ંઆવે તો ત ે
સ્ટવીકારી શકાશે નહી.ં 

(vi) વાસણસિક/ નાણાકીય સબડ 
(ભાગ -2) નું ઑનલાઇન 
સબસમશન 

ઑનલાઇન માધ્યમ થી 
ઇલેક્ ર્ ોસનક ફોમે્મા ં
સબસમશન અને ત ે છે્લી 
તારીખ:07/10/2022, 18:00 
કલાક સુધી માં સબસમ્ થવુ ં
જોઈએ. 

(vii) તકનીકી સબડ- પૂવિ લાયકાત 
ફોમિ નો પ્રારંભ (ભાગ -1) 

તારીખ:10/10/2022, 16:00 
કલાક 

(viii) વ્યાપારી / નાણાકીય બીડ 
નું  રસજસ્ટ ર્ ારની ઑસફસ, 
ગજુરાત યુસનવસસિ્ી ્ાવર 
ઇમારત, નવરંગપુરા, 

અમદાવાદ ખાત ે ઓનલાઇન  
ઉદ્ઘા્ન 

પૂવિ લાયકાત બાદ જન 
કરવામાં આવશે  

 
લાયકાત: એજન્સી / કોન્ ર ાક્સિ / સુરક્ષા સેવા પ્રદાતા / એકમાિ 
માસલક / ભાગીદારી પેઢી / નોધંાયેલ કંપની / સહકારી સમાજ 
અથવા સુરક્ષા સેવા પ્રદાતાના િોક્કસ હેત ુમા્ે રાિ અથવા કેન્રીય 
સરકાર સાથ ે નોધંાયેલ કોઈ પણ કંપની જ ે અનુસૂસિ -3 અન ે 3.2 
મજુબ લાયકાત ધરાવે છે અને જમેને અનુસૂસિ-3.1 માં જણાવેલા 
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તમામ સબંંસધત દસ્ટતાવજેો સબસમ્ કયાિ અને જનેે સક્ષમ સત્તા દ્વારા 
સંતુષ્ટ જાહેર આવશ.ે 

 આ ્ેન્ડર ની વધારા ની સવગતો નીિે મજુબ છે. 
૧.૦ સવગતો : “ગજુરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અને 

કેમ્પસ ન ેસુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
૨.૦ ્ેન્ડર દસ્ટતાવજે શરુ થવાની તારીખ : 17/09/2022   
૨.૧ બીડ દસ્ટતાવજેો ઉપર દશાિવેલ તારીખે વેબ સાઈ્ 

www.gujaratuniversity.ac.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે. 
૨.૨ ્ેન્ડર મા ંભાગ લેવા ઈચ્છતા બીડસિ ન ેwww.nprocure.com 

પર નોધંણી કરાવવાની રહેશ.ે 
૩.૦ ડીજી્લ પ્રમાણપિ : 
૩.૧ ઑનલાઇન ્ેન્ડરમા ં ભાગ લનેારા સબડસિને ઇન્ફમેશન 

્ેકનોલોજી એક્્-2000 મજુબ કાયદેસર રીતે માન્ય 
સડસજ્લ પ્રમાણપિ (વગિ III) મેળવવંુ પડશ/ે હોવુ ંજોઇશે, 

જનેી મદદથી તેઓ તેમની ઇલકે્ ર્ ોસનક સબડ પર સહી કરી 
શકશ.ે સબડસિ ભારતની કોઈપણ લાયસન્સ સસ િ્સફકે્ 
ઑથોસર્ીમાંથી ત ે મેળવી શકે છે અથવા (એન) કોડ 
સો્યુશન્સ જીએનએફસી સલસમ્ેડ નાં એક સવભાગ નો 
સંપકિ કરી શકે છે, જ ે ભારત સરકાર દ્વારા લાઇસેંસ પ્રાપ્ત 
સસ િ્ફાઈંગ ઓથોસર્ી છે. 

૩.૨ બધી સબડ પર સડસજ્લ સહી થયેલી હોવી જોઈએ,  સડસજ્લ 
હસ્ટતાક્ષર પ્રમાણપિ અને સંબંસધત તાલીમ સંબંસધત સવગતો 
મા્ે નીિેના સરનામાનંો સંપકિ કરી શકશ ે: 

 (એન) કોડ સો્યુશન્સ- જીએનએફસીનો સવભાગ 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
http://www.nprocure.com/
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301, જીએનએફસી ઈન્ફો્ોવર, બોડાકદેવ, અમદાવાદ- 380 
054 (ભારત) ્ેલ: +91 26857316/17/18 ફેક્સ: +91 - 
79 26857321 ઈ-મલે: nprocure@gnvfc.net 

૩.૩ સબડસિ જઓે પાસે માન્ય સડસજ્લ સસ િ્સફકે્ છે તેઓએ એક 
નવુ ંસડસજ્લ પ્રમાણપિ ખરીદવાની જરૂર નથી. 

૪.૦ ્ેન્ડર નું ઓન લાઈન સબમીસન 
૪.૧ ્ેન્ડર સબસમશન તારીખ અને સમય પહેલાં સંખ્યાબંધ 

વખત તેમની ઑફરો તૈયાર કરી અને સંપાસદત કરી શકે છે. 
  ્ેન્ડર સબસમશન તારીખ અને સમય પછી, સબડસિ કોઈપણ 
સકસ્ટસામાં સબસમ્ કરલેી ઓફરને સંપાસદત કરી શકશ ેનથી. 
આ સંદભિમાં કોઈ લસેખત અથવા ઑનલાઇન સવનંતી મજૂંર 
કરવામાં આવશે નહી.ં 

૪.૨ ભૌસતક સ્ટવરૂપમાં વાસણસિક / નાણાકીય સબડની ઓફર 
કોઈપણ સકસ્ટસામાં સ્ટવીકારી શકાશ ેનહી.ં 

૪.૩ છે્લી રજૂઆત તારીખ અને સમય તેમજ સબડના અંસતમ 
સબસમશન પહેલાં ઑનલાઇન શુસિકરણ / સુધારણાઓ 
િકાસવાની જવાબદારી સબડરની છે. 

૫.૦ તકનીકી સબડ (ભાગ -1), ્ેન્ડર ફી, સબડ સસક્યુસર્ી અને 
અન્ય દસ્ટતાવજેો નું સબમીસન: 

૫.૧ ઓરીજનલ મા ં સબમીસન - ભૌસતક સ્ટવરૂપમાં બે નકલો, 

એક મૂળ અને એક ફો્ો કૉપીમાં તારીખ 30/09/2022, 
૧૪:૦૦ કલાક સુધીમાં રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ી  ્ાવર 
સબ્ડીગં, રૂમ ન.ં ૩૮, જનરલ સેક્સન, પ્રથમ માળ, 

mailto:nprocure@gnvfc.net
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નવરંગપુરા, અમદાવાદ -380 009. 
નોધં : જો ડી.ડી. દ્વારા ્ેન્ડર ફી અને ઇએમડી. સબડમા ં
દશાિવ્યા મજુબ િૂકવણી કરવામાં આવશ ેનસહ તો દસ્ટતાવજે 
્ેન્ડર સ્ટવીકારવામાં આવશ ેનહી.ં ડી.ડી. ફરસજયાત છે અન ે
કોઈ મુસિ પ્રમાણપિની મજૂંરી નથી. 

૫.૨ કામ મા્ે ્ેન્ડર ફી નીિે પ્રમાણ ેછે: 
રૂ. ૨૫,૦૦૦ (માિ પચ્િીસ હજાર રૂસપયા) 

"રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી" ની તરફેણમાં સડમાન્ડ 
ડર ાફ્્ દ્વારા અમદાવાદમાં િૂકવવાપાિ. 

૫.૩ સબડ સસક્યુસર્ી એ્લ ેકે ઇએમડી: 
રૂ .૫,૧૦,૨૭૦/-(રૂસપયા પાંિ લાખ દસ હજાર બેસો સસતે્તર 

પૂરા) 

"રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી" ની તરફેણમાં સડમાન્ડ 
ડર ાફ્્ દ્વારા અમદાવાદમાં િૂકવવાપાિ. 

૫.૪ સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્: (ફિ સફળ સબડર મા્ે) 

10% કોઈપણ રાષ્ટર ીયકૃત / સુસનસિત બેંકની બૅન્ક ગેરે્ં ીના 
સ્ટવરૂપમાં સબસમ્ કરવા. 
નોધં: (1) સફળ સબડરને ઇરાદાના પિના 15 સદવસની અંદર 
જ એસ.ડી. જમા કરાવવુ ં પડશ,ે નહી ં તો તેના ઇએમડીને 
જપ્ત કરવામાં આવશ ે અને યુસનવસસિ્ીનું આગળ નું કોઈ 
પણ કાયિ સોપંવામાં આવશ ેનહી.ં 
(2) એસડી / ઇએમડી પર કોઈ વ્યાજ િૂકવવાપાિ રહેશ ે
નહી.ં 
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૫.૫ અન્ય દસ્ટતાવજેો ભૌસતક સબડ સાથ ેસબસમ્ કરવા જરૂરી 
છે. 

એ અનુસૂિી-૪ મજુબ  
બી કેલેન્ડર વષિ ૨૦૨૨ માં ઇસ્ટયુ થયેલ માન્ય બેંક સૉલવેન્સી 

રાષ્ટર ીયકૃત / સુસનસિત બેંકના રૂ. 1,00,00,000 / - (રૂ. 
100 લાખ રૂસપયા) કરતાં ઓછા નસહ એ રીતે એક વષિ મા્ે 
માન્ય છે. 

૬.૦ ્ેન્ડર ની શરૂઆત  
૬.૧ ઈરાદા ધરાવનાર સબડસિ કે તેમના પ્રસતસનસધ કે જઓે 

રસજસ્ટ ર્ ાર ઑસફસમા ંહાજર રહેવા નું ઈચ્છે છે તેઓ ્ેન્ડર 
ની શરૂઆત વખતે તમે કરી શક્શ.ે 

૭.૦ સંપકિ અસધકારી  
૭.૧ જો જરૂરી હોય તો વધુ સવગતો / સ્ટપષ્ટીકરણ યુસનવસસિ્ ી 

એસન્જસનયર ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી પાસેથી ઉપલબ્ધ થશ ે

મો. .99784 08016. 
૭.૨ જો સબડરને કોઈ સ્ટપષ્ટતા / સહાયની જરૂર હોય અથવા 

ઑનલાઇન ્ેન્ડરમાં ભાગ લેવા મા્ે તાલીમ ની આવશ્યકતા 
હોય તો, તેઓ નીિેની ઓસફસ પર સંપકિ કરી શકે છે. 

 (એન) કોડ સો્યુશન્સ - જીએનએફસીનો સવભાગ 

301, જીએનએફસી ઈન્ફો્ોવર, બોડાકદેવ, અમદાવાદ- 380 
054 (ભારત) 

્ેલ: +91 26857316/17/18, ફેક્સ: +91 79 26857321 
ઈ-મેલ: nprocure@gnvfc.net 

mailto:nprocure@gnvfc.net
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૮.૦ સામાન્ય સૂિનાઓ : 
૮.૧ ્ેન્ડર ફીસ કોઈ પણ સજંોગો મા ંપરત કરવામાં આવશ ેનસહ 
૮.૪ શરતોને આધીન ્ેન્ડર સ્ટવીકારવામાં આવશ ેનસહ  
૮.૫ આ ્ેન્ડર નો્ીસ ્ેન્ડર દસ્ટતાવજેનો ભાગ બનશે. 
૮.૬ ્ેન્ડર ભરનાર એ "્ેન્ડર ભરનાર  મા્ે ની સિૂના" અન ે

"પાિતા / પીક્યુ ં માપદંડ" કાળજીપૂવિક વાંિવાની સલાહ 
આપવામાં આવે છે કે જ ે્ેન્ડર દસ્ટતાવજેોમાં સમાસવષ્ટ છે. 

૮.૭ ઇ-્ેન્ડર મા્ે ઇન્ રને્  સાઇ્ સરનામુ ંwww.nprocure.com 

છે અને ્ેન્ડર સવક્પ પર કોપોરે્  વેબસાઇ્ 
www.gujaratuniversity.ac.in. છે. 

૮.૮ સબડસિ મા્ે મફત તાલીમ સશસબર દર શસનવાર ે 1.00 થી 
5.00 વચ્િે (એન) કોડ સો્યુશન્સ, જીએનએફસીનો એક 
સવભાગ, 301, જીએનએફસી ઈન્ફો્ાવર, બોડાકદેવ, 

અમદાવાદ- 380 054 (ભારત) ખાતે રાખવામાં આવશ.ે 
સબડસ ેન ેતનેો લાભ લેવા સવનંતી કરી છે. 

૮.૯ કોઈ પણ કારણ આલયા વગર કોઈપણ અથવા તમામ 
્ેન્ડરને નકારી કાઢવાનો હક ગજુરાત યુસનવસસિ્ી અનામત 
રાખે છે.  

 
 

 

 

 

 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
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અનુસૂિી – ૧ 

્ેન્ડર ની માસહતી  

્ેન્ડર મા્ે સીમા સિહ્ન તારીખો 

૧. કામ નું નામ  ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો 
અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવી 

૨. કામ નો સમય ગાળો  કરાર સારંુ થયા થી એક વષિ સુધી  

૩. ્ેન્ડર ડાઉનલોડ કરવાની 
તારીખ  

તા. 17/09/2022 થી ં07/10/2022 

૪. ્ેન્ડર નું ઓન લાઈન 
સબમીસન  

તા. 07/10/2022 18:00 કલાક થી  

૫. 
 

પૂવિ-લાયકાત ફોમિ અને 
ભૌસતકમાં અન્ય દસ્ટતાવજેો 
સસહત તકનીકી સબડનું 
સબમીસન રૂમ નબંર ૩૮,  

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, 

અમદાવાદ ખાતે. 

તા. 10/10/2022, 14:00 કલાક 

સુધી. 

૬. સબડર ની ક્વેરી સબસમ્ 
કરવાની છે્લી તારીખ 

લેખન મા ંપ્રશ્ન. 

તા.26/09/2022, 15:00 કલાક 

૭. બીડ પૂવ ેની મુલાકાત  તા.26/09/2022 15:00 કલાક  
૮. ્ેકનીકલ બીડ ની 

શરૂઆત  
તા. 17/09/2022.  

૯. નાણાકીય બીડ ની 
શરૂઆત  

ભાવ સબડ ફિ પૂવિ-લાયક 
એજન્સીઓ સનજ ખોલવામાં 
આવશ.ે તારીખ સબડરને પાછળ થી 
જાણ કરવામાં આવશ ે

૧૦ બીડ ની ંવૈધતા  બીડ સબસમ્ કરવાની છે્લી 
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તારીખ થી ૧૮૦ સદવસ  
૧૧ ્ેન્ડર ફી  કામ મા્ે ્ેન્ડર ફી નીિે પ્રમાણ ેછે: 

રૂ.૨૫,૦૦૦(માિ પચ્િીસ 

હજાર રૂસપયા) 

"રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી" 
ની તરફેણમાં સડમાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વારા 
અમદાવાદમાં િૂકવવાપાિ. 

૧૨ ઈએમડી રૂ .૫,૧૦,૨૭૦ / - ) રૂસપયા પાંિ 

લાખ દસ હજાર બેસો સસતે્તર 

 પૂરા)  

"રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી" 
ની તરફેણમાં સડમાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વારા 
અમદાવાદમાં િૂકવવાપાિ. 

૧૩ સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્: (ફિ સફળ 
સબડર મા્ે) 

10% કોઈપણ રાષ્ટર ીયકૃત / 
સુસનસિત બેંકની બાંયધરીની 
રૂપરખેામાં રજૂ કરવંુ. 
નોધં: (1) સફળ સબડરને ઇરાદાના 
પિના 15 સદવસની અંદર જ 
એસ.ડી. જમા કરાવવું પડશ,ે નહી ં
તો તેના ઇએમડીને જપ્ત કરવામાં 
આવશ ેઅને યુસનવસસિ્ ીનો આગળ 
નું કોઈ કાયિ સોપંવામાં આવશ ે
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નહી.ં (2) એસડી / ઇએમડી પર 
કોઈ વ્યાજ િૂકવવાપાિ રહેશ ેનહી.ં 

૧૪ બેંક સૉ્વેન્સી સસ િ્સફકે્ કેલેન્ડર વષિ ૨૦૨૨-૨૩ માં ઇસ્ટયુ 
થયેલ માન્ય બેંક સૉલવેન્સી 
રાષ્ટર ીયકૃત / સુસનસિત બેંકના 
રૂ.1,00,00,000/ - (રૂ. 100 
લાખ રૂસપયા) કરતા ં ઓછા નસહ 
એ રીતે એક વષિ મા્ે માન્ય છે. 

૧૫ કામ મા્ે સમય મયાિદા વકિ ઓડિરની તારીખથી 12 મસહના. 
જો ગજુરાત યુસનવસસિ્ ીએ ઈચ્છે તો 
ત ેવધુ સમય મા્ે સવસ્ટતૃત કરી શકે 
છે. 

૧૬. પૂવિ લાયકાત માપદંડ અને 

દસ્ટતાવજેો 
અનુસૂિી ૩, ૩.૧ & ૩.૨ મજુબ  

સબડસિ વેબસાઇ્ www.nprocure.com પરથી મફત ્ેન્ડર દસ્ટતાવજેો 
ડાઉનલોડ કરી શકે છે.સબડસિ એ નાણાકીય સબડ ઈ-્ેન્ડસરંગ દ્વારા જ 
ઇલેક્ ર્ ોસનક ફોમે્માં રજૂ કરવાની રહેશ.ે ઉપર દશાિવેલ તારીખ અન ે
સમય સુધી ઉપરોિ સરનામાં પર સબંંસધત વ્યસિ સાથ ે હાડિ 
કોપીમાં સંબસંધત દસ્ટતાવજે સાથ ેપૂવિવ્યાપકતા ઑનલાઇન ્ેન્ડરમા ં
ભાગ લનેારા સબડસિને ઇન્ફમેશન ્ેકનોલોજી એક્્ -2000 મજુબ 
કાયદેસર રીતે માન્ય સડસજ્લ પ્રમાણપિ (વગિ III) મેળવવંુ પડશ/ે 
હોવુ ંજોઇશે, જનેી મદદથી તેઓ તેમની ઇલેક્ ર્ ોસનક સબડ પર સહી 
કરી શકશે. સબડસિ ભારતની કોઈપણ લાયસન્સ સસ િ્સફકે્ 
ઑથોસર્ીમાંથી ત ે મેળવી શકે છે અથવા (એન) કોડ સો્યુશન્સ 
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જીએનએફસી સલસમ્ેડ નાં એક સવભાગ નો સંપકિ કરી શકે છે, જ ે
ભારત સરકાર દ્વારા લાઇસેંસ પ્રાપ્ત સસ િ્ફાઈંગ ઓથોસર્ી છે. 

(ડી) (i) સબડ આમંિણ 
અસધકારી 

રસજસ્ટ ર્ ાર, 

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, 

અમદાવાદ 

 (ii) સબડ ઓપસનગં 
ઓથોસર્ી 

રસજસ્ટ ર્ ાર, 

ગજુરાત યુસનવસસિ્ ી, 
અમદાવાદ 

(ઈ) ભાવના ક્વોસ્ંગ ની ઢબ : ભાવ સબડ મજુબ. ક્વો્ 
પહેલા કૃપા કરીને અનસુૂિી -2 અને 3 જુઓ. 

અગત્યનું :  

• ભાવ સબડ માિ www.nprocure.com દ્વારા ઑનલાઇન જ 
સબસમ્ કરવામાં આવશ.ે 
• ભાવ સબડની હાડિ કૉસપ સબસમ્ થવી જોઈએ નહી.ં 
• ડાઉનલોડ કરાયેલ તકનીકી સબડ દસ્ટતાવજેો પણ તકનીકી સબડ 

સાથ ે ભૌસતક રૂપ ે દરકે પૃષ્ઠ પર સાઇન સાથે (ભાવ સબડ 
સસવાય) સબસમ્ કરવામાં આવશ.ે 
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જોડાણ -2 
્ેન્ડરસિન ેમાસહતી અને સિૂનાઓ 

 
1. સ્ટપધિકોન ેબ ેભાગ મા ંસબડ સસસ્ટ્મમા ંઆમંસિત કરવામા ંઆવે છે, 
(1) ભૌસતક સ્ટવરૂપમાં રજૂ કરાયેલ તકનીકી સબડ / પૂવિકાલીનતા 
(ભાગ -1) અન ે (2) નાણાંકીય / વ્યાપારી સબડ અનભુવી સેવા 
પ્રદાતા તરફથી સુરક્ષા સેવાઓ મા્ે અન ે માનવ શસિની સલલાય 
મા્ે માિ ઑનલાઇન ઇ-્ેન્ડર દ્વારા રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત 
યુસનવસસિ્ ીને જમા કરાવવાની રહેશ.ે 
2. કાયિક્ષિે: સુરક્ષા સવેાઓ / પરુુષ-સ્ત્રી રક્ષકો, શસ્ત્રોની સાથ ેઅને 
સવના શસ્ત્ર ના પુરવઠા મા્ે ્ેન્ડર આમંસિત કરવામાં આવ્યા ંછે. 
2.1 ્ેન્ડરસિન ે આદેશ મજુબ GU હેઠળ ઇમારતો / કેમ્પસ મા્ે 
સુરક્ષા સેવાઓ પ્રદાન કરવી પડશ ેઅન ેસમયસર GU ની જરૂસરયાત 
મજુબ સુરક્ષા કમિિારીઓ સંખ્યા માં પ્રદાન કરવા પડશ.ે જી.યુ. 
સત્તાવાળા દ્વારા સેવા પ્રદાતા સાથ ેપરામશિ દ્વારા સ્ટથાન અન ેરક્ષકની 
જગ્યા સનધાિસરત કરવામા ંઆવશ.ે 
2.2 પ્રસ્ટતાસવત કેડર અનુસાર અંદાસજત જથ્થો જ ે વાસ્ટતસવક 
જરૂસરયાત મજુબ વધ ુ અથવા ઓછંુ હોઈ શકે છે ત ે દરરોજ 24 
કલાક ડ્યૂ્ી મા્ે વ્યસિઓ ની કુલ સંખ્યામાં નીિ ેમજુબ : 
એ) પુરૂષ સુરક્ષા ગાડ્સિ (શસ્ત્ર સવના): 160.  
બી)પરુૂષ સુરક્ષા ગાડ્સિ (શસ્ત્ર સવના)/Ex Paramilitary/Ex 
Serviceman) : 15. 
સી) સ્ત્રી સુરક્ષા ગાડ્સિ (શસ્ત્ર સવના): 10 
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ડી) શસ્ત્ર સાથ ેપુરૂષ સલામતી ગાડિ (લાઇસેંસ પ્રાપ્ત ગનમેન): 4 
ઈ) પરુુષ સુરક્ષા સપુરવાઇઝર (Ex-serviceman/Ex-paramilitary): 8 
એફ)  HSE/ Fire safety Officer: 1 
જી)  Lift man : 20 
2.3 જી.યુ. ની જરૂસરયાત મજુબ 24*7 કલાક કેડર મજુબની ડ્યુ્ી 
પુરી પાડવામાં આવશ.ે 
2.4 સુરક્ષા કમિિારીઓ ન ેસમય-સમય પર અન ેિાર ેજરૂર પડ્ય ે
ત્યાર ે શે્રણી મજુબ સખં્યા અને સ્ટથાનો સાથે જાણ કરવામાં આવશે. 
સેવા પ્રદાતાન ે ત ે મજુબ સુરક્ષા કમિિારીઓને પુરા પાડવા પડશ.ે 
તેમજ સમયાંતર ે શારીસરક િકાસણી (Physical Fitness Test) 
કરાવવાની રહેશ.ે 
2.5 કરારદાતા / એજન્સી / સેવા પ્રદાતા, કરાર -4 મજુબ કરારની 
શરતો અનુસાર કાયિ / ફરજો કરવા મા્ે જવાબદાર રહેશે. 
3. ્ેન્ડર સબસમ્ કરવાની રીત: 
3.1 ્ેન્ડરરોએ છે્લી તારીખ પહેલા ં સબડ આમંસિત અસધકારીના 
સરનામ ે ્ેન્ડરના ભાગ -1 મા ં જણાવ્યા અનુસાર તકનીકી સબડ, 
પ્રીસલલસફકેશન ફોમિ અને અન્ય સબંંસધત દસ્ટતાવજેો સબસમ્ કરવાનુ ં
રહેશ.ે મોકલનારના નામ અન ેસરનામા ંસાથે, "GU મા્ે સુરક્ષા સેવા 
મા્ેના ્ેન્ડર" લખેલુ ંકવર ફિ વ્યસિગત રીતે જ સબસમ્ કરવામા ં
આવશ.ે 
3.2 કોમસશિયલ / નાણાકીય સબડ (ભાગ -2) માિ ઇ-્ેન્ડસરંગ દ્વારા 
ઇલેક્ ર્ ોસનક ફોમે્માં છે્લી તારીખ પહેલા ંરજૂ કરવામા ંઆવશ.ે 
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4. ્ેન્ડરસિની યોગ્યતા અન ેલાયકાત: 
્ેન્ડરનો સમાવેશ જોડાણ 3 અન ેજોડાણ 3.2 મા ંસૂિવવામાં આવ્યા 
મજુબ  ની આવશ્યકતા ના માપદંડની પૂસતિના આધાર ે કરવામા ં
આવશ.ે જોડાણ 3.2 મા ંવણિવ્યા મજુબ સબંંસધત દસ્ટતાવજેો તકનીકી 
સબડ સાથ ેસબસમ્ કરવામાં આવશ.ે 
5. ્ેન્ડર ફી અને મની સડપોસઝ્ : 
5.1 રૂ.૨૫,૦૦૦/ - ની ્ેન્ડર ફી અને રૂ .૫,૧૦,૨૭૦ /- ની સડપોસઝ્ 
ની રકમ ડી.ડી.ના સ્ટવરૂપમા ંતકનીકી સબડ સાથ ેિૂકવવાપાિ છે. તે 
ડી.ડી. રસજસ્ટ ર્ ાર, ગજુરાત યુસનવસસિ્ી, અમદાવાદ ના નામ ેકોઈપણ 
બેંકની મા ંિૂકવવાપાિ રહેશ.ે સ્ટવીકૃત ફોમિમા ંઅન ેજરૂરી ્ેન્ડર ફી 
/સડપોસઝ્ ની રકમ ના હોઈ તેવું કોઈપણ સબડ નકારી કાઢવામા ં
આવશ ેનહી.ં 
5.2 ઉપાસજિત રકમ અસફળ સ્ટપધિકો ન ેપરત કરવામાં આવશ.ે સફળ 
સ્ટપધિકો ન ેસસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ પૂરંુ પાડ્યા પછી ઉપાસજિત રકમ 15 
સદવસની અંદર અથવા ્ેન્ડર સ્ટવીકારનાર સત્તાસધકારી દ્વારા નક્કી 
કરાયેલો સમય, તેના ્ેન્ડર સ્ટવીકારતા ની તારીખથી નક્કી કરલે 
સમય, પછી પરત કરવામાં આવશ.ે સફળ ્ેન્ડરર આવશ્યક 
સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ આપશ ેઅન ેકોન્ ર ેક્્ દસ્ટતાવજેોના અમલ મા્ે 
્ેન્ડર આમંિણ અસધકારીની ઑસફસમા ં હાજરી આપશ.ે જો ત ે
સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ રજૂ કરવા અથવા કોન્ ર ેક્્ દસ્ટતાવજેો િલાવવા 
મા્ે સનષ્ફળ જાય છે, તો તનેી સડપોસઝ્ રકમ જપ્ત થઈ જશ ેઅન ે
સબડરન ે ગજુરાત યુસનવસસિ્ીમા ં બોલી મા્ે અયોગ્ય ઠેરવવામા ં
આવશ.ે 
6. બે ભાગ સબડ સસસ્ટ્મ હેઠળ ્ેન્ડર આમંસિત કરવામા ંઆવે છે: 
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તકનીકી સબડ (ભાગ -1) તકનીકી સબડ-પ્રીસલલસફકેશન ફોમિ અન ે
અન્ય સહાયક દસ્ટતાવજેો તથા ્ેન્ડર ફી, ઇએમડી, બેંક સૉલવને્સી 
સસ િ્સફકે્ સાથ ેઑસફસના કલાકો દરસમયાન સબસમ્ કરવાનુ ંરહેશ.ે 
(ભૌસતક રૂપ ેબે નકલોમાં સબસમ્ કરવી, એક મૂળ અને બીજંુ ફો્ો 
કૉપીમાં ડુસલલકે્). સબડ ન ે સીલ કરલે કવર મા ં મોકલનારના નામ 
અને સરનામા ં સાથ ે "ગજુરાત યસુનવસસિ્ ી મા્ે સુરક્ષા સેવાઓ 
મા્ેની ્ેન્ડર" સલસખત મોકલવામા ંઆવશ.ે 
વાસણસિક/નાણાકીય સબડ (ભાગ -2) ફિ ઑનલાઇન જ 
સબસમ્ કરવામા ંઆવશે. 
7. સનસિત સબડસિ ્ેન્ડર આમંિણ અસધકારીની ઑસફસની વ્યસિગત 
મુલાકાત લઇ પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓની પ્રકૃસત સવશે 
વધારાની માસહતી મેળવી શકે છે. 
8. આ ્ેન્ડર ભરવા પહેલાં, કોન્ ર ાક્્ર એ ઑસફસ / ઇમારતો / 
કેમ્પસની મુલાકાત લઇ શકે છે કે જનેા મા્ે સુરક્ષા સેવા પૂરી 
પાડવાની છે અને કોન્ ર ાક્્ના સંતોષકારક પ્રદશિન મા્ે ત્યા ં ની 
શરતોન ે સ્ટવય ં થી સતંોષી શકે છે. કોઈપણ પ્રકાર ના દાવા ન,ે 
કોઈપણ સજંોગોમાં એમ્લલોયર દ્વારા કોઈપણ પ્રકાર ની આગતા 
સ્ટવાગતા કરવામા ંઆવશે નસહ. 
10. સૌ પ્રથમ તકનીકી સબડ (ભાગ -1) ખોલવામા ંઆવશે. ્ેન્ડરર 
દ્વારા પ્રદાન કરલેા દસ્ટતાવજેો અનુસાર યોગ્યતા મા્ે િકાસણી 
કરવામાં આવશ ે અને િકાસણી પછી, સક્ષમ અસધકારી દ્વારા 
લાયકાત માપદંડ મજુબ તેન ે ઍક્સેસ આપવામાં આવશે. ફિ ત ે
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સબડસિની "ફાઇનાસન્સયલ / પ્રાઇસ સબડ" જ ખોલવામાં આવશ ેજ ે
લાયકાત માપદંડના આધાર ેલાયક છે. 
11. ્ેન્ડર માન્યતા કાળ: નાણાકીય સબડ ખોલવાની તારીખથી 120 
સદવસની અવસધ મા્ે ્ેન્ડર ઓફર ખુ્લી રહેશ ેઅન ેમાન્ય રહેશ.ે જો 
કે, બનંે પક્ષોની સંમસતથી માન્યતા સમયગાળો વધારી શકાય છે. જો 
માન્યતા સમયગાળા દરસમયાન ્ેન્ડર પાછો ખેંિી લેવામાં આવે 
અથવા સુધાર ે અથવા કરારની સ્ટવીકૃસત પછી કરાર (ઔપિાસરક 
કરાર) પર સહી કરવામાં સનષ્ફળ જાય અથવા સ્ટવીકૃસત પિના 
ઇશ્યૂના દસ સદવસની અંદર કામ શરૂ કરવામા ં સનષ્ફળ જાય 
(માનવશસિ પ્રદાન કરવામાં સનષ્ફળ જાય), સડપોસઝ્ નાણા ં જપ્ત 
કરવા મા્ે જવાબદાર રહેશ ે અને સંસ્ટથામાં સબસડંગથી સબડરન ે
અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવશ.ે 
 
12. ્ેન્ડર પર સહી કરવાની પિસત: (્ેકસનકલ સબડ મા્ે (ભાગ-1)) 
12.1 જો ્ેન્ડર કોઈ વ્યસકત દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, તો ત ેવ્યસિ 
દ્વારા તનેા સંપૂણિ નામ અન ે વતિમાન સરનામાં ઉપર હસ્ટતાક્ષર 
કરવામાં આવશ.ે 
12.2 જો ્ેન્ડર કોઈ માસલકીની કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, તો 
ત ેતનેા અસધકૃત માસલક ના સંપૂણિ નામ અન ેતનેા પેઢીનુ ંસંપૂણિ નામ 
અને તેના વતિમાન સરનામા સાથ ેસહી કરશ.ે 
12.3 જો ્ેન્ડર કોઈ કંપની અથવા ભાગીદારી દ્વારા બનાવવામાં 
આવે છે, તો ત ેપાવર ઓફ એ્ની ધરાવતી કંપનીના ભાગીદાર દ્વારા 
સહી કરવામાં આવશ.ે પાવર ઑફ એ્નીની પ્રમાસણત નકલ અન્ય 
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દસ્ટતાવજેો સાથ ે રજૂ કરવામાં આવશ.ે ભાગીદારીના ડીડ, પઢેી નુ ં
સંપૂણિ નામ અન ેપેઢીના વતિમાન સરનામાનંી પ્રમાસણત કૉસપ, અન ે
કંપનીના બધા ભાગીદારોના સંપૂણિ નામો અને વતિમાન સરનામાં પણ 
અન્ય દસ્ટતાવજેો સાથ ેઉત્પન્ન કરવામા ંઆવશ.ે 
12.4 જો ્ેન્ડર મયાિસદત કંપની અથવા કોપોરશેન દ્વારા બનાવવામા ં
આવે છે, તો ત ે કંપની / કોપોરશેન અન ેપાવર ઑફ એ્ની મા્ે 
સડસજ્લ પ્રમાણપિ ધરાવતી યોગ્ય રીત ે અસધકૃત વ્યસિ દ્વારા 
હસ્ટતાક્ષર કરવામાં આવશ,ે જમેા ં ્ેન્ડર પર હસ્ટતાક્ષર કરવા ના 
સકસ્ટસામા ંપાવર ઓફ એ્નીની પ્રમાસણત કૉસપ હશ ેઅન્ય દસ્ટતાવજેો 
સાથ ે અલગ પાડવામા ં આવશ.ે આવા મયાિસદત કંપની અથવા 
કોપોરશેનન ે કરાર આપવામા ં આવે ત ે પહેલા ં તનેા અસસ્ટતત્વના 
સંતોષકારક પુરાવા આપવાની જરૂર પડી શકે છે. 
12.5 સંયુિ સાહસ / કન્સોસ િ્યમ ન ેમજૂંરી નથી 
12 (એ). ્ેન્ડર પર સહી કરવાની પિસત: (નાણાકીય / વ્યાપારી 
સબડ મા્ે (ભાગ -2))સડસજ્લ રૂપે હસ્ટતાક્ષર કરવા, (એન) કોડ 
સો્યુશન્સ સાથ ે રસજસ્ટ્ડિ થવુ ંઅને નાણાકીય / વ્યવસાસયક સબડ 
(ભાગ -2) મા્ે કાનૂની માન્ય સડસજ્લ પ્રમાણપિ પ્રાપ્ત કરવંુ. 
 
13. કોન્ ર ાક્્ર એસપ્રસન્ સ એક્્ 1961, ન્યનૂતમ વેતન એક્્ 1948, 
કામદારોના વળતર અસધસનયમ 1923, કોન્ ર ાક્્ લેબર (સનયમન અન ે
સનવારણ) અસધસનયમ 1970, વેતન િકુવણી અસધસનયમ 1936, 
રોજગારદાતાના જવાબદારી અસધસનયમ 1938, મે્ રસન્ી બેસનસફટ્સ 
એક્્ 1961, ઔદ્યોસગક સવવાદ કાયદો 1947 ની જોગવાઈઓનુ ંઅન ે
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લાગ ુપડતા અન્ય શ્રમ કાયદાઓ અન ેસમય-સમય પર જારી સનયમો 
અને સવસનયમો નુ ં પાલન કરશ.ે આમ કરવામાં સનષ્ફળ થાય તો  
કરારના ઉ્લંઘનની રકમ અન ે ્ેન્ડરને આમંિણ આપનાર / 
સ્ટવીકારનાર અસધકારી તેના સવવેકબસુિથી કરારને સમાપ્ત કરી શકે 
છે. શ્રમ કાયદાઓ સસહતના કોઈપણ કાયદાના જોગવાઈઓ દ્વારા 
ઉ્લંઘનને કારણે ઉદ્ભવતા કોઈપણ નાણાંકીય જવાબદારી મા્ે 
ઠેકેદાર પણ જવાબદાર રહેશ.ે 
 
14. ્ેન્ડરર તનેી ્ેન્ડરની તૈયારી અન ે સબસમશન સાથ ે સંકળાયેલ 
તમામ ખિિ સહન કરશ ેઅને એમ્લલોયર કોઈ પણ સકસ્ટસામાં આ ખિિ 
મા્ે જવાબદાર રહેશ ેનહી.ં 
15. ્ેન્ડરના નામજૂંર કરવાનો અસધકાર: 
 
15.1 કોઈપણ અથવા બધા ્ેન્ડર (ઓ) ન ે રદ કરવાના તથા તેના 
મા્ે કોઈપણ કારણો ના આપવાનો અસધકાર ્ેન્ડર આમંસિત 
અસધકારી દ્વારા અનામત રાખવામા ંઆવે છે. 
 
15.2 અપયાિપ્ત ્ેન્ડર ઉપર જણાવેલ કોઈપણ શરતોન ેપસરપૂણિ કરતા 
ના હોઈ તો, કોઈપણ કારણો આલયા ંસવના નકારી શકાય છે. 
 
15.3 ઉપરોિ ઉપરાંત, ્ેન્ડરર કોઈ શરતમા ં કોઈપણ ફેરફારની 
દરખાસ્ટત કર ેતો ્ેન્ડર પણ સંપૂણિ રીત ેનકારવામાં આવશે. 
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16. અસરકારક સલામતીને સસુનસિત કરવી એ કોન્ ર ાક્્ર ની 
એકમાિ જવાબદારી રહેશ ેઅન ેઅપ્રામાસણકતા, િોરી, અસુસવધા થી 
તથા અન્ય કોઈ પણ કારણ સસવાય કે કુદરતી આપસત્ત થી સસં્ટથામા ં
કોઈ નુકસાન થાય તો તનેે એજન્સી પાસેથી વસૂલ કરવાનુ ંરહેશ ે
 
17. ઇન્વેન્ રીઝ: ઠેકેદાર જી.યુ. દ્વારા નક્કી કરાયેલ તમામ મહત્વની 
િીજો લેશ ે અને આ વસ્ટતુઓના નુકસાન, િોરી મા્ે જવાબદાર 
રહેશ.ે ઉપર લેવાયેલી કોઈ વસ્ટતુઓ પર કોઈપણ ખો્, નુકસાન 
અથવા િોરીના સકસ્ટસામાં, કોન્ ર ાક્્રની બાકી રકમ માંથી સકંમત 
વસૂલ કરવામા ંઆવશ.ે 
 
18. ઠેકેદાર કોઈપણ નુકસાન અથવા અન્ય આકસસ્ટમકતાના સકસ્ટસામા ં
જી.યુ. ની વતી કાયદા હેઠળ જરૂરી પગલા ંલેશ.ે 
 
19. ઠેકેદાર ખાતરી કરશ ેકે જી.યુ. દ્વારા જારી કરલેા યોગ્ય દ્વાર પાસ 
વગર ઇમારત / તેમની ફરજ ની જગ્યાએ થી / કેમ્પસ થી સસં્ટથા ની 
કોઈ વસ્ટતુ લેવામા ંઆવી નથી. અને ત ેહેતુ મા્ે રાખવામા ંઆવતા 
રસેજસ્ટ્ર મા ં એન્ ર ી કરવી. આ સ્ટથળમાંથી આવતી અથવા બહાર 
જતા કોઈપણ વાહન ની ઉપરોિ રસજસ્ટ્રમાં રકેોડિ તરીકે એન્ ર ી 
કરવાની રહેશ.ે 
20. તમામ સામગ્રી, ઉપકરણો, અસરકારક સંિાર ઉપકરણો, સ્ટ્ાફના 
ઉનાળા અન ે સશયાળ ુ ગણવેશ, આઇ કાડ્સિ, નામ લલે્, મોબાઈલ 
અને તેની બે્ રી બે્ રી, યોગ્ય કદના લથે, સવ્હસલ અન ે સવેાઓ 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

એ્લેકે સુરક્ષા સેવાઓ કરવા મા્ે જરૂરી સ્ટ્ેશનરી / કે તનેી 
વ્યવસ્ટથાઓ ઠેકેદાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે. કોન્ ર ાક્્ર 
સુસનસિત કરશ ે કે સુરક્ષા ફરજ મા્ે સનયુિ થયેલા લોકો ફાયર 
ફાઇ્ીગં ઉપકરણોના ઉપયોગમા ંસારી રીતે પ્રસશસક્ષત છે. 
 
21. ઠેકેદાર આ સેવાઓ મા્ે કોઈ પણ અન્ય એજન્સી અથવા 
વ્યસિ (વ્યસિઓ) ન ેકોન્ ર ેક્્ પર લેશ ેનહી.ં 
 
22. ઠેકેદાર તમામ શ્રમ કાયદા દ્વારા બંધાયેલો રહેશ ે (સક્ષમ 
અસધકારી પાસેથી શ્રમ લાયસન્સ મેળવવા સસહત). કોઈપણ શ્રમ 
કાયદાઓ / અન્ય કાયદાઓના ઉ્લંઘનથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ 
સવવાદ મા્ે જી.યુ. જવાબદાર રહેશ ેનહી.ં 
 
23. કોન્ ર ાક્્ર કરારના આધાર ે તેમના જ્ઞાન પર આવતી તમામ 
બાબતોન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેસંપૂણિ સુરક્ષા જાળવશે. 
24. રજાઓ અન ે રસવવાર ે આ કરારની કામગીરી મા્ે જવાબદારી 
કોન્ ર ાક્્ર રહેશ.ે 
 
25. કમિિારી વ્યસિ ઠેકેદારના કમિિારીઓ હશ,ે જી.યુ. તેમની સાથ ે
કોઈ સીધી અથવા પરોક્ષ રીતે સબંંધ ધરાવશે નહી,ં તમામ વૈધાસનક 
જવાબદારીઓ ઠેકેદાર પર  છોડવામા ંઆવશ.ે 
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26. સંબસંધત અસધસનયમોના વૈધાસનક જોગવાઈઓ મજુબ રાખવામા ં
આવેલ કામદારો ના ન્યુનતમ વતેન અન ેઅન્ય આકસસ્ટમક વતેન મા્ે 
ઠેકેદાર જવાબદાર રહેશ.ે 
 
27. જી.યુ. પાસેથી મેળવેલ િુકવણીન ે ધ્યાનમા ં લીધા વગર, દરકે 
મસહનાના 7 તારીખ સુધી કામદારો / સુરક્ષા રક્ષકોન ેિુકવણી કરવા 
મા્ે ઠેકેદાર જવાબદાર  રહેશ.ે ઠેકેદાર દ્વારા કામદારો / સરુક્ષા 
રક્ષકોન ે િૂકવણી પછી, ઠેકેદારન ે િુકવણી ની પ્રસક્રયા જી.યુ. દ્વારા 
હાથ ધરવામાં આવશ.ે 
 
28. આગામી મસહન ે 10 મી તારીખથી એક મસહના મા્ે કોન્ ર ાક્્ર 
દ્વારા પગારની િુકવણીમા ંસવલબંના સકસ્ટસામા ંપ્રસત વ્યસિ 1,000 / 
- (એક હજાર) રૂ.  દંડ લાદવામા ંઆવશ.ે 
 
29. અગાઉના મસહના ના સબંંસધત પ્રત્યેક અલગ મકાન / કેમ્પસ 
મા્ે કેડર મજુબની હાજરીની સપંૂણિ સવગતો સાથ ેમકાન / કેમ્પસ 
મજુબ સમસપિત સબલ અન ે કોન્ ર ાક્્રના જવાબદાર વ્યસિ દ્વારા 
યોગ્ય રીત ે સ્ટવીકૃત વતેન શી્ની નકલ (વ્યસિગત રૂપ ેજી.યુ. ની 
સૂસિ સાથ ેકામદારો, તેમના ઇપીએફ અન ેઇએસઆઈ ખાતા નબંર, 
સીલ હેઠળ અને ઠેકેદારની હસ્ટતાક્ષર વગરે)ે વગેર ે સબંંસધત નોડલ 
અસધકારીના પ્રમાણપિ સાથ ેઠેકેદાર દ્વારા સબસમ્ કરવામા ંઆવશે. 
યોગ્ય િકાસણી પછી,  સબલ રજૂ કયાિના 15 સદવસની અંદર જી.યુ., 
ઠેકેદારને આવશ્યક િુકવણી કરશ.ે ઠેકેદાર ત ે મા્ેના િલણના 
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સડપોસઝ્ પછી કરવામા ં આવેલા વૈધાસનક કપાતનો દાવો કરશ.ે 
સબલની રજૂઆતના એક અઠવાસડયામાં ત ે સબલ ની  િુકવણી 
કરવામાં આવશ.ે 
30. ઠેકેદારના કામદારોને જી.યુ. સાથેના કરાર મા ંકોઈ ગોપનીયતા 
હોતી નથી અન ેજી.ય.ુ અન ેકોન્ ર ાક્્રના કાયિકતાિઓ વચ્િ ેકોઈપણ 
પ્રકાર નો કોઈ સબંંધ રહેશ ેનહી.ં 
 
31. સલામતી રક્ષક / કમિિારીન ેરોજગારી આપવી આવશ્યક છે અને 
ત ે 50 વષિથી વધુ ન હોવી જોઈએ અન ે 18 વષિથી ઓછી ન હોવી 
જોઈએ (જન્મ તારીખ પ્રમાણપિ દરકે સુરક્ષા કમિિારીઓ સાથ ે
જી.યુ. ઑસફસમા ંહોવુ ંજોઈએ).  
 
30 % સુરક્ષા કમિિારીઓ તરીકે સનેાના સનવૃત્ત સસૈનકો ન ેજ પસંદ 
કરવામાં આવશ.ે 
 
32. સલામતી રક્ષકો એ સદવસ ના 8 કલાકની ફરજ કરશ ે પરંતુ 
વ્યસિગત રીતે સદવસમાં 08 કલાકથી વધુ નહી.ં ફરજ િા િ્ને પ્રભારી 
અસધકારી સમક્ષ મૂકવો જોઈએ 
 
33. કોન્ ર ાક્્ર સિમાસસક ધોરણ ેભતૂપૂવિ સૈસનકોની ભરતી અને સબન-
કાયિક્ષમ અને નબળા સુરક્ષા રક્ષકોની યોગ્ય બદલીની ખાતરી કરશ.ે 
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34. ઠેકેદાર ખાતરી કરશ ે કે સુરક્ષા ઈનિાજિ / સુપરવાઇઝર ફિ 
સનવૃત સૈન્ય વ્યસિ (લઘુતમ જસેીઓ / હવલદાર રને્ક) હશ.ે સરુક્ષા 
રક્ષકોન ેતનૈાત કરવામાં પણ સેનાના સનવતૃ્ત સૈસનકો ન ેપસંદ કરવામા ં
આવશ.ે 
 
35. અનુસસૂિ બતાવ ેછે કે તેમના જમાવ્ની જગ્યાએ જમા કરાવતા 
રક્ષકો / સુપરવાઇઝરની સંખ્યાન ે લલેસમને્્  પહેલા ં ઠેકેદાર દ્વારા 
ઇન્િાજિ અસધકારી પાસ ે મજૂંર કરવામા ં આવશ.ે સસૂિ મા ં કોઈપણ 
ફેરફાર જી.યુ. ની મજૂંરી થી કરવામા ં આવશ.ે કોન્ ર ાક્્ર રક્ષકો / 
સુપરવાઇઝર તેમના જમાવ્ની જગ્યાએ જે્ લી સંખ્યા મા ં જમા 
કરાવેલ હોઈ તેનો દૈસનક અહેવાલ સબસમ્ કરશ.ે સલામતી રક્ષકને 
તેની સુરક્ષા ફરજ ઉપરાંત સરસેલશન, બાહ્ય વ્યસિને માગિદશિન તમેજ 
કેમ્પસ મા ં સ્ટપી્ીગં, નુકસાન અથવા અન્ય જોખમન ે રોકવા જવેી 
ફરજ બજાવવી પડશ.ે વીજ પુરવઠો જરૂરી ન હોય તેવા સવસ્ટતારમાં 
સસ્ટવિન ેબંધ કરીન ેતનેે વીજળીના અયોગ્ય ઉપયોગ અથવા બગાડન ે
રોકવા તથા તેનુ ં સિંાલન કરવંુ પડશ.ે સસક્યોસર્ી સુપરવાઇઝરન ે
તમામ ઑસફસની િાવીઓ ની કસ્ટ્ડી રાખવી પડશ ેઅન ેતનેા મા્ે 
ઇશ્યૂ અન ેરસીદ રસજસ્ટ્ર જાળવવંુ પડશ.ે સસક્યોસર્ી સુપરવાઇઝરન ે
ખાતરી કરવી પડશ ે કે ગે્ પાસ સવના કોઈ સામગ્રી / પસેરફેરલ 
બહાર જતા નથી. આ પ્રકારની ફરજનો ભંગ ગભંીર ગણવામા ંઆવશે 
અને દરરોજ રૂ.1000/ - નો દંડ લાદવામાં આવશે અન ે તેન ે
ઠેકેદારના સબલમાંથી વસૂલ કરવામાં આવશ.ે કોઈ ફરસજયાત કમિિારી 
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તેની ફરજ દરસમયાન ઊંઘતો ઝડપાઇ તો , તેન ે તનેી ફરજ અન ે
જી.યુ.માંથી કાઢી મુકવામાં આવશ.ે 
 
36. ઘોષણા: 
્ેન્ડરર ે નીિ ે આપેલ ઘોષણા (1) થી (7) ની ઘોષણા કરવી પડશ ે
અને ત ેફોમિમાં હસ્ટતાક્ષરની િોકસાઇના સિૂકમાં તનેા હસ્ટતાક્ષર કરવા 
પડશ.ે 
(1) હંુ / અમ ે જાહેર કરંુ છંુ કે હંુ / અમ ે આ સાઇ્ની મલુાકાત 
લીધી છે અને આ ્ેન્ડર સબસમ્ કરતા ં પહેલાં સામગ્રી, શ્રમ અન ે
કામ સબંંસધત અન્ય પસરબળો સબંંસધત સ્ટથાસનક પસરસસ્ટથસતઓથી 
મારી જાતને / પોતાન ેપસરસિત કરી છે. 
(2) હંુ / અમ ેજાહેર કરંુ છંુ કે મેં / અમ ેઆ કાયિના કરાર, અવકાશ 
અને અન્ય દસ્ટતાવજેોની શરતો કાળજીપૂવિક અભ્યાસ કયો છે અને ત ે
મજુબ અમલ કરવા મા્ે સંમત છી.ં 
(3) હંુ / અમ ેજાહેર કરંુ છંુ કે હંુ / અમારો કમિિારી ના સ્ટ્ાફના 
સભ્ય સાથે કોઈ વ્યવસાય અથવા કુ્ંુબીક સબંંધ નથી, કે જ ે
કોઈપણ ભાગમાં સીધા અથવા પરોક્ષ રીતે (i) ્ેન્ડર દસ્ટતાવજેની 
તૈયારી સામેલ હોઈ. (ii) બીડ ની પસદંગીની પ્રસક્રયા મા સામલે હોઈ 
અથવા (iii) સંપૂણિ પસંદગી પ્રસક્રયા અન ે કરાર ના અમલીકરણ 
દરમ્યાન એમ્લલોયરના નીિનેા કમિિારીઓન ે સસવાય કે જમેણે આ 
સંબંધથી ઊભી થયેલી સંઘષિને નોકરીદાતાન ેસ્ટવીકાયિ રીતે ઉકેલવામા ં
આવી છે, તેવા માં સામેલ હોઈ. 
અનુક્રમ 
નંબર 

એમ્લલોયરના કમિિારીનું નામ કાયાિલય અન ે ઑસફસ કે 
જમેાં ત ેકામ કર ેછે 
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4) હંુ / અમ ેજાહેર કરંુ છંુ કે આ કોન્ ર ાક્્ હેઠળ યસુનવસસિ્ીન ેપૂરી 
પાડવામા ંઆવેલ સેવા શે્રષ્ઠ ગુણવત્તા અન ેકાયિશસિ હોવી જોઈએ 
અને ઉપરના પેરા (13) મા ંજણાવેલા તમામ સબંંસધત કાયદાઓની 
પૂણિપણે પસૂતિ અનુસાર રહેશ.ે 
(5) હંુ / અમ ેગજુ યુસન.ની જરૂસરયાત મજુબ શે્રષ્ઠ સારા પાિ વાળા 
કમિિારી  પુરા પાડવા મા્ે સંમત છંુ 
(6) હંુ / અમ ે બાંહેધરી આપીએ છીએ કે કહેવાતી સેવાઓ 
કોન્ ર ાક્્ના કાયિકાળ દરસમયાન સતત સવતસરત કરવામા ંઆવશ ેઅન ે
જો સતંોષકારક ન હોય અથવા નક્કી કરવામા ંઆવેલા કાયદા ભંગ 
કરવામાં આવશ ે તો તેને જી.યુ. દ્વારા ગભંીરતાથી લેવામાં આવશ ે
અને જી.યુ. કોઈ પણ સૂિના સવના અમારા કરારને રદ કરી શકે છે. 
 
(7) હંુ / અમ ે આમ સંબંસધત કાયદાના વૈધાસનક જોગવાઈઓ 
અનુસાર મુકવામાં આવેલ કમિિારી ન ેલઘતુમ વેતન એક્્ અને અન્ય 
આકસસ્ટમક મજુબ જરૂરી વેતન િૂકવવા મા્ે જવાબદાર રહીશ. 
 
તારીખ: ______________________ 
સ્ટથળ: ____________________ 
 
(સીલ સાથ ેઠેકેદાર / સબડરની હસ્ટતાક્ષર) 
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જોડાણ-3 

પ્રાધાન્યતા માપદંડ 
1.0 બોલી બોલનાર ેપુરાવા મા્ે સબંંસધત દસ્ટતાવજેો સાથ ેજોડાણ-
3.2 મજુબ પછૂવામા ંઆવેલી બધી માસહતી પ્રદાન કરવી આવશ્યક 
છે. 
2.0 બોલી બોલનાર ે જોડાણ -3.2 મા ં જણાવ્યા મજુબના તમામ 
પ્રમાસણત દસ્ટતાવજેો / નો્રાઇઝ્ડ ડીલલેરશેન પ્રદાન કરવી 
આવશ્યક છે. 
3.0 ઇસચ્છત સબડર પાસ ેછે્લા પાિં વષિ દરસમયાન સતત ઓછામા ં
ઓછા 03 (િણ) વષોનો અનુભવ હોવો જોઈએ, એ્લ ેકે નાણાકીય 
વષિ 2016-17 થી 2020-21 સુધી પ્રસતસષ્ઠત કંપનીઓ / સસં્ટથાઓ / 
પીએસય ુ / સેન્ રલ / રાિ સરકાર સગંઠનો / યુસનવસસિ્ીઓન ે
સુરક્ષા સેવાઓ પૂરી પાડેલી હોવી જોઈએ. 
4.0 નાણાકીય વષિ 2019-20, 2020-21, અને 2021-22 ની 
ન્યૂનત્તમ સરરેાશ વાસષિક ્નિઓવર સરુક્ષા સેવાઓની સમાન 
નોકરીઓથી 500 લાખથી ઓછી નહી ંહોય. બલેેન્સ શી્, નફા અન ે
નુકસાન ખાતાના સ્ટવરૂપમાં સમાન ડોક્યુમેન્ રી પુરાવાને ્ેકો 
આપતાં, ર્ ેડઓવર સસ િ્સફકે્, વ્યવસાયમા ં િા િ્ડ એકાઉન્ ન્  દ્વારા 
સહી કરાયેલ ્નિઓવર સસ િ્સફકે્ ઑફર સાથ ે સબસમ્ કરવંુ 
આવશ્યક છે. 
5.0 સબડરન ે ઉપરોિ કોઈપણ સંગઠનોમા ં નીિે પ્રમાણેના પાંિ 
વષિમાં સફળતાપૂવિક સમાન કાયોનો અનભુવ હોવો જોઈએ: - 
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(એ) િણ સમાન કોન્ ર ાક્ટ્સ વાસષિક રૂ 200 લાખથી ઓછા મૂ્ યના 
નસહ અથવા 
(બી) બે સરખા કોન્ ર ાક્ટ્સ વાસષિક રૂ. 255 લાખથી ઓછા મૂ્યના 
નસહ; અથવા 
(સી) એક સમાન કરાર વાસષિક રૂ. 408 લાખથી ઓછા મૂ્ યના 
નસહ. 
6.0 પ્રસતસષ્ઠત કંપનીઓ / સંસ્ટથાઓ / પીએસયુ / સેન્ રલ / 

રાિ સરકાર સંગઠનો / યુસનવસસિ્ ીઓને સલામતી રક્ષકો અન ે

સેવાઓ પૂરી પાડવા નો સબડર પાસે ઓછામાં ઓછા પાંિ વષિનો 

અનુભવ હોવો જોઈએ. સંયુિ સાહસ / કન્સોસ િ્યમ મજૂંર 

નથી. દા.ત. સલામતી વ્યવસાયની સ્ટથાપનાનો વષિ 

01/04/2016 પછીથી રહેશ ેનહી.ં 

7.0 બીડર સવરુિ કંપનીની સ્ટથાપના પછી ભારત સરકાર, 

ગજુરાત સરકાર અથવા કોઈ રાિ બોડિ / યસુનવસસિ્ ીઓ / 

કોપોરશેન દ્વારા કોઈ પૂછપરછ / કેસની તપાસ િાલ ુના હોવી 
જોઈએ અથવા કોઈ ના બ્લેક સલસ્ટ્ માં ના હોવા જોઈએ  
8.0 વ્યવસાય શરૂ થવાની તારીખથી સબડ ઓફર કરવાની 

તારીખ સુધી સબડર સામ ેકોઈ પોલીસ/ કો િ્ કેસ અમલમા ંહોવો 

જોઈએ નહી.ં 
9.0 તેમણ ે જોડાણ-3.2 મજુબ લઘતુ્તમ વતેન એક્્ મજુબ 

િુકવણી અંગેની ઘોષણા કરવી પડશ.ે 
10.0 શસ્ત્ર વગર / શસ્ત્ર સાથ ે તનેી પાસે ઓછામા ં ઓછા છે્લા 
િણ મસહનામાં દર મસહને 200 સુરક્ષા રક્ષકો હોવા આવશ્યક છે. 
(પ્રમાસણત નકલ જોડાયેલ છે) 
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11.0 સબડર પાસ ે કાયમી ઇ.પી.એફ. એકાઉન્  અને કમિિારી સ્ટ્ે્ 
ઇન્સ્ટયોરન્સ કોપોરશેન [ESIC] નુ ં  સસ િ્સફકે્ તેના નામ નુ ં હોવુ ં
જોઈએ, કાયમી ઇ.પી.એફ. એકાઉન્ નુ ંડોક્યુમેન્ રી પ્રફૂ અને ESIC 
/ વકિમેનના વળતર પ્રમાણપિ સબસમ્ કરવુ ંઆવશ્યક છે. 
12.0 કોન્ ર ાક્્ લબેર એક્્ અંતગિત શ્રમ કસમશનર દ્વારા દર મસહન ે
ઓછામા ં ઓછા 150 વ્યસિને લાઇસન્સ હોવુ ં આવશ્યક છે. 
(પ્રમાસણત નકલ જોડાયેલ છે) 
13.0 સસવિસ ્ેક્સ / જીએસ્ી નોધંણીની કૉસપ અને પને કાડિની 
કૉસપ સબડ દસ્ટતાવજેમાં જોડેલી હોવી આવશ્યક છે 
 (એ) નાણાકીય વષિ 2021-22, નાણાકીય વષિ 2020-21 અન ે
નાણાકીય વષિ 2019-20 મા્ે આવકવરેા રી્નિની કૉસપ બીડ 
દસ્ટતાવજે સાથ ેજોડેલી હોવી આવશ્યક છે. 
 (બી) રાષ્ટર ીયકૃત / સુસનસિત બેંકની સો્વેન્સી સસ િ્સફકે્ની 
સસ િ્ફાઇડ કૉસપ જરૂસરયાત મજુબ સબસમ્ કરવામાં આવશે. સયંુિ 
સાહસ / કન્સોસ િ્યમની મજૂંરી નથી. સબડર લાયકાત માપદંડ મજુબ 
હોવા જોઈએ. 
 (સી) કોન્ ર ાક્્ર એકલ માસલક, રસજસ્ટ્ડિ ભાગીદારી કંપની / 
પ્રા. સલ. માસલક અથવા પસબ્લક સલ. માસલક નું હોવુ ંઆવશ્યક છે,. 
દુકાનો અન ે સ્ટથાપનાની પ્રમાણપિની નકલ, નોધંણી / 
ઇનકોપોરશેનની રજૂ કરવી જરૂરી છે. 
 (ડી) સબડરન ેશેડ્યલૂ બી મજુબ ના ભાવતાલ હોવા જોઈએ, 
નહી ંતો ્ેન્ડર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશ ેનહી.ં 
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14.0  આઇએસઓ પ્રમાસણત સેવા પ્રદાતા ન ેપ્રાધાન્ય છે. 
15.0 જો કોઈ માસહતી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી ખો્ી 
ભરવામા ંહોય તો તને ેગભંીર ગણવામા ંઆવશે અન ેતનેા ઇએમડીન ે
જપ્ત કરવામા ં આવશ ે અન ે ભસવષ્યમા ં કોઈ કાયિ ન આપવા તેન ે
બ્લેકસલસ્ટ્ેડ કરવામા ંઆવશ.ે 
16.0 GU એ મૂળ દસ્ટતાવજેો ઉત્પન્ન કરવા મા્ે કહી શકે છે િા ં
પ્રમાસણત ફો્ોકાપીઝ આપવામાં આવેલ છે 
17.0 ભારતીય કંપની એક્્, 1956/સહકારી સોસાય્ી હેઠળ 
રિાયેલી ભારતીય ભાગીદારી એક્્ / કંપની હેઠળના કોન્ ર ાક્્ર / 
એજન્સી / સેવા પ્રદાતા / વ્યસિગત-એકમાિ માસલક / ભાગીદારી 
સુરક્ષા સેવા પ્રદાતાના િોક્કસ હેતુ મા્ે રાિ અથવા કેન્ર સરકાર 
સાથ ે નોધંાયેલી આવી કંપની એક સબડર તરીકે અરજી કરવા પાિ 
રહેશ.ે 
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જોડાણ-3.1 

્ેન્ડર સ્ટવીકૃસત મા્ે સેવા પ્રદાતાની પસંદગી 

(QCBS પિસત) 
1.0 તકનીકી સબડ ખો્યા પછી, તમામ દસ્ટતાવજેોનું મૂ્યાંકન 

ધોરણોના આધાર ે કરવામાં આવશ.ે લાયકાતવાળી એજન્સીઓન ે

ગુણ પિસત મજુબ ક્રમાંસકત કરવામાં આવશે. 

માકિસ નીિે પ્રમાણ ેફાળવવામાં આવશ:ે 

અન.ુનં. સવગત   ગુણ 

1 સુરક્ષાસેવાનો અનુભવ 

વષોમાં 

(i)> = 5 અન ે<= 10  

5 ગુણ કરતા   

(ii)> 10 અન ે<= 15  

10 ગુણ કરતા ં

(iii)> 15 પછી 15 ગુણ 

 15 

2 સરરેાશ વાસષિક ્નિઓવર 

નાણાકીય વષિ 2021-22, 

નાણાકીય વષિ 2020-21 

અને નાણાકીય વષિ 2019-

20 (રૂ.લાખમાં) 

(i)> = 500 અન ે <= 

1000 કરતા 5 ગુણ 

(ii) >1000 અને <= 

1500 કરતા ં10 ગુણ 

(iii) >1500 પછી 15 

ગુણ 

 15 

3 સુરક્ષા રક્ષકોની સંખ્યા 

(બધા 

પ્રકાર) વતિમાન પગાર પર 

(ઇસીઆરની નકલ જોડાયેલ 

હોવી આવશ્યક છે) 

(i)> 200 અન ે <= 300 

7.5 ગુણ 

(ii)> 300 અન ે<= 400 

કરતા ં10 ગુણ 

(iii)> 400 અને <= 

500 કરતા ં12.5 ગુણ 

(iii)> 500 પછી 15 

ગુણ 

 15 

4 સુરક્ષાસેવા નો અનુભવ 

માિ યુસનવસસિ્ીઓ અથવા  

સરકાર દ્વારા(અગાઉના પાંિ 

(i)> 200 અન ે <= 300 

10 ગુણ કરતા ં

(ii)> 300 અન ે<= 400 

 20 
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નાણાકીય વષિ દરસમયાન પૂણિ 
થયેલા કયોના   
અનુભવની  રસષ્ટએ કાયો ની 
રકમ) (રૂ.લાખમાં) 

થી 10 ગુણ 

(iii)> 400 અને <= 

500 કરતા ં15 ગુણ 

(iv)> 500 પછી 20 ગુણ 

5 માન્ય આઇએસઓ 

પ્રમાણપિ 

5 ગુણ  5 

 પ્રેસેન્ ેશન :  ્ેન્ડર કામની સમજ 

અન ેકાયિ યોજનાની પિસત- 

મૂ્યાકંન આના પર આધાસરત 

હશે  

30 ગુણ  30 

  કુલ ગુણ  100 

 

 

૨.0 ઉપરોિ પ્રસક્રયા પૂણિ કયાિ પછી નાણાકીય સબડ 

ઓનલાઇન ખુ્લી રહેશ.ે નાણાકીય સબડ સલામતી એજન્સીના 
સસવિસ િાસજિસના સદંભિમાં માિ બે દશાશંમાં જ છે.(કાળજીપૂવિક 

અસધલેખન 5. અને અસધલેખન 4 ની કલમ ન.ં6 વાંિો) 

કામના અમલીકરણ મા્ે QCBS પ્રસક્રયા Annexure-A પ્રમાણે 

કરવામાં આવશ.ે 

 

. 
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જોડાણ-3.2 

પૂવિ લાયકાતની માસહતી / ફોમિ / િેકસલસ્ટ્ 
તકનીકી સબડ સાથ ેદસ્ટતાવજેોની સંબસંધત પ્રમાસણત નકલો સાથ ે

સવગતો પ્રદાન કરવી જોઈએ 
અન ુ

નં.  

 

સવગત જોડાયેલ 

[હા/ના] 

જોડાયેલ 

દસ્ટતાવેજોની 

સવગતો 

સાસબતી 

મા્ે 

સવશેષ 

નોધં 

1. નામ, સરનામંુ, સેલ ફોન અને ઈ-મેલ 

સરનામંુ કોન્ ર ાક્્ર / એજન્સી / સસવિસ 

પ્રોવાઇડર / વ્યસિગત-એકમાિ માસલક / 

ભાગીદારી કંપની / કંપની / સહકારી 

સોસાય્ી અથવા રાિ અથવા કેન્ર સરકાર 

સાથે રસજસ્ટ્ડિ કોઈ પણ કંપની સુરક્ષા સેવા 

પ્રદાતાના િોક્કસ હેતુ મા્ે 

   

2. નોધંણીની પ્રમાસણત નકલ (રાિ સરકાર, 

કેન્ર સરકાર, મ્યુસનસસપલ કોપોરશેન સાથે) 

   

3 ભાગીદારી પેઢી ના માસલક/ કંપની / સહકારી 

સમાજની પેઢી / ભાગીદાર / પ્રસતસનસધઓ,   

જને ે પાવર ઓફ એ્ની આપવામાં આવે છે 

તેમના નામ, સરનામા ં, મોબાઈલ નંબર અન ે

ઇમેઇલ. 

   

4 માસલકીની પેઢી / ભાગીદારી કંપની / 

કંપનીના બંધારણની નકલ / લેખ / સહકારી 

સોસાય્ીના મેમોરને્ડમની કૉસપ અથવા રાિ 

અથવા કેન્ર સરકાર સાથે રસજસ્ટ્ડિ કોઈ પણ 

પેઢી, સુરક્ષા સેવા પ્રદાતાના િોક્કસ હેતુ મા્ે 

દસ્ટતાવેજની પ્રમાસણત કૉસપ સાથે માસલકની 

સવગતો 

   

5 ્ેન્ડર ફી ડર ાફ્્    

6 ઇએમડી ડર ાફ્્    

7 બેંક સોલવેન્સી સસ િ્સફકે્    
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9 છે્લા એક વષિની િુકવણી ના િલણની નકલ 
સાથે વ્યવસાસયક કર નોંધણી. 

   

10 છે્લા એક વષિની િુકવણી ના િલણની નકલ 
સાથે સેવા કર નોંધણી. 

   

11 જીએસ્ી નોધંણી નંબર    

12 દુકાન અન ેસ્ટથાપન નોંધણી પ્રમાણપિ નકલ    

13  સુરક્ષા સેવાની સ્ટથાપનાનો વષિ (સાસબતીની નકલ 
જોડાયેલ હોવી જોઈએ) જ ે 30/06/2012 
પછીથી નહી ંહોય. 

   

14  પૅન (આવકવેરા)     

15 પી.એફ. નોંધણી    

16 છે્લા એક વષિની િુકવણી મા્ે િાલાની નકલ 
સાથે ઇએસઆઈ નોધંણી 

   

17 પ્રાદેસશક શ્રમ કસમશનર દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય 
લાયસન્સ 

   

18 ગુજરાત રાિ ના ખાનગી સુરક્ષા એજન્સી 
અસધસનયમ 2005 હેઠળ , ઇન્સ્ટપકે્્ર જનરલ ઓફ 
પોલીસ દ્વારા કાઢી આપવામા ં આવેલ લાઈસન્સ 
(કાયદો અને ઓડિર) અન ે ગુજરાત રુ્સ 2007 
ના રુ્સ 9 ની રિના આ કાયદા હેઠળ કરવામા ં
આવી છે (િાર ે હસથયારો સાથે સુરક્ષા ગાડ્સિ 
પૂરા પાડવામાં આવ ેછે) 

   

19 શુ ં  સુરક્ષા રક્ષકો ને  હસથયારો પૂરા પાડવામા ં
આવ ેછે તે  માન્ય લાયસન્સ સાથે છે હા અથવા 
ના. 

   

20 મજૂર સનયમન અન ે નાબૂદી કાયિ ની નોધંણીની 
કૉસપ. 

   

21 અગાઉના િણ (03) નાણાકીય વષિ નુ ં વાસષિક 
્નિઓવર 
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(સી.એ. દ્વારા બંધાયેલ પ્રમાસણત નકલો) 
(1). 2021-22 * રૂ .___________ 
(2). 2020-21 * રૂ. ___________ 
(3). 2019-20 * રૂ. ___________ 
(લાયકાત મા્ે ન્યૂનતમ આવશ્યકતા, ઉપરના િણ 
વષિનો સરરેાશ વાસષિક વળતર, સુરક્ષા સેવાઓની 
સમાન નોકરીઓથી 500 લાખથી ઓછા નહી ં
હોય. 

22 પહેલાની પાંિ (05) દરસમયાન પૂણિ સુરક્ષા સેવાઓ (ફિ 
સુરક્ષા સેવા) ની સવગતો 
પૂણિ વષિ (2021-22,2020 - 2021, 2019 -2020, 2018-
2019, 2017 -18)  નીિ ેમુજબ માસહતી સાથે 

  

સરકારી / અધિ-સરકારી / જાહેર મયાિસદત 
કંપની / બેંક / હોસસ્ટપ્લ / યુસનવસસિ્ી / કોલેજો / ઉદ્યોગો 
/ હો્ે્સ વગેર ે

  

અન.ુ 

નં.  

 

સંસ્ટથા / 

કંપનીનું 

નામ, 

સરનામંુ, 

્ેસલફોન 

/મો.નં. 

કરાર 

તારીખ

નો 

સમયગા

ળો: 

___ 

થી___ 

વાસષિક 

કરાર 

રકમ 

સુરક્ષા

ની 

સંખ્યા 

1 પૂરી 

પાડવા

મા ં

આવેલ 

નકલ જોડે 

સમાસપ્ત 

પ્રમાણપિ 

  

1 2 3 4 5 6   

નોધં: સંતોષકારક રીતે સેવાઓ પ્રસ્ટતુત કરવા મા્ે સંસ્ટથાઓ 
/ સંસ્ટથાનો સમાપ્ત કરવાના વકિ-ઑડિસિ અન ે પ્રમાણપિની 
પ્રમાસણત નકલો. 

  

23 પાછલા િણ વષિ એ્લે કે 2021-22, 2020-21, 
2019-20 ના આઇ્ી વળતરની પ્રમાસણત નકલો 

   



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

24 વતિમાન વષિમાં પ્રગસતમા ંકામના આદેશની કૉસપ 
કે જનેા મા્ે સુરક્ષા સેવાઓનું માસસક સબલ 
____ કરતાં ઓછંુ હોવુ ંજોઈએ નહી ં

   

25 એજન્સી સાથે કુલ સંખ્યા સ્ટ્ાફ 
(એ) સુરક્ષા િાજિ 
(બી) સસક્યુસર્ી સુપરવાઇઝર 
(સી) લેડી સસક્યુસર્ી ગાડ્સિ 
(ડી) શસ્ત્ર વગર સુરક્ષા રક્ષકો 
(ઇ) શસ્ત્રો સાથે સુરક્ષા રક્ષકો 
(એફ) વહીવ્ી સ્ટ્ાફ 
નોધં: તેની પાસ ેઓછામાં ઓછા સુરક્ષા રક્ષકોની 
ન્યૂનતમ તાકાત હોવી આવશ્યક છે 
હસથયારો / શસ્ત્ર સાથે તેના વતિમાન પગારપિક 
પર 200 થી ઓછી નહી ં (ઇસીઆરની કૉસપ 
જોડવી આવશ્યક છે) 

   

26 નો્રી પહેલા પૂવિ ઇસતહાસ સવશ ેહસ્ટતાક્ષર કયાિ 
(એ) નાણાકીય સંસ્ટથા કોઈ સડફો્્ર 
(બી) વ્યવસાય શરૂ કરવાની તારીખથી સબડ 
ઓફર કરવાની તારીખથી કોઈ પોલીસ / કો િ્ 
કેસ 

   

27 ગ્રાહકની સૂસિ કે કે જનેે હાલ મા ંસુરક્ષા સેવાઓ 
પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે તેના નામ, 
સરનામંુ, ્ેસલફોન નંબર, સેલ નં., ગ્રાહકો  મા્ે 
પુરા  પાડવામાં આવેલ રક્ષકો / બંદૂકદારો વગેર ે
ની સંખ્યા 

   

28 આઈ.એસ.ઓ  પ્રમાણપિની કૉસપ    

29 િાલુ નાણાસકય વષિના GST સલલયરન્સ/NOC     

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

રૂ.300/ - ના સ્ટ્ેમ્પ કાગળ ઉપર નો્રાઇઝ્ડ ઘોષણા નીિે 

મજુબ હશે: 
હંુ / અમે / _____________ આમ જાહેર કરીએ છીએ કે 

અમારી કંપની બ્લેક સલસ્ટ્ેડ નથી અન ે કંપનીની સ્ટથાપના પછી 

અમારી સવરુધ્ધ કોઈ પૂછપરછ / કેસ ,ભારત સરકાર / ગજુરાત 

સરકાર અથવા કોઈપણ રાિ બોડિ / યુસનવસસિ્ ીઓ / 

કોપોરશેન  દ્વારા પસેન્ડંગ નથી. 

હંુ / અમે ______________________ આમ જાહેર કરંુ છંુ 

કે હંુ / અમ ેકોઈપણ નાણાંકીય સંસ્ટથાના સડફો્્ર નથી અન ે

વ્યવસાયની શરૂઆતની તારીખ થી સબડ ઓફર કરવાની તારીખ 
સુધી અમારી સવરુિ કોઈ પોલીસ / કો િ્ કેસ અમલમાં મૂકાયો 

નથી.. 
હંુ / અમે સંબસંધત કાયદાની જોગવાઈઓ તથા  લઘતુમ વેતન 
અસધસનયમ  મજુબ  કમિિારીઓ  ન ે લઘુતમ વતેન અન ે અન્ય 
આકસસ્ટમક વેતન આપવા નુ ંબાહેંધરી આપીએ છીએ. 
હંુ / અમે આગળ બાહેંધરી આપીએ છીએ કે જો ઉપરની અમારી 
જાહેરાત ખો્ી અથવા ગેરમાગ ે દોરતી હોય તો અમારા ્ેન્ડર / 
કોન્ ર ાક્્ને રદ કરવામાં આવે છે. 
સ્ટથળ: 
તારીખ: 
                                 અસધકૃત વ્યસિની સીલ અન ે
હસ્ટતાક્ષર 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

જોડાણ-4  

કરારની શરતો અને નનયમો 

 

કલમ-૧ - આ કરારમાાં વ્યક્ત કરલેા શબ્દોનો અર્થ 

આ કરારમાં, અહી ં વ્યાખ્યાસયત કયાિ પછી, નીિે આપેલા શબ્દ 

અસભવ્યસિઓ તેમન ે અહી આપવામાં આવેલા અથિ રહેશે, સસવાય કે 

સંદભિને અન્યથા જરૂરી હોય. 

 

એ) "જીયુ" નો અથિ ગજુરાત યુસનવસસિ્ી, અમદાવાદ-ગજુરાત છે. 

 

બી) "વાઇસ િાન્સેલર (વીસી)" નો અથિ ગજુરાત યુસનવસસિ્ ીના કુલપસત 

છે. 

 

સી) "રસજસ્ટ ર્ ાર" નો અથિ ગજુરાત યસુનવસસિ્ીના રસજસ્ટ ર્ ાર થાય છે. 

 

ડી) "ઠેકેદાર" નો અથિ એ છે કે વ્યસિગત, પેઢી, કંપની, કોપોરશેન, જ ે

રસજસ્ટ ર્ ાર જીયુ સાથ ે કરારમા ં પ્રવેશ કર ે છે અને તેમાં તેના વારસદાર, 

વહીવ્કતાિઓ, વહીવ્કતાિઓ, અનુગામીઓ, કાનૂની પ્રસતસનસધઓ, 

શામેલ રહેશે 

 

ઇ) "ઠેકેદારના પ્રસતસનસધ" નો અથિ કરારનો અમલ કરવા મા્ે જવાબદાર 

વ્યસિ છે જ ે

કોન્ ર ાક્્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશ ે અને સૂિનાઓનું પાલન કરવા 

અને કામની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવા મા્ે અને ઉપયોગ કરવા મા્ે યોગ્ય રીત ે

અમલમાં મુકાયેલા પાવર ઑફ એ્ની હેઠળ અસધકૃત કરવામાં આવશે. 

ત ે કામોને યોગ્ય અમલીકરણની જવાબદારી લેવા મા્ે સક્ષમ હોવા 

જોઇએ. 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

એફ) "્ેન્ડરર અથવા સબડર" એ્લે વ્યસિગત, પેઢી, કંપની, કોપોરશેન 

જ ેસબડ / ્ેન્ડર સબસમ્ કર ેછે. 

 

જી) "અનુસૂસિત બેંક" નો અથિ એ છે કે જ ે બેંકનો સરઝવિ બેંક ઓફ 

ઇસન્ડયા એક્્ 1934ના બીજા શેડ્યૂલ અથવા તેમાં થયેલા  ફેરફારમા ં

સમાવેશ થાય છે. 

 

એિ) "કરાર" નો અથિ એ થાય કે કરાર અથવા કાયિ હુકમ, જથ્થાના 

સ્ટવીકૃત સબલ અને દર, કરારની શરતો, ્ેન્ડરરોને સૂિનાઓ અને અન્ય 

તમામ ્ેન્ડર દસ્ટતાવજેોનો સમાવેશ થાય છે. 

 

આઇ) "્ેન્ડર અથવા સબડ" નો અથિ એ વ્યસિગત, પેઢી, કંપની, 

કોપોરશેન દ્વારા કામના અમલીકરણ મા્ે કરવામાં આવેલ ઓફર 

(તકનીકી અને / અથવા નાણાકીય / વાસણસિક) 

 

જ)ે "જથ્થાના સબલ (BOQ)" નો અથિ છે સુરક્ષા સ્ટ્ાફ, તેમની માિા, દર 

અને પુરવઠાની સવગતોની સૂસિ. 

 

કે) "મૂળ કરાર મૂ્ય" નો અથિ કામના ઓડિર / કોન્ ર ેક્્ કરારમાં જણાવેલી 

રકમ. 

 

એલ) "કરાર મૂ્ય" એ્લે મૂળ કરાર મૂ્ય જ ે કરારની જોગવાઈઓન ે

આસધન બદલાવા પાિ છે. 

 

એમ) "સાઇ્" નો અથિ જમીન અને / અથવા અન્ય સ્ટથાનો પર, નીિ,ે 

તેના દ્વારા કે જનેા દ્વારા કામો હાથ ધરવામાં આવશ,ે અને કરાર હેતુ મા્ે 

ગ્રાહક / નોકરીદાતા / અસધકારી દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી કોઈપણ 

અન્ય જમીન અથવા સ્ટથાનો. 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

એન) "માન્યતા અથવા માન્ય" નો અથિ એ છે કે લેસખતમાં મજુંરી આપલેી 

છે જ ેઅગાઉની મૌસખક મજૂંરીના લસેખત પુસષ્ટકરણ સસહત છે. 

 

ઓ) "વકિ  ઑડિર" નો અથિ એ થાય કે સનયોિા અથવા અસધકારીએ 

ઠેકેદારને ્ેન્ડર સસ્ટવકારતો લખેલો પિ. 

 

પી) "મસહનો" નો અથિ ગે્રગોસરયન કૅલેન્ડર મસહનો છે. 

 

કૂ્ય) "ડે" એ્લે કે કૅલેન્ડર સદવસ 

 

આર)  "સમય" ઘસડયાળના કલાકો દ્વારા વ્યિ ભારતીય ધોરણ સમય 

મજુબ રહેશે. 

 

એસ) "્ેન્ડર તારીખ" નો અથિ છે ્ેન્ડરની સૂિના પ્રમાણે ્ેન્ડર પ્રાપ્ત 

કરવા મા્ે સનયત કરલે સમાપ્તી તારીખ અથવા અનુગામી સૂિના દ્વારા 

લંબાવેલ તારીખ. 

 

્ી) "રૂપીઝ" (અથવા સંસક્ષપ્ત રૂપમાં રૂ.) નો અથિ ભારતીય િલણમા ં

રૂસપયા હશ.ે 

 

કલમ -2 નોનિસો, સાંમનતઓ, માંજૂરીઓ, પ્રમાણપત્રો અને નનણથયો 

 

કોઈપણ નોસ્સ, સંમસત, મજૂંરી પ્રમાણપિ અથવા સનધાિરણ આપવા 

મા્ે કરારના જોગવાઈમાં િાં પણ છે, ત ેલેસખતમાં રહેશે અને સૂસિત 

શબ્દો, પ્રમાસણત અથવા નક્કી કરવામાં આવશ ેત ેમજુબ રહેશ.ે 

 

કલમ-૩ સાંચાર અને કરારની ભાષા 

 

3.1 લેખનમાં સંિાર કરવો  



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

કરારમા ંકોઈપણ પક્ષ દ્વારા તમામ નોસ્સો, સંિાર, સંદભો અને ફસરયાદો 

અંગે્રજી / ગજુરાતીમા ં લખવામાં આવશ.ે કોન્ ર ાક્્રના માિ અસધકૃત 

પ્રસતસનસધ તરફથી સંિાર કરવામાં આવશ ેત ેજ માન્ય ગણવામાં આવશ.ે 

 

 3.2 કરારની ભાષા 

કરાર દસ્ટતાવજે અંગે્રજીમા ંતૈયાર કરવામાં આવશ.ે 

 

કરાર - 4 કરારનું સંિાલન કરતો કાયદો 

કરારમા ં ભારતના અમલી કાયદા દ્વારા સંિાસલત કરવામાં આવશ ે અન ે

તેનો અસધકારક્ષિે અમદાવાદ શહેરની યોગ્ય કો િ્  હશ.ે 

 

કલમ -5 કોન્ટિર ાક્િ એગ્રીમેન્ટિ 

કોન્ ર ાક્્ર કામના આદેશની તારીખથી 7 સદવસની અંદર કરારના 

સ્ટવરૂપમાં કોન્ ર ેક્્ કરાર દાખલ કરશ ે અને અમલમાં મૂકશ.ે હાલના 

કાયદાઓ અનુસાર જરૂરી મૂ્યના સ્ટ્ેમ્પ પપેસિ કોન્ ર ાક્્ર દ્વારા તેની 

પોતાની સકંમતે પ્રદાન કરવાના રહેશ.ે મૂળ કરારને જી.ય.ુ દ્વારા જાળવી 

રાખવામાં આવશ ેઅન ેપ્રમાસણત નકલ કોન્ ર ાક્્રને ઉપલબ્ધ કરાશ.ે 

 

કલમ -6 દર અને કર 

કરારના દર શ્રમ કાયદાઓ અનુસાર છે જમેા ંમૂળભૂત ન્યૂનતમ વેતન + 

ડીએ + સ્ટ્ેચ્યુ્રી િાજિ (ઇપીએફ + ઇએસઆઈસી) + એજન્સી દ્વારા 

નોધંાયલેા સસવિસ િાજિનો સમાવેશ થાય છે. 

 

6.1 યુસનવસસિ્ ી ઉપરના ્ેબલ અને વાસ્ટતસવક હાજર સંખ્યા મજુબ 

લઘુતમ વેતન મજુબ વધૈાસનક શુ્ક ખિિ તથા જીએસ્ીનો ખિિ ભોગવશે 

એજન્સી દ્વારા સબન વૈધાસનક શુ્ક ભોગવવામાંઆવશ ેઅને તેને સસવિસ 

િાજિમાં ગણવામાં અને લખવામાં આવશ.ે 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

6.2 ્ેન્ડરરએ યુસનવસસિ્ીની આવશ્યકતા મજુબ સુરક્ષા કમિિારીઓની 

રાત-સદવસની 8 કલાકની ફરજ મા્ે સનમણંૂક કરવા મા્ે રો ક્રમાંક 7 અન ે

8 મા ં % મા ં માિ સસવિસ િાજિ મા્ેના દરનો ઉ્લેખ કરવાનો રહેશ.ે 

બોનસ, ગૌરવપૂણિ, સલવસરઝ, ઓવરહેડ િાસજિસ, નફા અને જીએસ્ી 

સસવાયના અન્ય તમામ કરને ધ્યાનમા ં રાખીને દર લખવાનો રહેશ.ે 

જીએસ્ીનો ખિિ યુસનવસસિ્ી દ્વારા ભોગવવામાં આવશે. ્ાંકવામા ં

આવતી સસવિસ િાસજિસમાં બે કરતા વધુ આમકડા હોવા જોઈએ નહી ં

અન ેત ેશૂન્ય કરતાં વધુ હોવુ ંજોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 5.45% માન્ય છે 

પરંતુ 5.451 માન્ય નથી. 

 

6.3 L1 એજન્સીઓ નાણાકીય સબડના ક્રમ ન.ં (6) અને (7) માં જણાવ્યા 

અનુસાર સસવિસ િાસજિસના આધાર ે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશ,ે જ ે

નોધંસનય છે. સમાન સસવિસ િાસજિસના સકસ્ટસામાં યુસનવસસિ્ી જોડાણ 

૩.૧ ના લાયકાત માપદંડ મજુબ સનણિય લેશ.ે 

 

6.4 સનયમો અનુસાર સબલમાંથી ્ીડીએસ કાપવમાં આવશે. 

 

કલમ -7 નસક્યોનરિી નડપોનિિ 

7.1 સેવા પ્રદાતા જનેી સબડ સ્ટવીકારવામાં આવે છે ત ે રૂ. દસ લાખની 

કોઈપણ રાષ્ટર ીયકૃત / સુસિત બેંકની 18 મસહનાની માન્યતા ધરાવતી 

એસ.ડી. બેંક ગેરં્ીના સ્ટવરૂપમાં ભરવાની રહેશ.ે 

 

7.2 સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ આ કોન્ ર્ ાક્્ હેઠળની તમામ 

જવાબદારીઓન ેયોગ્ય પસરપૂણિતાની ગેરં્ી તરીકે પ્રસ્ટતુત કરવામાં આવે 

છે. આ કોન્ ર ાક્્ GUG ની કિેરીઓ / ઇમારતો / કેમ્પસમાં સલામતી 

રક્ષક વગેર ેમા્ે છે. સેવા પ્રદાતા, જ ેકોઈ અસધકારીએ કોઈ કરારની શરત 

હેઠળ અથવા તો એમ્લલોયરની તરફેણમાં આ કરાર પર હસ્ટતાક્ષર કયાિ 

હોય તેવા અસધકારીની સૂિનાઓનું પાલન કરવામાં સનષ્ફળ જાય તો આ 

કરાર હેઠળ સેવા પ્રદાતાના જવાબદારીઓની યોગ્ય પૂસતિ મા્ે એમ્લલોયર 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

દ્વારા આ કરારમાંથી મળતા સસવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા અથવા નોકરીદાતા 

સાથ ેસેવા પ્રદાતાના અન્ય કરારો દ્વારા િૂકવવાપાિ બાકી રકમ સુરક્ષા 

સડપોસઝ્ની રકમનો ઉપયોગ દ્વારા કરી શકે છે. 

 

7.3 સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ને સેવા પ્રદાતા દ્વારા સેવા પૂરી પાડવામાં 

સનષ્ફળતા મા્ે અથવા કરારના સનભાવમાં અયોગ્ય રીત-રસમોના 

ઉપયોગ કરવાના કારણોસર એમ્લલોયર દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવશ.ે 

 

7.4 સસવિસ પ્રોવાઇડરને સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ કામના સંતોષકારક 

સમાસપ્ત/સતંોષકારક સવેા પછી એક મસહના પછી અને કરારની સમાસપ્ત 

પછી સસવિસ પ્રોવાઇડર પાસેથી વસૂલાતપાિ બાકી રકમને સમાયોસજત 

કયાિ પછી પરત કરવામાં આવશ.ે 

 

કલમ -8 કાયથક્ષમ અન ેસક્ષમ કમથચારીની જોગવાઈ 

ઓ8.1 કોન્ ર ાક્્ર સલામત અને યોગ્ય રીત ે કામ િલાવવા મા્ે તથા 

કામદારોને જરૂરી સિૂનાઓ આપવા હંમશેા કાયિક્ષમ અને સક્ષમ 

કમિિારીઓને સનમણુક આપશ ેજથેી તેઓ સુરસક્ષત અને યોગ્ય રીતે કામ 

કરી શકે. ઠેકેદાર સક્ષમ, સાવિેત અને કુશળ હોય તેવા સુપરવાઇઝસિ 

અને કાયિકરોને જ કાયિ સોપશ.ે જી.યુ. આ કરારના અમલમાં ઠેકેદાર દ્વારા 

સનયિુ કરાયેલા કોઈપણ વ્યસકતની તરફ વાંધો લેવા અથવા ફરજમાંથી 

તરત જ દૂર કરવા મા્ે આદેશ આપવા સ્ટવાતંત્ર્ય છે, કે જ,ે જી.યુ.ની 

મંતવ્યમાં, પોતાની જાતને ગેરવતિન કર ે છે અથવા તેના ફરજોનું યોગ્ય 

સનભાવમાં અસમથિ અથવા અયોગ્ય છે અથવા જી.ય.ુ દ્વારા તનેા કામન ે

અસનચ્છનીય માનવામાં આવે છે અને આવા વ્યસિને જી.ય.ુની લેસખત 

અનુમસત સવના કામોમાં ફરી કાયિરત કરી શકાશે નહી.ં કોઈપણ વ્યસિ 

જ ેકાયોમાંથી દૂર કરાયેલ છે ત ેજગ્યાએ તેને સક્ષમ સવક્પ દ્વારા શક્ય 

તે્લી ઝડપથી બદલવામાં આવશ.ે 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

8.2 કોન્ ર ાક્્ર આ કરારના આધાર ે અથવા અન્યથા તેના ધ્યાનમા ં

આવતી બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સંપણૂિ સુરક્ષા જાળવશે. 

 

કલમ -9 કાયથની શરૂઆત 

 

કોન્ ર ેક્્ર કામના આદેશની તારીખથી 7 સદવસની અંદર કામ શરૂ કરશ.ે 

 

કલમ -10 ઠેકેદાર દ્વારા ક્ષનતપુનતથ 

 

i.  ઠેકેદારની બધી સક્રયાઓ સામે ક્ષસતપુસતિ 

 

કોન્ ર ાક્્ર જી.યુ./ અસધકારી / સમલકતને તમામ કાયિ, સ્ટયુટ્સ, કાયિવાહી, 

ખો્, ખિિ, નુકસાની, િાજિ, દાવા અને દરકે પ્રકારની માગણી અને વણિન 

જ ેસામ ેલાવવામાં આવ ેઅથવા  કામના અમલ દરસમયાન અથવા રક્ષણ 

દરસમયાન ઠેકેદાર અને / અથવા તેના પ્રસતસનસધ અને / અથવા તેના 

કમિિારીઓની કોઈપણ કાયિવાહી અથવા ખો્ના કારણોસર જી.યુ./ 

અસધકારી / સમલકતમાથંી વસુલવામા ંઆવે ત ેતમામની ક્ષસતપુસતિ કરશ.ે 

આમાંની કોઈપણ શરતો હેઠળ GU દ્વારા િકૂવવામાં આવતા વળતરની 

તમામ રકમ, વાસ્ટતસવક નુકસાન અથવા નુકસાન જાળવણી ધ્યાને રાખ્યા 

સવના કે કોઇ નુકશાન થયેલ છે કે નહી ંત ેગણતરી સવના, કોન્ ર ાક્્રની 

બાકી રકમમાંથી પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવશ.ે 

 

ii. તમામ દાવાની સામે ક્ષનતપનુતથ 

 

ઠેકેદાર પોતાના ખિે, કામ મા્ે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે રોકાયેલા રક્ષકોના 

સંદભિમાં, કોઇપણ અમલી કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર સલામત 

જોગવાઈઓની ગોઠવણ કરશ,ે અને તેની સાથે જોડાણમાં બધી સસુવધા 

પૂરી પાડશે. 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

રાષ્ટર ીય રજાઓ અને રસવવારના રોજ કામ કરવા મા્ે સૂિનાઓ / 

સદશાસનદેશો અમલીકરણની જવાબદારી ઠેકેદારની રહેશે. 

 

કરારના અમલ મા્ે ઠેકેદાર દ્વારા સનયુિ કમિિારીઓ સાથ ે પ્રત્યક્ષ કે 

પરોક્ષ રીતે GU કોઈ સંબંધ ધરાવશે નહી ં અને તમામ વૈધાસનક 

જવાબદારીઓ ઠેકેદાર દ્વારા સનભાવવામા ં આવશે. આ કરાર 

વ્યવસાસયક કરાર હશ ેઅને રોજગારીની રિના મા્ે નહી.ં 

 

કલમ-૧૧ જમીનનો કબજો અને ઉપયોગ 

જી.ય.ુના કબજામાં અથવા તેની માસલકીની કોઈ પણ જમીન 

યુસનવસસિ્ ીની લસેખત પરવાનગી સવના કોન્ ર ાક્્ર દ્વારા કબજો લેવામા ં

આવશ ેનહી.ં GU કેમ્પસમાં ઠેકેદાર દ્વારા કોઈ અનસધકૃત ઇમારતો / હ્ 

/ બાંધકામ / માળખાં મૂકવામાં આવશ ેનહી.ં 

 

કલમ -12 શ્રમ કાયદાઓ અને વૈધાનનક નનયમનોનુાં પાલન  

કમિિારીઓ સાથ ે વ્યવહારમા,ં ઠેકેદાર તમામ કાયદાઓ અને કાનૂની 

સનયમોનું સંપૂણિ પાલન કરશ ેજમે કે  

i) કામદારોના વળતર અસધસનયમ, 1923 

ii) ગે્રચ્યુઇ્ીનું િુકવણી અસધસનયમ, 1972  

iii) કમિિારી ભસવષ્ય સનસધ અને સવસવધ પ્રોસવઝન્સ એક્્, 1952 

iv) પ્રસૂસત લાભો ધારો, 1951 

v) કોન્ ર ેક્્ લેબર (રગે્યલુેશન અને નાબદૂી) કાયદો, 1970 

vi) લઘુત્તમ વેતન અસધસનયમ 1948 

vii) વેતન િુકવણી ધારો 1936 

viii) સમાન મહેનતાણું એક્્ 1979 

IX) બોનસ ના િુકવણી એક્્ 1965  

x) ઔદ્યોસગક સવવાદ અસધસનયમ 1947 

xi) ઔદ્યોસગક રોજગાર (સ્ટથાયી આદેશો) કાયદો 1946 

xii) વેપાર સંઘ અસધસનયમ 1926 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

xiii) બાળ મજૂરી (પ્રસતબંધ અને સનયમન) કાયદો 1986 

xiv) આંતરરાિ સ્ટથળાંતસરત કાયિકરો (રોજગારીની સનયમન અન ે

સેવાની શરતો) કાયદો 1979 

xv) ફેક્્રીઝ એક્્ 1948. 

xvi) એપ્રેંસ્સ એક્્ 1961. 

xvii) કમિિારીનું જવાબદારી કાયદો 1938. 

 

અને અન્ય કાયદાઓ અથવા સનયમનો, જ ે સક્ષમ કાયદાકીય 

સત્તાસધકારીઓ દ્વારા સમય-સમય પર તૈયાર કરવામાં આવે છે ત ેબધા 

અદ્યતન સુધારા સાથ ે સવસવધ અસધસનયમો અને સનયમો સાથ ે કરારમા ં

લાગુ થઈ શકે છે. 

 

ઠેકેદાર ખાતરી કરશ ેકે ત ેનીિે પ્રમાણે સખત પાલન કરાવે છે: 

એ. િૂકવણી કરલે વેતન કાયદા મજુબ સૂસિત કરતાં ઓછંુ નથી. 

બી. વતેન અને અન્ય બાકીની રકમ સનયસમત રીતે અને સમયસર 

િૂકવવામાં આવે છે. 

સી. કોઈપણ કાયદા અથવા સનયમનો હેઠળ આવશ્યક રૂપે પૂવાિસધકાર / 

લાયસન્સ પ્રાપ્ત થાય છે. 

ડી. સંબંસધત દસ્ટતાવજેો જાળવી રાખવુ ં અને સંબંસધત સત્તાવાળાઓન ે

આવશ્યક સનવેદનોની રજૂઆત કરવી અને જરૂરી સૂિનાઓ દશાિવવી. 

 

ઇ. સવસવધ મજૂર કાયદાઓ હેઠળ અસધકારીઓ પાસેથી કોઈપણ 

સૂિનાઓ / સદશાઓ પર તરત જ પગલાં લો. 

 

એફ. તેઓ ગજુરાત પોલીસ મહાસનદેશક (કાયદો અને હુકમ) દ્વારા 

અમલમાં ફોમિ -6 ખાનગી સુરક્ષા એજન્સી એક્્ 2005 હેઠળ અને  ત ે

મજુબના રાિના અસધસનયમ હેઠળ રિાયેલા ગજુરાત રૂ્સ 2007 ના 

સનયમ 9 મજુબ  લાઇસન્સ મેળવશે (િાર ેશસ્ત્રો સાથ ેસુરક્ષા રક્ષકો પૂરી 

પાડવામાં આવે) 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

 

જી. શસ્ત્રો સાથેના સુરક્ષા રક્ષકોને પૂરા પાડવામાં આવે છે ત ે માન્ય 

લાયસન્સ ધરાવ ેછે હા કે ના  

 

સસવિસ પ્રોવાઇડર સેવકોને ન્યૂનતમ વેતન કરતા ઓછંુ િૂકવશે નહી ંઅન ે

સેવકોને લાગુ શ્રમ કાયદાઓ અનસુાર બધી સુસવધાઓ પુરી કરશ.ે શ્રમ 

લાઇસન્સ અન ેપી.એફ. નોધંણી નબંર પ્રાપ્ત કરવા મા્ે િા ંસેવકો મા્ે 

લાગુ પડે છે ત ે જવાબદાર રહેશે. તનેે તેની અંગત તાલીમ પણ આપવી 

પડશ ે અને માસલકની સકંમત પર સેવકોના સમૂહ વીમો લેવાનો રહેશ.ે 

સસવિસ પ્રોવાઇડરને એમ્લલોયરના અસધકારીન,ે ઉપરોિ જવાબદારીઓ 

પાલન કરવાના પુરાવા અથવા વૈધાસનક સત્તાસધકારીઓના અપવાદ 

પ્રમાણપિો આપવા પડશ.ે ઓફર કરલેા અને સ્ટવીકૃત ્ેન્ડર દર ઉપરની 

જવાબદારીઓના પાલન મા્ે તમામ નાણાકીય ઘ્નાઓ સસહત 

સમાસવષ્ટ માનવામાં આવશ.ે 

 

કલમ -13 મજુર કાયદાઓનુાં ઉલ્લાંઘન કરવાના દાવાઓ  

 

ઠેકેદારની સનષ્ફળતાના સકસ્ટસામાં જો કોઈપણ સત્તાવાળાઓ અથવા 

કોઈ લેબર કાયદા અથવા સનયમનો હેઠળના અસધકારીઓ અથવા દાવા 

અથવા અરજી હેઠળના કોઈ સૂિનો, સદશાઓ અથવા સનણિયોના 

પસરણામે કોઇ નાણાની િુકવણી કરવાની બનશે, તો આવા નાણા  

ઠેકેદાર દ્વારા GUન ે િૂકવવાપાિ રકમ ગણવામાં આવશે, અને આવા 

િુકવેલા કે િુકવવાના થતાં નાણાની માગણી કરવામાં આવ્યાના ૭ 

સદવસની અંદર ઠેકેદાર િુકવવમાં સનષ્ફળ જશ ેતો જી.યુ. આ કરાર હેઠળ 

અથવા એમ્લલોયર સાથેના અન્ય કોઈ કરારને લીધે કોન્ ર ાક્્રન ે

િુકવવાની તથી રકમમાંથી પુનઃપ્રાસપ્ત મા્ે હકદાર રહેશે. જી.યુ.. કોઈ 

દાવા અથવા માગન ે લડવા મા્ે બંધાયલેા રહેશ ે નહી ં સસવાય કે 

કોન્ ર ાક્્ર તેના મા્ે લસેખત સવનતંી કર ેઅને ઠેકેદારના લડવાના કારણો  



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

જી.ય.ુ દ્વારા વાજબી ગણવામાં આવે અને જી.યુ. દ્વારા કેસ લડવામાં તથી 

સંપૂણિ સકંમતને ઠેકેદાર જમા કરાવશે. 

 

કોન્ ર ાક્્ર કામ પર તનેા દ્વારા સનમવામાં આવેલા તમામ કમિિારીઓની 

સલામતી મા્ે જવાબદાર રહેશ,ે GU પર કામ કરવાથી તથા અકસ્ટમાતની 

જાણ કરશે, અને બધી શક્ય સહાય આપવા અને પ્રસ્ટતાસવત અને યોગ્ય 

તબીબી ધ્યાન આપવા મા્ે દરકે ગોઠવણ કરશ.ે જીવલેણ અકસ્ટમાતના 

સકસ્ટસામાં, GU ન ેતનેી જાણ સાથ ેપોલીસને અકસ્ટમાતની જાણ કરવાની 

કોન્ ર ાક્રની જવાબદારી રહેશે. અસરગ્રસ્ટત કામદારો અથવા તેમના 

સંબંધીઓ મા્ે વળતર, આવા સકસ્ટસાઓમાં કામદાર વળતર અસધસનયમ 

અનુસાર મહત્તમ ઝડપથી ઠેકેદાર દ્વારા િૂકવવામાં આવશે. 

 

કલમ -14 કરારનો સમયગાળો અને એક્્િેંશનનો સમયગાળો  

કામના આદેશની તારીખથી 12 મસહનાના સમયગાળા મા્ે કરાર 

અમલમાં રહેશ.ે બંને પક્ષોની સંમસત સાથ ે કરારની અવસધને વાજબી 

સમય સુધી આગળ વધારવામાં આવી શકે છે. 

 

કલમ -15 નુકસાની વસુલાત: 

સસવિસ પ્રોવાઇડરને કરારમા ંપ્રદાન કરવામાં આવેલ સેવાઓ સતંોષકારક 

રીતે આપવા સનષ્ફળતાના સકસ્ટસામાં, રોજગારદાતા રોજની િુકવણીના 

દરના દર બે ્કા પ્રસત દર ેનુકશાન િાજિ કરશ.ે સાત સદવસ સતત અન ે

િણથી વધુ અલગ ઇવેન્ટ્સ મા્ે સલસક્વસડડે્ેડ નુકસાનની વસુલાત સેવા 

પ્રદાતા દ્વારા સડફો્્ન ે કારણે કોન્ ર ેક્્ સમાપ્ત કરવાનો હેતુ માનવામા ં

આવશ.ે 

 

કલમ -16 ઉાંમર, શૈક્ષનણક લાયકાત અને ચાનરત્ર પ્રમાણપત્ર: 

 

સસવિસ પ્રોવાઇડર ફરજ પરના દરકે સેવકના ઉમરનો પુરાવો, શૈક્ષસણક 

લાયકાત અને અનભુવની સવગતો રજુ કરશ,ે કોઈ સેવક 50 વષિથી વધુ 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

ઉંમરના હોવા જોઈએ નહી ંતેમજ 18 વષિથી ઓછા નહી.ં વધુમા ંસરુક્ષા 

કમિિારી (સશસ્ત્ર અથવા સનસશસ્ત્ર) ભૂતકાળમાં કોઈ પોલીસ કેસમા ં

સામેલ નથી તેવ ુપોલીસ સલલયરન્સ સસ િ્સફકે્ રજુ કરવાનુ રહેશ ે 

 

કલમ -17 અનધકૃત પ્રનતનનનધ: 

 

સેવા પ્રદાતા મકાન / કેમ્પસ પ્રમાણે તનેા અસધકૃત પ્રસતસનસધ સનમશે, 

જનેો કામકાજના સદવસે સેવકની ગેરહાજરી અથવા અપયાિપ્ત હાજરીમા ં

તાત્કાસલક સંપકિ  થઈ શકે છે. આ હેતુ મા્ે, સસવિસ પ્રોવાઇડર ફો્ો, 

સરનામુ ં (રહેણાંક અન ેતેની ફરજ / ઉપલબ્ધતાના સ્ટથળ) અને અસધકૃત 

પ્રસતસનસધનો સલે નબંર આપશ.ે સેલ ફોન પર પ્રસતસનસધને સિૂવવામા ં

આવેલી સૂિનાઓ / ફસરયાદો (પછીના સદવસ ે લેસખત સંદેશાવ્યવહાર 

દ્વારા અનુસરવામાં આવ)ે સેવા પ્રદાતાને સંિાર કરવામાં આવી હોવાનુ ં

માનવામાં આવશ.ે અસધકૃત પ્રસતસનસધ સેવાઓને પનુસ્ટથાિસપત કરવા 

વૈકસ્પક ગોઠવણ કરશ ેઅને સેલ ફોન પર એમ્લલોયરના અસધકારીને સેલ 

સંદેશના સમયના િણ કલાકની અંદર સેવાઓમાં બ્રેક મા્ે તેમની દ્વારા 

લેવાયેલા પગલામાં કરલે કાયિવાહી સવશે સંપકિ  કરશ,ે ત્યારબાદ તમેની 

લેસખત એ્ીઆર (ઍક્શન ્ેકન સરપો િ્) આપશ.ે 

 

કલમ -18 યનુનફોમથ અને આઇડેનન્ટિિી કાડથ 

સસવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા  તમામ સેવકોને એમ્લલોયરના અસધકારી દ્વારા 

મજૂંર સ્ટવરુપ મજુબ ગણવેશ, મોજા, બૂટ્સ અને ્ોપી આપવાના રહેશ,ે 

સવિરની ઓળખ મા્ે, નામ અને હોદ્દો દશાિવતી લલે્  સેવકના શ િ્  / 

કો્ની સખસ્ટસા પર લગાડવાની રહેશ.ે ફરજ દરસમયાન સેવક પાસ ે

પ્રમાણીકૃત ઓળખપિ હોવુ ંજોઈએ. 

 

કલમ -19 કરાર નનયોક્તા / કમથચારીના સાંબાંધ માિે નર્ી:  

એમ્લલોયરને ઉપલબ્ધ સેવાઓ પ્રદાન કરવા મા્ે સસવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા 

જ ે ગોઠવણો કરવામાં આવે એ એમ્લલોયર / કમિિારીનું સરલેશનશીપ 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

બનાવવાનું માનવામાં આવશ ેનહી:ં એમ્લલોયર અને સેવા પ્રદાતા દ્વારા 

પૂરા પાડવામાં આવતા સેવકો વચ્િે  અને એમ્લલોયર સેવક તરફ કાનૂની 

જવાબદારીઓ મા્ે જવાબદાર રહેશ ે નહી. નોકરીદાતાને સેવા 

પ્રદાતાઓ અને તનેા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવલે સેવક દ્વારા એમ્લલોયરન ે

આપવામાં આવતી સવેા સંબંસધત સેવાના સવવાદો અંગે કોઇ લેવાદેવા 

રહેશ ેનહી.ં 

 

કલમ -20 સેવકોની બદલી: 

બધા સેવકો એમ્લલોયરના ઑસફસ, અસધકારીઓ અને કમિિારીઓની 

માસહતી અને સહલિાલની ગુપ્તતા જાળવી રાખશ ેઅને બાહ્ય લોકોને આ 

પ્રકારની માસહતી આપશ ે નહી.ં આગળ જો એમ્લલોયરનો અસધકારી 

કોઈપણ સેવકની સેવાઓ અથવા વતિનથી સંતુષ્ટ નથી, તો ત ે િોક્કસ 

વ્યસિને બદલવા મા્ે સેવા પ્રદાતા અથવા તેના અસધકૃત પ્રસતસનસધ 

સાથ ેવાત કરશ.ે સેવા પ્રદાતા આવા સંિારની પ્રાસપ્ત પર સેવકને બદલશ.ે 

આવા બદલાવ મા્ે કોઈ વળતર અથવા વધારાનું વળતર િૂકવવામા ં

આવશ ેનહી.ં 

 

કલમ -21 - સેવકો દ્વારા ર્તા નુકસાની માિે જવાબદારી: 

જો સસવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતાં સેવકો ઓસફસ, વેસિ / 

કેબ્સ, પાઇપ લાઇન, રકેોડ્સિ, લેખો અથવા કોઈપણ અસ્ટથાયી / સ્ટથાવર 

સમલકતને તેમની બેદરકારીને લીધે યોગ્યતામાં, હેતુપૂવિક અથવા સનદોષ 

રીતે નુકસાન પહોિંાડે છે, તો સેવા પ્રદાતા, સેવા પ્રદાતા દ્વારા પૂરા 

પાડવામાં આવતાં સવેકો દ્વારા સીધી અથવા દૂરસ્ટથ નુકસાની મા્ે 

એમ્લલોયરને સમારકામ / વળતર અથવા ક્ષસતપુસતિ આપશ.ે 

 

કલમ -22 - નડફોલ્િ માિે કાયથવાહી અને સેવા સમાનિના પનરણામો: 

22.1 જો સેવા પ્રદાતા કરારમા ં કરવામાં આવેલ સેવાઓને સતંોષકારક 

રીતે અને સમયસર પૂરા પાડવામાં સનષ્ફળ જાય અથવા સતત સાત સદવસ 

મા્ે અને િણથી વધુ ઇવેન્ટ્સ પર સલસક્વડે્ેડ કરાયેલ નુકસાન સતત 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ે
સસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

લાગુ કરવામાં આવે, તો કરાર કરારના ભંગની ઓળખની દસ સદવસની 

નોસ્સ આપીને અને તેને સુધારવા અને કરાર સનભાવવા મા્ે એક તક 

આલયા પછી એમ્લલોયર દ્વારા સમાપ્ત કરવાને પાિ છે. જો દસ સદવસની 

અંદર સસવિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા કોઈ સુધારણા અથવા સુધારણાત્મક 

પગલાં લેવાય નહી,ં તો સડફો્્ને કારણે કોન્ ર ાક્્ સમાપ્ત કરવાના ઓડિર 

એમ્લલોયરના અસધકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવશ,ે જમેણે આ કરાર પર 

હસ્ટતાક્ષર કયાિ છે. 

22.2 જો કરાર સમાપ્ત થઈ જાય, તો નીિેની પગલાં લેવામાં આવશ ે

(એ) સંપૂણિ સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ જપ્ત કરવામાં આવશ ે

(બી) કરાર રકમના મહત્તમ પાંિ ્કા નુકસાનની રકમ વસૂલ કરવામા ં

આવશ ે 

(સી) સડફો્્ર સસવિસ પ્રોવાઇડરન ેએમ્લલોયરમાં સબડ ઓફર કરવા મા્ે 

પાંિ વષિ મા્ે રદ કરવામા ંઆવશ ે

 

કલમ -23 કોન્ટિરેક્િની પૂવથ-પનરપકવ સમાનિ 

23.1 જ ે અસધકારીએ કરાર દાખલ કયો છે અને હસ્ટતાક્ષર કયાિ છે ત ે

કરારની મયાિદા સમાપ્ત થાય ત ેપહેલાં કોઈ કારણ આલયા સવના કરારન ે

બંધ કરી શકે છે. આવા આકસસ્ટમકમાં, સંબંસધત અસધકારી િણ મસહનાની 

કોન્ ર ાક્ બંધ કરવાની  ઇચ્છાની નો્ીસ અથવા િણ મસહનાની પ્રો-રા્ા 

કોન્ ર ેક્્ પ્રાઈસ િૂકવશ.ે આવી નોસ્સ અવસધ સમાપ્ત થયા પછી કરાર 

સમાપ્ત થશ.ે બાકીના કરાર મા્ે કોઈ િુકવણી પછી સેવા પ્રદાતાન ે

કરવામાં આવશ ેનહી.ં 

 

23.2 જો સસવિસ પ્રોવાઇડર કોન્ ર ેક્ને બંધ કરવા ઇચ્છે છે, તો ત ેકરારન ે

બંધ કરવાના િણ મસહનાની નોસ્સ આપશ,ે આવી આકસસ્ટમક 

સસ્ટથસતમાં, નોસ્સ સમયગાળાના સમાસપ્ત પછી કરાર સમાપ્ત થશ,ે પરંત ુ

તેની સસક્યોસર્ી સડપોસઝ્ કરારના ત્યાગ મા્ે જપ્ત કરવામાં આવશ.ે 
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કલમ -24 કરાર નબન ્ર્ાનાાંતનરત : 

આ કરાર સબન સ્ટથાનાંતસરત છે અને સેવા પ્રદાતા બીજા કોઈન ે

સ્ટથાનાતંસરત કરશ ેનહી ંકે પે્ા-કરાર આપશ ેનહી. જો તે આમ કરશ,ે તો 

કરાર સમાપ્ત થઈ જશ ેઅને કલમ -24 મજુબ કાયિવાહી કરવામાં આવશ.ે 

 

કલમ -25 સેવકોના વીમા: 

સેવા પ્રદાતા, આ કરાર હેઠળ સનમણંુક અપાતા તમામ શે્રણીના સેવકોના 

એમ્લલોયરની ફરજ પર આવા સેવકોની ઇજા / મૃત્યુને કારણે ઉદ્ભવતી 

જવાબદારીઓ સામ ેવીમા મા્ે જવાબદાર રહેશ ેતેમણ ેપ્રથમ આર.એ. 

બીલની િુકવણી પ્રાપ્ત થયા પહેલાં એમ્લલોયરના અસધકારીને વીમા 

પૉસલસીની નકલ રજુ કરવાની રહેશે. 

 

કલમ -26 સેવા પ્રદાતાના મૃત્યુ અર્વા નાદારી: 

જો કરાર સેવા પ્રદાતા દ્વારા વ્યસિગત માસલક તરીકે હાથ ધરવામાં આવે 

છે, તો કરારનો સસવિસ પ્રોવાઇડરની મૃત્યનુી ઘ્નામાં અંત આવશ ે . જો 

સસવિસ પ્રોવાઇડરને નાદાર જાહેર કરવામાં આવે તો કરાર સમાપ્ત થશ.ે 

ભાગીદારી પેઢીના એકમાિ માસલકના સકસ્ટસામાં, અથવા મૃત્યુના 

સકસ્ટસામાં, જો બાકીના ભાગીદાર / કાનૂની વારસદારો સમાન શરતો અન ે

બોલીઓ સાથ ેબાકી અવસધ મા્ે કરાર કરવા તૈયાર હોય, તો તઓેએ 

તેમની સંમસતને લેસખતમાં સંવાસદત કરવી જોઈએ, જ ે સકસ્ટસામાં, 

એમ્લલોયરની તરફે આ કરાર પર હસ્ટતાક્ષર કરનાર અસધકારી, જો ત ે

અરજદારોની ક્ષમતા સવશે સંતુષ્ટ હોય તો આવી સવનંતી મજૂંર કરી શકે 

છે. આવી સવનંતી મજૂંર કરવામાં આવે ત્યાર,ે યોગ્ય પે્ા-કરાર દસ્ટતાવજે 

બનાવવામાં આવશ.ે 

 

કલમ -27 બીલ અને ચુકવણી: 

સસવિસ પ્રોવાઇડર મસહનાના અંતે ઇમારત/ કેમ્પસ મજુબના હાજરી 

નોધંણીની પ્રમાસણત નકલ તેમજ નોડલ અસધકારી અથવા અસધકારી કે 

જનેે ફરજ સોપંવામાં આવી છે તેના દ્વારા પ્રમાસણત સંબંસધત સલંગ્ન 
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સેવાઓના સંતોષકારક પ્રદશિનનુ પ્રમાણપિ સાથ ે એક અઠવાસડયામા ં

માસસક સબલ રજુ કરશ.ે સબલ રજૂ કયાિ પછી, જમેાં સબલ રજૂ કરવામાં 

આવેલ છે ત ેજ મસહનાના અંત પહેલાં િૂકવવામાં આવશે. સેવા પ્રદાતાએ 

સબલ રજૂ કરવા સાથ ે ઇપીએફ, ઇએસઆઈસી અને પાછલા મસહનાના 

પગારપિકની સવગતો સુપરત કરવી પડે છે અને સબલ રજૂ કરવા પહેલાં ત ે

GU ના આંતસરક ઓસડ્ર દ્વારા િકાસણી થયલે હોવી જોઈએ. 

 

કલમ -28 સેવાઓની સાંતોષકારક કામગીરી માિે માનસક પ્રમાણપત્ર 

રજુઆત: 

કેલેન્ડર મસહનાના અંતમાં, સ્ટથાપના શાખાના વડા અથવા અસધકારી કે 

જનેે સંબંસધત ઓસફસ / કેમ્પસની ફરજ સોપંવામાં આવેલ છે ત ેસુરક્ષા 

સેવાઓ મા્ે વ્યસિગત સનમણૂકની હાજરીને  અને સેવા પ્રદાતા દ્વારા 

સેવાઓના સતંોષકારક પ્રદશિન મા્ે માસસક પ્રમાણપિ સાથ ે સબલ 

પ્રમાસણત કરશ.ે સેવા પ્રદાતા દ્વારા દાવો રજૂ કરવા મા્ેનો આ આધાર 

હશ.ે 

 

કલમ -29 નવવાદો અને આનબથિરેશનર્ી સમાધાન: 

29.1 કુલપસતને અપીલ: આ કરારના અનસુંધાનમાં થતી બાબતોને લગતા 

કોઈપણ સવવાદ જ ે ઠેકેદાર દ્વારા રજૂ કરાયેલ હોય અને ઠેકેદારની 

રજૂઆત આ કલમનો સંદભિ મા્ે જી.ય.ુના રસજસ્ટ ર્ ાર દ્વારા સનણિય પ્રાપ્ત 

થયાના 30 સદવસની અંદર સમાધાન થઇ શકેલ ન હોય તે કોન્ ર ેક્્ર દ્વારા 

સમજૂતી મા્ે જી.ય.ુના કુલપસતની અધ્યક્ષતા હેઠળની સસમસતમાં રજુ 

કરવામાં આવશ.ે કુલપસત રસજસ્ટ ર્ ાર અને કોન્ ર ાક્્રની મીસ્ંગ બોલાવશે 

િાં કોન્ ર ાક્્રને તનેા કેસને દસ્ટતાવજેી અને મૌસખક પુરાવા પ્રસ્ટતતુ 

કરવાની તક આપવામાં આવશ.ે રસજસ્ટ ર્ ારને નારાજ પક્ષ દ્વારા 

ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓના જવાબ આપવા અને તેની રજુઆતન ે

સમથિન આપવા મા્ે દસ્ટતાવજેી અને મૌસખક પુરાવા આપવાનો 

અવકાશ આપવામાં આવશ.ે બંને પક્ષોની સુનાવણી પછી, કુલપસતની 
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અધ્યક્ષતા હેઠળની સસમસત ઠેકેદાર દ્વારા અપીલ મળવાની તારીખથી 45 

સદવસની અંદર વાજબી સનણિય લેશે. 

 

29.2 આસબિ ર્ ેશન: જો કલમ અંતગિત આપવામાં આવેલ કુલપસતનો 

સનણિય કોન્ ર ાક્્રને સ્ટવીકાયિ નથી, તો આવા સનણિયને પ્રાપ્ત થવાની 

તારીખથી 90 સદવસની અંદર અથવા જો 45 સદવસના સનધાિસરત સમય ે

કુલપસત દ્વારા કોઈ સનણિય આપવામાં નહી ં આવે  તો 45 સદવસની 

સમાસપ્ત પછી આ સવવાદ (1) ભારતીય સુલેહ અને સમાધાન અસધસનયમ -

1966 હેઠળ કુલપસત દ્વારા સનમણંૂક કરવામાં આવેલ એકમાિ ભારતીય 

આસબિ્ ર ે્ર, વાઇસ સમક્ષ લઇ જઇ શકાશ.ે 

 

29.3 આ કલમ હેઠળ કુલપસતઅથવા આસબિ્ ર ે્ર સમક્ષ જવાનો સનણિય 

ઠેકેદાર કામના પ્રગસતને રોકવા મા્ે હક્કદાર કરતો નથી. ઠેકેદાર સનયત 

સમય સાથ ેતેમની કામગીરી પુણિ કરવાનો પ્રયાસ કરશ.ે 
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ANNEXURE – A 

 

EVALUATION PROCESS:  

Selection process shall be based on QCBS (Quality and cost based selection) 

method which is as follows:  

 

Part – I (Technical Evaluation)  

 

- There will be a technical evaluation of the shortlisted firms and score of the 

same shall be called TS. Min 70 Marks are required for opening of the 

Financial Bid.  

- In this, bidder has to make a presentation before an expert cum user 

committee constituted by the client as per tender requirement.  

- Weightage of the TS shall be 70%.  

 

Part –II (Financial Evaluation)  

 

- Firm have to submit its financial proposal on www.nprocure.com, e-tender 

on-line bidding only.  

- Financial bids of only those bidders shall be opened whose TS is 70 and 

above. The financial score shall be called FS.  

- Weightage of the FS shall be 30%. Combined technical and financial score 

(CTFS) with proposed weightage shall be worked out as per the QCBS format 

given below and work will be awarded to the firm whose CTFS is highest.  

 

FORMAT OF QCBS (QUALITY & COST BASED SELECTION) 

 

Bid evaluation: 

The evaluation will be carried out based on following marking system.  

 

The Technical Bid will carry 70% and the price bid will carry 30% marks.  

 

For Price bid L1 will be given weightage 30 marks And based on L1 others 

will be given marks as under Marks = L1 / Bidders offer X 30  

 

The marks of price bid will be added in Technical bid marks, Highest mark will 

be considered as L1.  

 

The final award of work will be carried out with/without negotiation. 
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સુરક્ષા સેવાઓ માિે િેન્ટડર દ્તાવજે 

ગુજરાત યુનનવસીિી 

અમદાવાદ 

 

કામનું નામ:  ગજુરાત યુસનવસસિ્ ીના કેમ્પસમાં આવેલ સઘળી ઇમારતો 

મા્ે સુરક્ષા સેવાઓ પૂરી પાડવી. 

 

ભાગ-૨ 

વાનણનિક / નાણાકીય નબડ 

નોાંધ: ઈ- િેન્ટડનરાંગ દ્વારા ઇલેક્િર ોનનક ફોમિેમાાં સબનમિ કરવા 

 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ેસસક્કો  
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જોડાણ-૫ 

અનુસૂનચ- “બી” 

વાનણનિક / નાણાકીય / ભાવનબડ 

કાયથનુાં નામ: "ગુજરાત યુનનવનસથિી માિે સુરક્ષા સેવાઓ પરૂી પાડવી" 

અ.ન ં શે્રણી મુળ + 

ડી.એ.(ન્યનૂતમ

વેતન કરતા 

ઓછંુ નહી)ં 

(રુ.) 

વૈધાસનક શુ્ક 

(ઇએસઆઈસી + 

ઇપીએફ) (13.36 

+ 4.75 = 

18.11%) 

કુલ (મૂળભૂત + 

ડીએ + + 

વૈધાસનકશુ્ક) 

(વ્યસિદીઠરૂ.) 
 

પ્રસત મસહને સુરક્ષા 

કમિિારીઓની 

સંખ્યા 
 

મહત્તમ ૨૬ 

હાજરીધ્યાનમાં

રાખીને દર 

મસહને અદંાજીત 

િૂકવણી 

મસહના દીઠ 

પગારખિિ 

દર મસહને રાહત 

ખિિ 

દર મસહને કુલ 

ખિિ 

(૧) (૨) (૩) (૪)=(૩)*૧૮.૧૧% (૫)=(૩)+(૪) (૬) (૭)=(૫)*૨૬ (૮)=(૬)*(૭) (૯)=(૩)*(૬)*૪ (૧૦)=(૮)+(૯) 

૧ હસથયાર વગર 

પુરૂષ સલામતી 

રક્ષકો  (અ-કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૨ હસથયાર વગર 

પુરૂષ સલામતી 

રક્ષકો (કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૩ હસથયાર વગર સ્ત્રી 

સલામતી રક્ષકો  

(અ-કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ેસસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

૪ શસસ્ત્ર પરુૂષ 

સલામતી રક્ષકો 

(બંદુકધારી-કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૫ પુરુષ સુરક્ષા 

સનરીક્ષક (કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૬ HSE/ફાયર સેફ્ી 

ઓસફસર (કુશળ) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૭ લીફ્્ મેન (કુશળ) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૮ દર મસહને કુલ ખિિ xxx 

૯ સુરક્ષા એજન્સીની સેવા િાસજિસ (એ)ના %માંઆંકડા-બીમા ં
 

૧૦ સુરક્ષા એજન્સીની સેવા િાસજિસ (એ)ના %માશંબ્દો-બીમા ં
 

 

 

 

 

નોધં: 

1. યુસનવસસિ્ ી ઉપરના ્ેબલ અને વાસ્ટતસવક હાજર સંખ્યા મજુબ લઘુતમ વેતન મજુબ વૈધાસનક શુ્ક ખિિ તથા 

જીએસ્ીનો ખિિ ભોગવશે એજન્સી દ્વારા સબન વૈધાસનક શુ્ક ભોગવવામાંઆવશ ે અને તેને સસવિસ િાજિમા ં

ગણવામાં અને લખવામાં આવશ.ે 



 

રજીસ્ટ ર્ ાર     બીડલગાવનાર નો સહી અન ેસસક્કો  

“ગુજરાત યુસનવસી્ી ની કે્લીક ઈમારતો અન ેકેમ્પસ ને સુરક્ષા પૂરી પાડવા” 
 

 

 

2. ્ેન્ડરરએ યુસનવસસિ્ીની આવશ્યકતા મજુબ સુરક્ષા કમિિારીઓની રાત-સદવસની 8 કલાકની ફરજ મા્ે સનમણંૂક 

કરવા મા્ે રો ક્રમાંક ૯ અને ૧૦ મા ં % મા ં માિ સસવિસ િાજિ મા્ેના દરનો ઉ્લેખ કરવાનો રહેશ.ે બોનસ, 

ગૌરવપૂણિ, સલવસરઝ, ઓવરહેડ િાસજિસ, નફા અને જીએસ્ી સસવાયના અન્ય તમામ કરન ેધ્યાનમાં રાખીને દર 

લખવાનો રહેશ.ે જીએસ્ીનો ખિિ યુસનવસસિ્ ી દ્વારા ભોગવવામાં આવશ.ે ્ાંકવામાં આવતી સસવિસ િાસજિસમા ં

બે કરતા વધુ આમકડા હોવા જોઈએ નહી ંઅને ત ેશૂન્ય કરતાં વધ ુહોવુ ંજોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 5.45% માન્ય છે 

પરંતુ 5.451 માન્ય નથી. 

 

3. L1 એજન્સીઓ નાણાકીય સબડના ક્રમ ન.ં (૯) અને (૧૦) મા ં જણાવ્યા અનુસાર સસવિસ િાસજિસના આધાર ે

ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે, જ ેનોધંસનય છે. સમાન સસવિસ િાસજિસના સકસ્ટસામાં યુસનવસસિ્ ી ના લાયકાત માપદંડ 

મજુબ સનણિય લેશ.ે 

 

4.  સનયમો અનુસાર સબલમાંથી ્ીડીએસ કાપવમા ંઆવશ.ે 


