
 

 

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜਿੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਜ ਿੰ ਡਾ। 

ਕਾਲਜ ਕੰਟੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਲ ਬੰਦ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 13-07-2018 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦਫਤਰ 
ਮ ੱਚ ਜਿਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਾਨਤੀ ਰਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 25000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ 
ਮਪਰੰ ਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਮਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਮਠੰਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਜਿਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਖ ੀਂ ਕਰਿ 
12000/- ਰੁ ਪਰਤੀ ਿਹੀਨਾ ਹੋ ੇਗੀ। ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 16-07-2018 ਨ ੰ  ਮਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦਫਤਰ ਮ ੱਚ 
ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਫਲ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਲਜ  ੈੈੱਬ 
ਸਾਈਟ www.grcb.ac.in ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਪਰੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਮਕਸੇ  ੀ ਚਾਹ ਾਨ ਮ ਅਕਤੀ 
ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਿਕਾਰ ਸੁਰੱਮਖਅਤ ਹੈ। 

ਮਪਰੰ ਸੀਪਲ, 
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਮਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, 

ਬਮਠੰਡਾ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grcb.ac.in/


dcaso fgqz;hgb, ;oekoh okfizdok ekbi, pfmzvk. 

gZso Bzpo      fwsh 

ਕਾਲਜ ਕਿੰ ਟੀਨ  ੇਕ ੇਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ- 

1H ezNhB ftZu fe;/ th fe;w d/ BP/ dh tos'A eoB dh ;yas wBkjh j?. ekbi ਨੋ ;w'fezr i'B 

j?, fJ; bJh szpke{B"Ph dh wBkjh ;pzXh ;kfJB p'ov brkT[Dk m/e/dko dh fizw/tkoh j?.  

2H N?Avoeko tZb'A w'VB :'r iwkBsh oew 25,000 o[gJ/ dk p?Ae vokcN, fgqz;hgb ;oekoh 
okfizdok ekbi pfmzvk d/ Bkw s/  pDk e/ iwk eotkT[Dk io{oh j?.  

3H fi; m/e/dko B{z ezNhB dk m/ek fwbdk j? T[; B{z w"e/ s/ 3 wjhB/ dk n?vtK; feokfJnk ns/ 
50,000 o[gJ/ iwkBsh oew d/ o{g ftZu iwK eotkT[D/ g?Dr/.  

4H fi; m/e/dko B{z m/ek fwbdk j? i/eo T[j m/e/dko w"e/ s/ T[es n?AvtK; ns/ iwkBsh oew 
iwK Bjh eotkT[dk sK T[; d[nkok fdZsh rJh 25,000 o[gJ/ iwkBsh oew ips eo bJh 
ikt/rh ns/ T[; s'A nrb/ p/Bsh eosk B{z ;cb p'bheosk wzfBnk ikt/rk.  

5H ezNhB dk feokfJnk jo 3 wjhB/ pkd nvtK; ekbi ftZu iwK eotkT[Dk j't/rk. fBoXkfos 
fwsh s'A pknd ;w/ f;o feokfJnk iwK Bk eoB dh ;{os ftZu 100 o[gJ/ gqsh fdB i[owkBk 
t;{fbnk ikt/rk. fBoXkfos fwsh s'A 15 fdBK d/ nzdo^2 i[owkB/ ;fjs feokfJnk iwQK Bk 
eokT[D dh ;{os ftZu m/ek oZd eo fdZsk ikt/rk.  

6H ezNhB dk m/ek gqkgs j'D s'A 7 fdBK d/ nzdo f;js ftGkr gzikp s'A Certificate Under 

Food Safety & Standard ACT. 2006 nXhB ;oNhfce/N gqkgs eoBK m/e/dko dh fBZih 
fizw/tkoh j't/rh.  

7H fpibh dk fpZb fB:ws o{g Bkb GoBk m/e/dko dh fizw/tkoh j't/rh.  

8H ezNhB s/ fteD tkb/ ;wkB dh ehws ns/ r[Dtsk ;oekoh fB:wk nB[;ko ezNhB ew/Nh 
tZb'A fBoXkfos ehsh ikt/rh ns/ m/e/dko fJjBK ehwsK B{z  ezNhB s/ fv;gb/ eoBr/. 

9H ezNhB dk m/ek fJZe ;kb bJh fdZsk ikt/rk. m/e/dko dk ezw mhe j'D dh ;{os ftZu m/e/ 
dh fwnkd 10 gqshPs feokJ/ d/ tkX/ Bkb tXkJh ik ;edh j?. 

10H ezNhB d/ m/e/ dh fwnkd, m/e/dko d/ ftfdnkoEhnK ns/ ;Nkc gqsh tsho/ m/e/dko tZb'A 
gqdkB ehshnK ;oft;; ns/ m/e/dko d[nkok  fe;/ fe;w dh e'skjh j'D dh ;{os ftZu 15 
fdBK dk B'fN; d/ e/ fgqz;hgb d[nkok m/ek oZd ehsk ik ;edk j?. 

 



11. ਕੰਟੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ  ੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨ ਸਰ ਮਸਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਸਿੇਂ ਸਰਕਾਰ  ੱਲੋਂ ਬਾਲ ਿਜਦ ਰੀ ਸਬੰਿੀ 
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
12. ਆਉਟ ਸਾਇਡਰਜ ਨ ੰ  ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਾਨ ਿੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
13. ਠੇਕੇਦਾਰ  ੱਲੋਂ ਚਾਰ  Pedestal Fans ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ (ਕੁਰਸੀਆਂ/ਿੇਜ) 
ਸਟਾਫ/ਮ ਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। 
14.  ੇਟਰਜ ਯ ਮਨਫਾਰਿ ਮ ੱਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ  ੱਲੋਂ Medical Fit ਹੋਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
15. ਬੇਨਤੀਕਾਰ ਕੋਲ ਮਕਸੇ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ 
ਹੋਣਾ ਲਾਜਿੀ ਹੈ। ਮ ਮਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
16. ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕੰਟੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਜੰਿੇ ਾਰੀ ਹੋ ੇਗੀ। 
17. ਪੀਣ ਲਈ ਆਰ.ਉ ਦਾ ਪਾਣੀ  ਰਮਤਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਬੰਿ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। 
18. ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਟੀਨ ਨ ੰ  ਸਬ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 
19. ਕੰਟੀਨ ਮ ੱਚ ਮਕਸੇ ਮਕਸਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹਣੋ ਦੀ ਸ ਰਤ ਮ ੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜੰਿੇ ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। 
 
 
 
ਕਨ ੀਨਰ (ਕੰਟੀਨ ਕਿੇਟੀ)                  ਮਪਰੰ ਸੀਪਲ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਮਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, 
ਬਮਠੰਡਾ। 

 
 
 
 


