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SSPPOORRTTSS  AAUUTTHHOORRIITTYY  OOFF  JJHHAARRKKHHAANNDD,,  MMEEGGAA  SSPPOORRTTSS  CCOOMMPPLLEEXX,,  HHOOTTWWAARR,,  RRAANNCCHHII  
EE--mmaaiill::--  ssaajjhhaa99@@ggmmaaiill..ccoomm    WWeebbssiittee::  --  wwwwww..  SSaajjhhaa..iinn    PPhh..  NNoo..  00665511--22227733007722  
  RREEQQUUEESSTT  FFOORR  PPRROOPPOOSSAALL  ((  RRFFPP))    

CClleeaanniinngg  &&  PPlluummbbiinngg  wwoorrkkss  
  SSeeaalleedd  PPrrooppoossaallss  ((RRFFPP))  aarree  iinnvviitteedd  ffoorr  CClleeaanniinngg  &&  PPlluummbbiinngg  wwoorrkkss  aatt  BBiirrssaa  MMuunnddaa  FFoooottbbaallll  

SSttaaddiiuumm,,  MMoorraabbaaddii  &&  NNGGOOCC  ooffffiiccee,,  SSiillllii  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  KKhheellggaaoonn  RReessiiddeennttiiaall  AArreeaa,,  
((FFllaattss//DDuupplleexx)),,  SSaajjhhaa  OOffffiiccee,,  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aawwaarrdd  ooff  ccoonnttrraacctt..  TThhee  ddeettaaiilleedd  tteerrmmss  
aanndd  ccoonnddiittiioonnss  &&  tteennttaattiivvee  rreeqquuiirreedd  cclleeaanniinngg  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ssuuppeerrvviissoorr  hhaavvee  bbeeeenn  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  
PPrrooppoossaall  DDooccuummeennttss..  
SS..  NN..  PPllaaccee  CClleeaanniinngg  ppeerrssoonnaallss    SSuuppeerrvviissoorr  

CClleeaanneerr  PPlluummbbeerr  SSwwiippeerr  TToottaall  
11  BBiirrssaa  MMuunnddaa  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  MMoorraabbaaddii  1100  0022  0022  1144  0011  
22  SSiillllii,,  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm  0033  --  --  0033  --  
33  NNGGOOCC  OOffffiiccee,,  MMoorraabbaaddii  0011  --  --  0011  --  
44  SSaajjhhaa  OOffffiiccee,,  HHoottwwaarr  0022  --  --  0022  --  
55  KKhheellggaaoonn,,  DDuupplleexx  0033  0011  0011  0055  --  
66  KKhheellggaaoonn,,  FFllaattss,,  SSeeccttoorr  --IIIIII  BBlloocckk  --II  &&  IIII  0033  --  --  0033  --  
77  KKhheellggaaoonn,,  FFllaattss  SSeeccttoorr  --II  BBlloocckk  --IIIIII  &&  IIVV  0044  0011  0011  0066  --  

11..  NNaammee  ooff  tthhee  aaddvveerrttiisseerr  ::  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd..  
22..  DDaattee  &&  TTiimmee  ooff  ssaallee  ooff  RRFFPP  DDooccuummeenntt  ::  0033--1166  DDeecceemmbbeerr  22001166  
33..            LLaasstt  ddaattee,,  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  RReecceeiipptt  ooff  PPrrooppoossaallss  ((RRFFPP))  ::  2233--1122--22001166  ttiillll  33..0000  PPMM  SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff    

JJhhaarrkkhhaanndd,,  MMeeggaa  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,  HHoottwwaarr,,  RRaanncchhii  
44..  DDaattee,,  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  ooppeenniinngg  ooff  ((RRFFPP))  ::  2266..1122..22001166  aatt  11..0000  PPMM  ooff  tthhee  OOffffiiccee  ooff  ““DDiirreeccttoorr””    
      SSppoorrttss  aanndd  YYoouutthh  AAffffaaiirrss,,  GGoovvtt..  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd,,    
      MMDDII  BBuuiillddiinngg,,  PPrroojjeecctt  BBhhaawwaann,,  DDhhuurrwwaa,,  RRaanncchhii    
55..  CCoosstt  ooff  ((RRFFPP))  ::  TThhee  AAggeennccyy  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ddeeppoossiitt  RRss..  55000000//--  aass    

  bbaannkk  ddrraafftt  ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ""SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  
JJhhaarrkkhhaanndd""  iinn  aannyy  NNaattiioonnaalliizzeedd  //SScchheedduulleedd  BBaannkk  aass  
ccoosstt  ooff  ((RRFFPP))  tthhiiss  sshhaallll  bbee  NNoonn  rreeffuunnddaabbllee..  

  
EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa::--  
ii..  IInntteerreesstteedd  AAggeenncciieess,,  wwhhoo  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  UUppkkeeeepp//SSaanniittaattiioonn  iinn  SSttaaddiiuumm  ccaann,,  

ssuubbmmiitt  tthheeiirr  pprrooppoossaall  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ““SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd””..  TThhee  RRFFPP  ddooccuummeenntt  ccaann  aallssoo  bbee  
ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  SSAAJJHHAA  WWeebb  ssiittee  ((wwwwww..SSaajjhhaa..iinn  oorr  wwwwww..jjhhaarrkkhhaanndd..ggoovv..iinn//TToouurriissmm,,  AArrtt  CCuullttuurree,,  
SSppoorrttss  &&  YYoouutthh  AAffffaaiirrss//TTeennddeerr  ))..  AA  ddeemmaanndd  DDrraafftt  ooff  RRss..  55,,000000//--  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  sseeppaarraatteellyy  aalloonngg  wwiitthh  
tthhee  ddoowwnnllooaaddeedd  RRFFPP  ddooccuummeennttss..  TThhiiss  sshhaallll  bbee  NNoonn--rreeffuunnddaabbllee..  

iiii..  BBiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  aa  rreeggiisstteerreedd  ccoommppaannyy  //  NNGGOO  //  SSoocciieettyy  aanndd  sshhoouulldd  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  iinn  ssaanniittaattiioonn  aanndd  
pplluummbbiinngg  wwoorrkk  iinn  aannyy  MMuunniicciippaall  AAuutthhoorriittyy  //  GGoovvtt..  //  SSeemmii  GGoovvtt..  bbooddyy  aatt  lleeaasstt  ffoorr  33  yyeeaarrss..  ((PPlleeaassee  aattttaacchh  
rreelleevvaanntt  ccooppiieess  ooff  wwoorrkk  oorrddeerrss//aaggrreeeemmeenntt  ccooppiieess//  ppeerrffoorrmmaannccee  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn))..  

iiiiii..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  ttuurrnnoovveerr  ooff  RRss..  5500..0000  ((FFiiffttyy))  LLaakkhhss  iinn  pprreecceeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss..  TThhee  ttuurrnnoovveerr  sshhaallll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  ssaanniittaattiioonn  aanndd  pplluummbbiinngg  wwoorrkk  oonnllyy  aanndd  ttuurrnn  oovveerr  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ooff  
tthhee  oorriiggiinnaall  ccoommppaannyy,,  nnoott  aannyy  jjooiinntt  vveennttuurree  oorr  CCoonnssoorrttiiuumm..    

iivv..  BBiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ddeeppoossiitt  EEMMDD  ooff  RRss..  11..0000  LLaacc  aass  BBaannkk  DDrraafftt  ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ““SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  
ooff  JJhhaarrkkhhaanndd””  iinn  aannyy  NNaattiioonnaalliizzeedd//SScchheedduulleedd  BBaannkkss..    

vv..  TThhee  bbiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  aann  eessttaabblliisshheedd  ooffffiiccee//bbrraanncchh  ooffffiiccee  aatt  RRaanncchhii..  
vvii..  TThhee  bbiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  llaabboouurr  lliicceennsseess,,  sseerrvviiccee  ttaaxx,,  PPAANN  nnuummbbeerr  rreeggiissttrraattiioonnss  &&  nneecceessssaarryy  ppeerrmmiissssiioonn  

rreeggaarrddiinngg  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess..    
vviiii..  TThhee  BBiiddddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  DDuussttbbiinnss,,  RRiicckksshhaaww  TTrroolllleeyy,,  GGaarrbbaaggee  CCoonnttaaiinneerr,,  wwhheeeell  

bbaarrrrooww,,  GGaarrbbaaggee  SSttaanndd  PPoosstt,,  SStteeaamm  CClleeaanneerr  ((FFoorr  GGllaassss  CClleeaanniinngg))  eettcc  wwiitthh  ppuurrcchhaassee  bbiillllss..    
vviiiiii..  TThhee  aaggeennccyy  mmuusstt  hhaavvee  uupp  ttoo  ddaattee  sseerrvviiccee  TTaaxx,,  EEPPFF,,  EESSIICC  aanndd  PPAANN  RReeggiissttrraattiioonn..  
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SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd  ((SSAAJJHHAA))  

RReeqquueesstt  FFoorr  PPrrooppoossaall  ((RRFFPP))  FFoorr  CClleeaanniinngg  AAnndd  PPlluummbbiinngg  WWoorrkk  
  

EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd  iinnvviitteess  rreeqquueesstt  ffoorr  pprrooppoossaallss  ffoorr  cclleeaanniinngg  aanndd  
pplluummbbiinngg  wwoorrkk  aatt  BBiirrssaa  MMuunnddaa  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  MMoorraabbaaddii  &&  NNGGOOCC  ooffffiiccee,,  SSiillllii  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  
KKhheellggaaoonn  RReessiiddeennttiiaall  AArreeaa,,  ((FFllaattss//DDuupplleexx)),,  SSaajjhhaa  OOffffiiccee..  FFoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aawwaarrdd  ooff  ccoonnttrraacctt..  

  
SSccooppee  ooff  WWoorrkk    
11..  TThhee  pprrooppoossaall  ffoorr  cclleeaanniinngg  ((UUppkkeeeepp))  ooff  aabboovvee  ssttaaddiiaa  aanndd  pprreemmiisseess  sshhoouulldd  bbee  iinncclluussiivvee  ooff  cclleeaanniinngg  

mmaatteerriiaall  ccoonnssuummaabblleess  iitteemmss  aanndd  dduurraabblleess  aass  wweellll  aass  mmeecchhaanniissee..    
22..  TThhee  BBiiddddeerr  hhaass  ttoo  ddoo  aallll  tthhee  pplluummbbiinngg  wwoorrkkss  iinn  aallll  ssppeecciiffiieedd  aarreeaa  aass  ppeerr  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhee  bbiiddddeerr  mmaayy  

nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  oouuttssoouurrccee  tthhee  pplluummbbiinngg  wwoorrkk  aanndd  tthhee  oovveerraallll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  mmaaiinntteennaannccee  ooff  
pplluummbbiinngg  wwoorrkk  lliieess  wwiitthh  bbiiddddeerr..    

33..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhoouulldd  ddeeppllooyy  hhiiss  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee  ffoorr  eeffffeeccttiivvee  aanndd  pprrooppeerr  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  
mmaaiinntteennaannccee  aanndd  uuppkkeeeepp  jjoobbss  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt..  

44..  BBiiddddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  DDuussttbbiinnss  ttoo  pprroovviiddee  aallll  ccoonncceerrnneedd  aarreeaa..  
55..  AA  cclleeaanniinngg  cchhaarrtt  mmuusstt  bbee  uuppddaatteedd  oonn  ddaaiillyy  bbaassiiss  aanndd  ddiissppllaayyeedd  eeaacchh  ttooiilleett  aass  ppeerr  pprrooppoosseedd  cclleeaanniinngg  ssttaaffff..  
66..  TThhee  aaggeennccyy  wwiillll  pprroovviiddee  uunniiffoorrmmss  ooff  aallll  cclleeaanneerrss  aanndd  SSppeeccttaacclleess,,  gglloovveess,,  nnoossee  mmaasskkss,,  ccaappss,,  sshhooeess,,  ssaaffeettyy  

bbeelltt  eettcc..  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  aass  ppeerr  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  jjoobb..  
77..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//  MMaannaaggeerr//CCaarreettaakkeerr  ooff  SSAAJJHHAA  oorr  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriizzeedd  ooffffiicceerr  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  ssttaannddaarrdd  ooff  cclleeaannlliinneessss  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  CCoonnttrraacctt..    
88..  IInn  aannyy  eevveennttss  aanndd  eemmeerrggeennccyy,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprroovviiddee  oonnssiittee  aallll  nneecceessssaarryy  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  cclleeaanniinngg//  

pplluummbbiinngg  oorr  aannyy  ootthheerr  jjoobb  aassssiiggnneedd  dduurriinngg  eevveenntt  ((rroouunndd  tthhee  cclloocckk))..  
99..  OOnnee  cclleeaanniinngg  &&  ssaanniittaattiioonn  ssuuppeerrvviissoorr  ddeeppllooyyeedd  bbyy  aaggeennccyy..    
TTeecchhnniiccaall  QQuuaalliiffiiccaattiioonn    
ii..  BBiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  rreeggiisstteerreedd  ccoommppaannyy  //  NNGGOO  //  SSoocciieettyy  aanndd  sshhoouulldd  hhaavvee  eexxppeerriieennccee  iinn  ssaanniittaattiioonn  aanndd  

pplluummbbiinngg  wwoorrkk  iinn  aannyy  MMuunniicciippaall  AAuutthhoorriittyy  //  GGoovvtt..  //  sseemmii  GGoovvtt..  BBooddyy  aatt  lleeaasstt  ffoorr  55  yyeeaarrss..  ((PPlleeaassee  aattttaacchh  
rreelleevvaanntt  ccooppiieess  ooff  wwoorrkk  oorrddeerrss//aaggrreeeemmeenntt  ccooppiieess//  ppeerrffoorrmmaannccee  cceerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn))..  

iiii..  TThhee  BBiiddddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  nnuummbbeerr  ooff  DDuussttbbiinnss,,  RRiicckksshhaaww  TTrroolllleeyy,,  GGaarrbbaaggee  CCoonnttaaiinneerr,,  WWhheeaall  
bboorrrrooww,,  GGaarrbbaaggee  SSttaanndd  PPoosstt  eettcc  wwiitthh  ppuurrcchhaassee  bbiillllss..    

iiiiii..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhoouulldd  hhaavvee  ttuurrnnoovveerr  ooff  RRss..  5500..0000  ((FFiiffttyy))  LLaakkhhss  iinn  pprreecceeddiinngg  tthhrreeee  yyeeaarrss..  TThhee  ttuurrnnoovveerr  sshhaallll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  ssaanniittaattiioonn  aanndd  pplluummbbiinngg  wwoorrkk  oonnllyy  aanndd  ttuurrnn  oovveerr  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ooff  
tthhee  oorriiggiinnaall  ccoommppaannyy  nnoott  aannyy  jjooiinntt  vveennttuurree  oorr  CCoonnssoorrttiiuumm..    

iivv..  BBiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ddeeppoossiitt  EEMMDD  ooff  RRss..  11..0000  LLaacc  aass  BBaannkk  DDrraafftt  ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ““SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  
ooff  JJhhaarrkkhhaanndd””  iinn  aannyy  NNaattiioonnaalliizzeedd//SScchheedduulleedd  BBaannkkss..    

vv..  TThhee  bbiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  eessttaabblliisshheedd  ooffffiiccee//bbrraanncchh  ooffffiiccee  aatt  RRaanncchhii..  
vvii..  TThhee  bbiiddddeerr  mmuusstt  hhaavvee  llaabboouurr  lliicceennsseess,,  sseerrvviiccee  ttaaxx,,  PPAANN  nnuummbbeerr  rreeggiissttrraattiioonnss  &&  nneecceessssaarryy  ppeerrmmiissssiioonn  

rreeggaarrddiinngg  ssaanniittaattiioonn  sseerrvviicceess..    
vviiii..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  ((SSAAJJHHAA))  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreejjeecctt  oorr  aacccceepptt  tthhee  RRFFPP//aannyy  rraattee  qquuoottaattiioonn  iinn  ppaarrtt  

oorr  ffuullll  aanndd  rreellaaxx  aannyy  pprroovviissiioonn  wwiitthhoouutt  aassssiiggnniinngg  aannyy  rreeaassoonn  tthheerreeooff..  
vviiiiii..  AAllll  tthhee  aabboovvee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aalloonngg  wwiitthh  tteecchhnniiccaall  bbiidd  iinn  AAnnnneexxuurree--II..  
iixx..  SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmooddiiffyy  tthhiiss  RRFFPP  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  pprroocceessss  wwiitthhoouutt  ssttaattiinngg  aannyy  rreeaassoonn  

oorr  iinnccuurrrriinngg  aannyy  lliiaabbiilliittyy..  
xx..  AAtt  aannyy  ttiimmee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  RRFFPP,,  AAuutthhoorriittyy  mmaayy  mmooddiiffyy  tthhee  tteennddeerr  iinn  rreessppoonnssee  

ttoo  ccllaarriiffiiccaattiioonn  bbyy  iissssuuaannccee  ooff  aaggeennddaa..    
FFiinnaanncciiaall  BBiidd    
  PPlleeaassee  rreeffeerr  AAnnnneexxuurree--IIII  
BBiidd  PPrroocceessss  
II..  TThhee  bbiidd  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  iinn  ttwwoo  bbiidd  ssyysstteemm..  TTeecchhnniiccaall  bbiidd  &&  ffiinnaanncciiaall  bbiidd  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  sseeppaarraattee  

sseeaalleedd  eennvveellooppeess..  BBootthh  tthhee  bbiiddss  sshhaallll  hhee  kkeepptt  iinn  sseeppaarraattee  sseeaalleedd  eennvveellooppee..  
IIII..  FFiinnaanncciiaall  ooffffeerr  sshhaallll  bbee  ccoommppoossiittee  &&  oonnllyy  oonnee  pprriiccee  ooffffeerr  sshhaallll  bbee  qquuoottee  ppeerr  mmoonntthh..  
IIIIII..  FFiinnaanncciiaall  BBiiddss  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  oonnllyy  ooff  tteecchhnniiccaallllyy  qquuaalliiffiieedd  bbiiddddeerrss..  
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OOtthheerr  CCoonnddiittiioonnss  
II..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  aallll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  rreeggaarrddiinngg  nneecceessssaarryy  llaabboouurr  AAccttss,,  MMiinniimmuumm  wwaaggeess  rruullee  aanndd  aallll  

ootthheerr  LLaawwss..  
IIII..  SSeeccuurriittyy  DDeeppoossiitt  ooff  1100  ppeerrcceenntt  ooff  aannnnuuaall  bbiidd  vvaalluuee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  bbee  ddeeppoossiitteedd  aass  BBaannkk  DDrraafftt  oorr  BBaannkk  

GGuuaarraanntteeee  vvaalliidd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaggrreeeemmeenntt..  FFoorr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr  tthhee  BBaannkk  GGuuaarraanntteeee  sshhaallll  
hhaavvee  ttoo  bbee  rreenneewweedd  bbyy  tthhee  bbiiddddeerr  bbeeffoorree  eexxppiirryy  ooff  dduuee  ddaatteess..  

IIIIII..  TThhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  aann  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr,,  SSAAJJHHAA  aanndd  oonnllyy  
aafftteerr  tthhaatt  wwoorrkk  oorrddeerr  sshhaallll  hhee  iissssuueedd..  TThhee  bbiiddddeerr  hhaass  ttoo  ffoollllooww  tthhee  ccuurrrreenntt  JJhhaarrkkhhaanndd  ssttaattee  mmiinniimmuumm  
wwaaggee  rruulleess..  

IIVV..  TThhee  bbiiddddeerrss  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  nnuummbbeerr  ooff  eemmppllooyyeedd  &&  ttrraaiinneedd  cclleeaanniinngg  aanndd  pplluummbbiinngg  ppeerrssoonnnneell  aass  wweellll  aass  
ccoommppeetteennccyy  ssoo  aass  ttoo  eessttaabblliisshh  tthheeiirr  ccrreeddiibbiilliittyy  iinn  mmaannaaggiinngg  ssuucchh  hhuuggee  ccoommpplleexxeess..  

VV..  TThhee  aaggrreeeemmeenntt  ppeerriioodd  sshhaallll  bbee  ffoorr  tthhrreeee  yyeeaarrss..    
VVII..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhoouulldd  ssiiggnn  aanndd  ssttaammpp  eeaacchh  ppaaggee  ooff  tthhiiss  RR..FF..PP..  ddooccuummeenntt  aass  aa  ttookkeenn  ooff  hhaavviinngg  rreeaadd  aanndd  

uunnddeerrssttoooodd  tthhee  tteerrmmss  &&  ccoonnddiittiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  tthheerreeiinn  aanndd  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  bbiidd..  TThhee  tteennddeerr  
ddooccuummeenntt  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  pprrooppeerr  bboouunndd  ffrroomm..  UUnnssiiggnneedd  aanndd  uunnbboouunndd  RR..FF..PP..  ddooccuummeennttss  aarree  
lliiaabbllee  ttoo  bbee  rreejjeecctteedd..    

VVIIII..  BBiiddddeerr  sshhaallll  nnoott  ssuubb--lleett  oorr  ssuubb--ccoonnttrraacctt  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt//jjoobb  wwiitthhoouutt  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  
SSAAJJHHAA..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  aacctt  ooff  oommiissssiioonn  oorr  ccoommmmiissssiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  
hhiiss  ssuuppeerrvviissoorrss//wwoorrkkeerrss..  AAnnyy  ddaammaaggee  ddoonnee//ccaauusseedd  ttoo  tthhee  eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurree//ffuurrnniittuurree//ffiittttiinngg  eeqquuiippmmeenntt  
bbyy  tthhee  wwoorrkkeerrss  ooff  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr    tthhiiss  sshhaallll  ttoo  bbee  rreeccttiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aatt  hhiiss  oowwnn  rriisskk  aanndd  ccoosstt..    
SSAAJJHHAA  sshhaallll  nnoott  ttaakkee  aannyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ddaammaaggeess  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  oorrggaanniizzaattiioonn  iinn  aannyy  
mmaannnneerr..  

VVIIIIII..  MMaaiinnttaaiinniinngg  ssaaffeettyy  &&  sseeccuurriittyy  ooff  aallll  wwoorrkkeerrss  sshhaallll  bbee  tthhee  ssoollee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  aaggeennccyy..  
IIXX..  AAllll  tthhee  eemmppllooyyeeee  ooff  aaggeennccyy  sshhaallll  ccaarrrryy  pphhoottoo    iiddeennttiittyy  ccaarrddss  aanndd  pprrooppeerr  uunniiffoorrmm  ttoo  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

aaggeennccyy  aatt  aallll  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  oonn  dduuttyy..  
XX..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  kkeeeepp  tthhee  bbiioo--ddaattaa,,  rreecceenntt  pphhoottooggrraapphhss  ooff  eeaacchh  ppeerrssoonnnneell  aanndd  ootthheerr  ssuucchh  ccrreeddeennttiiaallss  

aass  ppeerr  ggoooodd  iinndduussttrryy  pprraaccttiiccee..  
XXII..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssoolleellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthheeiirr  wwaaggeess  aanndd//oorr  dduueess  ttoo  hhiiss  

eemmppllooyyeeeess..  AAtt  aannyy  ppooiinntt  iinn  ttiimmee  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  aaggeennccyy  ccaannnnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  eemmppllooyyeeeess  ooff  
SSAAJJHHAA  oorr  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt..  

XXIIII..  AAllll  lliiaabbiilliittiieess  aarriissiinngg  oouutt  ooff  vviioollaattiioonn  ooff  llooccaall  llaawwss  aanndd//oorr  cceennttrraall  llaawwss  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  
aaggeennccyy..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ffuurrnniisshh  aa  ddeettaaiilleedd  ffoorrttnniigghhttllyy  dduuttyy  cchhaarrtt  ooff  hhiiss  eemmppllooyyeeeess  aanndd  kkeeeepp  
iinnffoorrmmeedd  tthhee  SSAAJJHHAA  ooff  aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  lliisstt  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  TThhee  dduuttyy  cchhaarrtt  ffoorr  tthhee  ffoorrttnniigghhtt  sshhoouulldd  
ggiivvee  tthhee  ssppeecciiffiicc  nnaammeess  ooff  eemmppllooyyeeeess  aanndd  tthhee  rreessppeeccttiivvee  dduuttiieess  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  ttoo..  AA  ccooppyy  ooff  
tthhee  dduuttyy  cchhaarrtt  sshhaallll  bbee  ddiissppllaayyeedd  bbyy  hhiimm  oonn  tthhee  NNoottiiccee  BBooaarrdd  aallssoo..  

XXIIIIII..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnss  eemmppllooyyeedd  bbyy  hhiimm  sshhaallll  nnoott  iinndduullggee  ttoo  oouuttssiiddeerrss  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
tthhee  eeqquuiippmmeenntt((ss))  iinnssttaalllleedd  iinn  tthhee  ssttaaddiiuumm  //  iinndduullggee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  SSAAJJHHAA  aass  wweellll  
aass  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  SSAAJJHHAA..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  aallssoo  hhaavvee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ssttaaddiiuumm  
//mmoovveeaabbllee  aanndd  iimmmmoovvaabbllee  pprrooppeerrllyy,,  bbeessiiddeess  pprrootteeccttiinngg  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

XXIIVV..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  eettcc..,,  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnss  ssoo  ddeeppllooyyeedd  bbyy  hhiimm  bbyy  1100tthh  ooff  eevveerryy  
mmoonntthh  tthhrroouugghh  bbaannkk  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  

XXVV..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  ppaayy  rraatteess  aanndd  wwaaggeess  aanndd  oobbsseerrvvee  hhoouurrss  ooff  wwoorrkk  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eemmppllooyymmeenntt  aass  
ppeerr  eexxiissttiinngg  rruulleess  uunnddeerr  MMiinniimmuumm  WWaaggeess  AAcctt..  IItt  sshhaallll  bbee  hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  hhee  ppaayyss  hhiiss  
wwoorrkkmmeenn  wwaaggeess  wwhhiicchh  aarree  nnoott  lloowweerr  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  wwaaggeess  aass  pprreessccrriibbeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  
ggoovveerrnnmmeenntt..  

XXVVII..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  oorr  hhiiss  nnoommiinneeee  sshhaallll  eennssuurree  hhiiss//iittss  pprreesseennccee  aatt  aa  sshhoorrtt  nnoottiiccee  wwhheenn  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  
SSAAJJHHAA..  

XXVVIIII..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseettttlleemmeenntt  ooff  hhiiss  oowwnn  ccoosstt  ooff  hhiiss  wwoorrkkmmeenn  ttoo  bbee  eennggaaggeedd  ffoorr  tthhee  
wwoorrkk,,  ttoowwaarrddss  mmeeeettiinngg  tthhee  lliiaabbiilliittyy  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  aarriissiinngg  oouutt  ooff  ddeeaatthh//iinnjjuurryy//ddiissaabblleemmeenntt  aatt  wwoorrkk  eettcc..  

XXVVIIIIII..  TThhee  aaggeennccyy  wwiillll  cceerrttiiffyy  ooff  ddaammaaggeess  pprree//ppoosstt  eevveenntt  aatt  ssttaaddiiuumm//aallllooccaattee  ppllaaccee..  IInn  ccaassee  aannyy  ddaammaaggeess  
ffoouunndd  aaggeennccyy  sshhaallll  iinnffoorrmm  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  SSAAJJHHAA  wwiitthhiinn  2244  HHrrss  ttiimmee..  
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XXIIXX..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  pprriioorr  
nnoottiiccee  ssttaattiinngg  tthhee  ccaauussee  ooff  tteerrmmiinnaattiioonn  nnoottiiccee..  HHoowweevveerr  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  mmaayy  wwiitthhddrraaww  
tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  nnoottiiccee  aafftteerr  ssaattiissffaaccttoorryy  ccoommpplliiaannccee  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss..    

XXXX..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeedduucctt  ddaammaaggeess  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  oorr  ffaacciilliittiieess  ccaauusseedd  
dduuee  ttoo  tthhee  nneegglliiggeennccee  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  oorr  aannyy  ppeerrssoonnaall  wwoorrkkiinngg  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  dduurriinngg  tthhee  
ppeerriioodd  ooff  sseerrvviicceess  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  2200%%  ooff  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ppeerriioodd  ooff  ccoonnttrraacctt  
aafftteerr  sseerrvviinngg  pprrooppeerr  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ggiivviinngg  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ttiimmee  ttoo  ccoommppllyy  oorr  rreeccttiiffyy  tthhee  
ddeeffaauulltt..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorrss//SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  aallssoo  tthhee  rriigghhtt  ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  nnoottiiccee  aafftteerr  ssaattiissffaaccttoorryy  
ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..  FFoorr  aavvooiiddaannccee  ooff  ddoouubbtt  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ppeerriioodd  ooff  tthhee  
ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  tthhee  aammoouunntt  qquuootteedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  iinn  iittss  ffiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  ((ppeerr  mmoonntthh  rraattee))  
mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhiirrttyy  ssiixx  ((3366))  oorr  ttoottaall  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  ooff  ccoonnttrraacctt,,  iiff  aannyy..  

XXXXII..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  ffuurrtthheerr  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeedduucctt  tthhee  ppeennaallttyy  cchhaarrggee  ffoorr  uunnssaattiissffaaccttoorryy  
ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  aaggeennccyy  dduurriinngg  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ssppeecciiffiieedd  iinn  ssuucchh  nnoottiiccee  sseerrvveedd  ffoorr  
uunnssaattiissffaaccttoorryy  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  sshhaallll  ddeedduucctt  ppeennaallttyy  ttoo  bbee  ccaallccuullaatteedd  aanndd  
ppaaiidd  ffoorr  eeaacchh  ddaayy  ooff  ddeellaayy  uunnttiill  tthhee  uunnssaattiissffaaccttoorryy  ppeerrffoorrmmaannccee  iiss  rreeccttiiffiieedd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  11%%  ooff  tthhee  ccoosstt  
ooff  ssuucchh  rreeppaaiirr//rreeppllaacceemmeenntt..      

XXXXIIII..  TThhee  eexxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppooiinntt  aannyy  ootthheerr  aaggeennccyy  ttoo  rreeccttiiffyy  oorr  ccoommpplleettee  
aannyy  uunnssaattiissffaaccttoorryy//iinnccoommpplleettee  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aanndd  rreeccoovveerr  ssuucchh  aammoouunntt  ppaaiidd  ttoo  ssuucchh  
aaggeenncciieess  ffrroomm  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  sseeccuurriittyy  aanndd  ffeeeess  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..    

XXXXIIIIII..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprroovviiddee  wweeeekkllyy  ooffff//hhoolliiddaayyss  ttoo  hhiiss  wwoorrkkmmeenn  aass  ppeerr  pprreevvaalleenntt  llaawwss  bbuutt  iitt  wwiillll  bbee  
hhiiss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  uunniinntteerrrruupptteedd  sseerrvviicceess  oonn  aallll  ddaayyss..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  aaddvviisseedd  ttoo  kkeeeepp  
ssuuffffiicciieenntt  ppeerrssoonnaall  ssoo  aass  ttoo  aaddjjuusstt  aanndd  rroottaattee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaallss..  

XXXXIIVV..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//  MMaannaaggeerr//CCaarreettaakkeerr  ooff  SSAAJJHHAA  oorr  aannyy  ootthheerr  aauutthhoorriizzeedd  ooffffiicceerr  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  ssttaannddaarrdd  ooff  cclleeaannlliinneessss  sshhaallll  bbee  ffiinnaall  aanndd  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr..    

XXXXVV..  IInn  aannyy  eevveennttss  aanndd  eemmeerrggeennccyy,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprroovviiddee  oonnssiittee  aallll  nneecceessssaarryy  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  cclleeaanniinngg  
aanndd  pplluummbbiinngg  oorr  aannyy  ootthheerr  jjoobb  aassssiiggnneedd  dduurriinngg  eevveenntt  ((rroouunndd  tthhee  cclloocckk))..  

XXXXVVII..  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprroovviiddee  cclleeaanneerrss,,  ssuuppeerrvviissoorrss  aass  ppeerr  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  jjoobb..  
XXXXVVIIII..  AAppaarrtt  aabboovvee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk,,  aa  ddeettaaiill  lliisstt  ooff  AArrttiicclleess  &&  eeqquuiippmmeennttss,,  FFrreeqquueennccyy,,  ddaaiillyy  rreeqquuiirree  mmaann  

ppoowweerr,,  cchheemmiiccaallss  aanndd  ccoonnssuummaabbllee  lliisstt  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  sseeppaarraattee  rreeggiisstteerr..      
XXXXVVIIIIII..  TThhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  mmuusstt  pprroovviiddee  EEPPFF  &&  EESSIICC  ccooddee  wwiitthhiinn  aa  mmoonntthh  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aawwaarrdd  

ooff  ccoonnttrraacctt..    
PPaayymmeenntt  CCoonnddiittiioonn  
II..  PPaayymmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  &&  nnoo  aaddvvaannccee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd..  ((IINNCCLLUUSSIIVVEE  ooff  EEPPFF,,  EESSIICC,,  

SSeerrvviiccee  TTaaxx,,  SSeerrvviiccee  cchhaarrggee  oorr  aannyy  ootthheerr  cchhaarrggeess,,  ttaaxxeess,,  dduuttiieess  eettcc..))  
IIII..  TThhee  aaggeennccyy  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  EEPPFF,,  EESSIICC,,  SSeerrvviiccee  ttaaxx  &&  ootthheerr  dduueess  ooff  tthheeiirr  

eemmppllooyyeeeess..  SSAAJJHHAA  wwiillll  nnoott  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  dduueess  ooff  hhiiss  ppeerrssoonnnneell..    
IIIIII..  TThhee  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  pplluummbbiinngg  iitteemmss  wwiillll  bbee  bboorrnnee  bbyy  SSAAJJHHAA..  HHoowweevveerr  iitteemmss  uussiinngg  uupp  

ttoo  1100,,000000//--  mmaayy  bbee  ppuurrcchhaasseedd  &&  rreeppllaacceedd  bbyy  ccoonnttrraaccttoorr  wwiitthh  tthhee  pprriioorr  ccoonnsseenntt  ffrroomm  SSAAJJHHAA  AAuutthhoorriittyy..    
HHoowweevveerr  iitteemmss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppuurrcchhaasseedd  aanndd  rreeppllaacceedd  mmoorree  tthhaann  RRss..  1100,,000000//--  iitt  rreeqquuiirreess  pprriioorr  aapppprroovvaall  
ooff  SSaajjhhaa..    

PPeennaall  PPrroovviissiioonnss  
II..  IInn  ccaassee  ooff  ffiirree  hhaazzaarrdd  iitt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr  ttoo  iinnffoorrmm  iinnssttaannttllyy  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

aauutthhoorriittiieess..  TThhee  bbiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ttrraaiinn  tthheeiirr  ppeerrssoonnnneell  rreeggaarrddiinngg  sswwiittcchhiinngg  oonn  tthhee  eexxiissttiinngg  ffiirree  hhaazzaarrdd  
ssyysstteemm  ooff  tthhee  ssttaaddiiaa..  

IIII..  IInn  ccaassee  ooff  eelleeccttrriiccaall  sshhoorrtt  cciirrccuuiittss  tthhee  bbiiddddeerr  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ssttaaddiiuumm  aauutthhoorriittiieess..  
IIIIII..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwiitthhoouutt  aannyy  pprriioorr  nnoottiiccee..  
IIVV..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr//SSAAJJHHAA  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeedduucctt  tthhee  ppeennaallttyy  cchhaarrggee  ooff  uunnssaattiissffaaccttoorryy  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  bbiiddddeerr  dduurriinngg  sseerrvviicceess  aafftteerr  pprrooppeerr  nnoottiiccee..  
VV..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  lleeggaall  ddiissppuuttee  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  aass  ppeerr  aapppprroopprriiaattee  ccoouurrttss  aatt  RRaanncchhii..  
  
  
  

EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  
SSppoorrttss  AAuutthhoorriittyy  ooff  JJhhaarrkkhhaanndd  
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AAnnnneexxuurree--II  

((TToo  bbee  kkeepptt  dduullyy  ssiiggnneedd  iinn  eennvveelloopp  --11  qquuaalliiffyyiinngg//TTeecchhnniiccaall  BBiidd))  
  TTEECCHHNNIICCAALL  BBIIDD  

  BBiiddddeerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss::--  
  11..    NNaammee  ooff  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffiirrmm//aaggeennccyy    ::  
  22..    AAddddrreessss  ooff  tthhee  ffiirrmm//aaggeennccyy      ::  

((WWiitthh  TTeell..  nnoo..  FFaaxx  &&  EE--mmaaiill))  
  33..    NNaammee  &&  AAddddrreessss  ooff  tthhee  PPrroopprriieettoorr    ::  
PPaarrttnneerrss//  DDiirreeccttoorr  ((WWiitthh  mmoobbiillee  nnoo..))      44..    CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  ((SS))  ((WWiitthh  mmoobbiillee  nnoo..))    ::  

  55..    RReeggiissttrraattiioonn  NNuummbbeerr  ooff  tthhee  aaggeennccyy  uunnddeerr  ::  
  TThhee  ccoommppaannyy’’ss  AAcctt//AAddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  aannyy  
  OOtthheerr  aacctt  ffoorr  pprroovviiddiinngg  mmaannppoowweerr..  
  66..    AAggeennccyy  mmeemmoorraanndduumm  &&  PPrrooffiillee      ::  
  77..    PPAANN  NNoo..  aanndd  iinnccoommee  ttaaxx  nnoo..      ::  
  88..  SSeerrvviiccee  ttaaxx  rreeggiissttrraattiioonn  nnoo..      ::  
    99..    DDeettaaiillss  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  EEPPFF  aauutthhoorriittiieess  ::  

AAnndd  EESSII  AAuutthhoorriittiieess  
  1100..    DDeettaaiillss  ooff  EEMMDD          ::  

  1111..    IInn  oorrddeerr  aasssseessss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ssttaannddiinngg  oorr  tthhee  aaggeennccyy//ffiirrmm  tthhee  bbiidd  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmaatt..  
    FFYY..  22001133--1144  FFYY--  22001144--1155  FFYY--  22001155--1166  
TTuurrnnoovveerr        
TTaaxxaabbllee  iinnccoommee        
TTaaxx  ppaaiidd        
AAbboovvee  ffoorrmmaatt  sshhoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee,,  lliikkee  ccooppiieess  ooff  bbaallaannccee  sshheeeett  pprrooffiitt  &&  lloossss  AA//CC,,  
iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnnss  eettcc..  dduullyy  ssiinnggeedd  bbyy  tthhee  ssttaattuuttoorryy  aauuddiittoorr  oorr  aannyy  ootthheerr  cchhaarrtteerreedd  aaccccoouunnttaanntt..  
    
1122..    TThhrreeee  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  ii..ee..  FFYY..  22001133--1144,,  22001144--1155  aanndd  22001155--1166  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmaatt..    
NNaammee  &&  AAddddrreessss  ooff  

cclliieenntt  
TToottaall  ccoonnttrraacctt  vvaalluuee  JJoobb  oorrddeerr  nnoo  &&  ddaattee  CCoonnttrraacctt  ppeerriioodd  

ssttaarrtt//EEnndd  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

DDooccuummeennttaarryy  eevviiddeennccee  ttoo  bbee  eenncclloosseedd  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  eexxppeerriieennccee  ccllaaiimmeedd  ssuucchh  aass  ccoonnttrraaccttss//cclliieenntt  
cceerrttiiffiiccaattee  eettcc..  

DDeeccllaarraattiioonn  
  II  hheerreebbyy  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ffuurrnniisshheedd  aabboovvee  aarree  ccoommpplleettee  aanndd  ccoorrrreecctt  ttoo  tthhee  bbeesstt  ooff  mmyy//oouurr  

kknnoowwlleeddggee..  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iinn  ccaassee  aannyy  ddeevviiaattiioonn  iiss  ffoouunndd  iinn  tthhee  aabboovvee  ssttaatteemmeenntt  aatt  aannyy  ssttaaggee,,  tthhee  
ffiirrmm//aaggeennccyy  wwiillll  bbee  bbllaacckklliisstteedd  aanndd  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aannyy  rriigghhtt  ooff  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  iinn  ffuuttuurree..    
  
DDaattee  ::____________________________________________      ((SSiiggnnaattuurree  ooff  AAuutthhoorriizzeedd  SSiiggnnaattoorryy  wwiitthh  ddaattee))  
  
  
PPllaaccee  ::  ________________________________________        NNaammee  ooff  tthhee  FFiirrmm//AAggeennccyy  aanndd  ssttaammpp  
  
  



PPaaggee  ||  66      

  
  

AAnnnneexxuurree--IIII  
((TToo  bbee  kkeepptt  dduullyy  ssiiggnneedd  iinn  eennvveelloopp  --22  FFiinnaanncciiaall  BBiidd))  

  
FFIINNAANNCCIIAALL  BBIIDD  

  
BBiiddddeerr  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffoorrwwaarrdd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss::--  
  11..    NNaammee  ooff  tthhee  rreeggiisstteerreedd  ffiirrmm//aaggeennccyy      ::  

  
22..    AAddddrreessss  ooff  tthhee  ffiirrmm//aaggeennccyy        ::  

((WWiitthh  TTeell..  nnoo..  FFaaxx  &&  EE--mmaaiill))  
  

33..    NNaammee  &&  AAddddrreessss  ooff  tthhee  PPrroopprriieettoorr      ::  
PPaarrttnneerrss//  DDiirreeccttoorr  ((WWiitthh  mmoobbiillee  nnoo..))    
  

44..    CCoonnttaacctt  PPeerrssoonn  ((SS))  ((WWiitthh  mmoobbiillee  nnoo..))      ::  
  

PPaarrttiiccuullaarrss  TToottaall  lluummpp  ssuumm  aammoouunntt  ffoorr  
ppeerr  mmoonntthh  ((RRss..))  

                  AAmmoouunntt  iinn  lluummpp  ssuumm  hhaass  ttoo  bbee  qquuootteedd  ppeerr  mmoonntthh  iinncclluuddiinngg  cclleeaanneerr//  
pplluummbbeerr,,  ccoonnssuummaabbllee  cclleeaanniinngg  mmaatteerriiaall  aanndd  eeqquuiippmmeennttss  ffoorr    BBiirrssaa  MMuunnddaa  
FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  MMoorraabbaaddii  &&  NNGGOOCC  ooffffiiccee,,  SSiillllii  FFoooottbbaallll  SSttaaddiiuumm,,  
KKhheellggaaoonn  RReessiiddeennttiiaall  AArreeaa,,  ((FFllaattss//DDuupplleexx)),,    SSaajjhhaa  OOffffiiccee..  
                TThhiiss  rraattee  iiss  iinncclluussiivvee  ooff  aallll  ccoossttss  aanndd  eexxppeennsseess  aanndd  ttaakkeenn  iinncclluuddiinngg  bbaassiicc  
wwaaggeess  EEPPFF,,  EESSII,,  SSeerrvviiccee  ttaaxx  aanndd  SSeerrvviiccee  cchhaarrggee  eettcc..    

RRss..  ……………………………………………………  
…………………………………………………………....  
((iinn  wwoorrddss))  ……………………………………  
…………………………………………………………....  
…………………………………………………………....  
  

  
      
DDaattee  ::____________________________________________    ((SSiiggnnaattuurree  ooff  AAuutthhoorriizzeedd  SSiiggnnaattoorryy  wwiitthh  ddaattee))  
  
  
PPllaaccee  ::  ________________________________________      NNaammee  ooff  tthhee  FFiirrmm//AAggeennccyy  aanndd  ssttaammpp  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


