
  

TTEENNDDEERR    

FFOORR  

SSEECCUURRIITTYY  SSEERRVVIICCEESS  

  

  

  

  

  

  

TTeennddeerr  NNoo..::  CCIICCTT//TTEENNDDEERR//22002200--22002211  

LLaasstt  DDaattee  ooff  SSuubbmmiissssiioonn::  0077..1122..22002200  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  
IInnssttiittuuttee  ooff  RRooaadd  TTrraannssppoorrtt  CCaammppuuss  

110000  FFeeeett  RRooaadd,,  TTaarraammaannii,,  CChheennnnaaii  ––  660000  111133  

  

  

  

  

  





  

GGeenneerraall  IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  TTeennddeerreerrss  

  
  

11..  EElliiggiibbiilliittyy  CCrriitteerriiaa::  
  

ii..  TTeennddeerreerr  sshhoouulldd  hhaavvee  pprroovviiddeedd  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt//PPuubblliicc  SSeeccttoorr  

UUnnddeerrttaakkiinnggss//RReeggiisstteerreedd  ssoocciieettiieess  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  llaasstt  33  yyeeaarrss..  
  

iiii..  TThhee  tteennddeerreerr  sshhoouulldd  aatt  pprreesseenntt  hhaavvee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  aannyy  GGoovveerrnnmmeenntt//PPuubblliicc  SSeeccttoorr  

UUnnddeerrttaakkiinnggss//RReeggiisstteerreedd  SSoocciieettyy  aatt  pprreesseenntt..  
  

iiiiii..  TThhee  tteennddeerreerr  sshhoouulldd  hhaavvee  pprreeffeerraabbllyy  rreeggiisstteerreedd  tthhee  aaggeennccyy  wwiitthh  GGoovveerrnnmmeenntt  
  

22..  EEaarrnneesstt  MMoonneeyy  DDeeppoossiitt::  

        TThhee  tteennddeerreerr  sshhaallll  ddeeppoossiitt  EEaarrnneesstt  MMoonneeyy  ooff  RRss..55000000//--  ((RRuuppeeeess  FFiivvee  TThhoouussaanndd  oonnllyy))  bbyy  wwaayy  ooff  

ddeemmaanndd  ddrraafftt  ddrraawwnn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ““DDIIRREECCTTOORR,,  CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL  

PPAAYYAABBLLEE  AATT  CCHHEENNNNAAII””..  TThhee  eeaarrnneesstt  mmoonneeyy  ddeeppoossiitt  wwiillll  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  tthhee  tteennddeerreerrss  wwhhoossee  ooffffeerr  

hhaass  nnoott  bbeeeenn  aacccceepptteedd  wwiitthhiinn  9900  ddaayyss  ooff  ooppeenniinngg  ooff  tteennddeerrss..  EEaarrnneesstt  MMoonneeyy  DDeeppoossiitt  ooff  tthhee  tteennddeerreerr  

wwhhoossee  ooffffeerr  iiss  aacccceepptteedd  wwiillll  bbee  kkeepptt  aass  iinntteerreesstt  ffrreeee  sseeccuurriittyy  ddeeppoossiitt  ttiillll  tthhee  ddaattee  ooff  ssuucccceessssffuull  

ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt..  
  

33..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  TTeennddeerr::  
  

ii..  TThhee  tteennddeerr  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  ttwwoo  ppaarrttss  eeaacchh  iinn  sseeppaarraattee  sseeaalleedd  eennvveellooppeess..    TThhee  ffiirrsstt  ppaarrtt  

wwoouulldd  bbee  tthhee  ““TTeecchhnniiccaall  BBiidd  ““wwhhiicchh  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  ddeettaaiillss  ooff  pprreevviioouuss  eexxppeerriieennccee..    EEMMDD  aanndd  ootthheerr  

ddooccuummeennttss  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  pprrooooff  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  IInnccoommee  TTaaxx,,  SSeerrvviiccee  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeennttss,,  eettcc..    

TThhee  sseeccoonndd  ppaarrtt  wwoouulldd  bbee  tthhee  ““FFiinnaanncciiaall  BBiidd””  wwhhiicchh  sshhoouulldd  iinnddiiccaattee  tthhee  wwaaggee  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  

pprroovviiddiinngg  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  eettcc..    BBootthh  tthhee  bbiiddss  sshhoouulldd  bbee  iinn  sseeppaarraattee  sseeaalleedd  eennvveellooppeess  aanndd  tthhee  

eennvveellooppeess  sshhoouulldd  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaattee  oonn  tthhee  ttoopp  ““FFiinnaanncciiaall  BBiidd””  aanndd  ““TTeecchhnniiccaall  BBiidd””..      BBootthh  eennvveellooppeess  

sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  iinn  aa  sseeaalleedd  ccoovveerr  aanndd  aaddddrreesssseedd  ttoo  DDiirreeccttoorr,,  CCeennttrraall  IInnssttiittuuttee  ooff  CCllaassssiiccaall  TTaammiill  aass  

ssttaatteedd  aabboovvee..    TThhee  TTeecchhnniiccaall  BBiidd  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee  aanndd  tthhee  FFiinnaanncciiaall  BBiidd  sshhaallll  bbee  

ooppeenneedd  oonnllyy  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhoossee  ppaarrttiieess  wwhhiicchh  aarree  sshhoorrttlliisstteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  TTeecchhnniiccaall  BBiiddss..  
  

iiii..  TTeennddeerrss  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  aa  ccoovveerr  ssuuppeerrssccrriibbeedd  aass  ““TTeennddeerr  ffoorr  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  CCIICCTT  ––  

CCHHEENNNNAAII””..    TThhee  ccoovveerr  sshhoouulldd  ccoonnttaaiinn  ttwwoo  ccoovveerrss  ccoonnttaaiinniinngg  TTeecchhnniiccaall  BBiidd  aanndd  FFiinnaanncciiaall  BBiidd  iinn  tthhee    

pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmss  ssuuppeerrssccrriibbeedd  aass  TTeennddeerr  ffoorr  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  CCIICCTT  ––  CCHHEENNNNAAII  ––  TTeecchhnniiccaall  

BBiidd””  aanndd  ““TTeennddeerr    ffoorr  sseeccuurriittyy  sseerrvviicceess  iinn  CCIICCTT  ––  CCHHEENNNNAAII  ––  FFiinnaanncciiaall  BBiidd””  rreessppeeccttiivveellyy..  
  

iiiiii..  TTeecchhnniiccaall  BBiidd::  
  

  TThhee  TTeecchhnniiccaall  BBiidd  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  tteennddeerreerr::  
  

aa))    TTeecchhnniiccaall  BBiidd  FFoorrmm  

bb))      DDeettaaiillss  ooff  eexxppeerriieennccee  

cc))  CCooppiieess  ooff  eexxppeerriieennccee  cceerrttiiffiiccaatteess  ii..ee..,,  oonnllyy  ccoommpplleettiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  tthhee  eexxppeerriieennccee  iissssuueedd  bbyy  

tthhee  EEmmppllooyyeerr  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  ssuuppppoorrttiinngg  tthheeiirr  ccllaaiimm  ooff  eexxppeerriieennccee..  

dd))    SSiiggnneedd  TTeennddeerr  DDooccuummeenntt  

ee))    EEMMDD  aass  ssppeecciiffiieedd  

ff))              PPSSAARRAA  LLiicceennssee  ((PPoolliiccee  VVeerriiffiiccaattiioonn  LLiicceennssee  //  CCeerrttiiffiiccaattee))              

  



HHoowweevveerr,,  tteennddeerreerrss  mmuusstt  pprroodduuccee  tthhee  oorriiggiinnaallss  ooff  tthhee  ccooppiieess  ooff  tthhee  ddooccuummeennttss  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  

vveerriiffiiccaattiioonn  wwhheenn  rreeqquuiirreedd..    TThhee  TTeecchhnniiccaall  bbiiddss,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  ddooccuummeennttss  

pprreessccrriibbeedd  aabboovvee  aanndd  EEMMDD  aarree  lliiaabbllee  ffoorr  rreejjeeccttiioonn  ffoorrtthhwwiitthh..  TThhee  tteennddeerr  ddooccuummeennttss  sshhoouulldd  bbee  ssiiggnneedd  

oonn  eevveerryy  ppaaggee  bbyy  tthhee  tteennddeerreerr  aanndd  eenncclloosseedd  wwiitthh  TTeecchhnniiccaall  BBiidd  aass  aann  uunnccoonnddiittiioonnaall  aacccceeppttaannccee  ooff  

tthhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  mmeennttiioonneedd  tthheerreeiinn..  

  

iivv..  FFiinnaanncciiaall  BBiidd::  

TThhee  FFiinnaanncciiaall  BBiidd  eenncclloosseedd  ttoo  tthhee  tteennddeerr  sshhoowwss  oonnllyy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  ppeerr  mmoonntthh  ffoorr  eeaacchh  SSeeccuurriittyy  

GGuuaarrdd  ppeerr  88  hhoouurrss  sshhiifftt..    TThhee  tteennddeerreerrss  sshhaallll  qquuoottee  tthheeiirr  sseerrvviiccee  cchhaarrggeess  iinn  PPeerrcceennttaaggee  oonnllyy  aaggaaiinnsstt  

tthhee  rreelleevvaanntt  ccoolluummnn..  TThhee  mmoonntthhllyy  wwaaggee  ooff    oonnee  SSeeccuurriittyy  GGuuaarrdd  ((ppeerr  88  hhoouurrss))  sshhiifftt  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  

aass  ppeerr  tthhee  rraatteess  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  pprriiccee  bbiidd  ffoorrmmaatt  oonn  ppeerr  mmoonntthh  bbaassiiss..  

vv..  TThhee  tteennddeerreerr  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  ootthheerr  ssttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonnss  lliikkee  PPFF,,  EESSII,,  GGrraattuuiittyy,,  

TTrraaiinniinngg  &&  SSuuppeerrvviissiioonn,,  BBoonnuuss,,  UUnniiffoorrmm,,  LLeeaavveess,,  RReelliieevveerr  CCoosstt,,  AAnnyy  SSppeecciiaall  AAlllloowwaanncceess,,  

AAnnyy  ootthheerr  SSttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonnss,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  CChhaarrggeess,,  iiff  aannyy,,  OOvveerrhheeaaddss  &&  PPrrooffiittss..  

vvii..  CCIICCTT  wwiillll  ddeedduucctt  TTDDSS  aatt  tthhee  pprreessccrriibbeedd  rraattee  ffrroomm  tthhee  ppaayymmeenntt..  

vviiii..  TThhee  PPrriiccee  bbiiddss  sshhaallll  bbee  vvaalliidd  uuppttoo  33  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ooppeenniinngg  ooff  tteennddeerrss..  

44..  TTeennddeerr  EEvvaalluuaattiioonn  PPrroocceedduurree::  

SSeeaalleedd  TTeennddeerr  ddooccuummeenntt  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  TTeecchhnniiccaall  BBiidd  aanndd  FFiinnaanncciiaall  BBiidd  sseeaalleedd  sseeppaarraatteellyy  iinn  ttwwoo  

ddiiffffeerreenntt  ccoovveerrss  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  oonn  oorr  bbeeffoorree11660000  hhoouurrss  oonn  0077..1122..22002200..    TTeecchhnniiccaall  BBiiddss  wwiillll  bbee  

eevvaalluuaatteedd  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ffoouunndd  eelliiggiibbllee  wwiillll  bbee  sshhoorrttlliisstteedd  aass  ppeerr  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa..    PPrriiccee  BBiiddss  ooff  

tthhoossee  sshhoorrtt  lliisstteedd  tteennddeerreerrss  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  ffoorr  ffiinnaalliizziinngg  tthhee  tteennddeerr..  

  

55..  SSccooppee  ooff  WWoorrkk::  

11..  OOnnee  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  sshhoouulldd  bbee  ppoosstteedd  rroouunndd  tthhee  cclloocckk  iinn  CCIICCTT  ccaammppuuss  aatt  IInnssttiittuuttee  ooff    

          RRooaadd  TTrraannssppoorrtt  CCaammppuuss,,  110000  FFeeeett  RRooaadd,,  TTaarraammaannii,,  CChheennnnaaii  ––  660000  111133..  

  

22..  TThhee  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr    

••  PPrroovviiddiinngg    rroouunndd  tthhee  cclloocckk  sseeccuurriittyy  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg..  

••  SSeeccuurriittyy  ooff  tthhee  aasssseettss  ooff  CCIICCTT  aaggaaiinnsstt  tthheefftt,,  ppiillffeerraaggee  aanndd  mmiissaapppprroopprriiaattiioonn..  

••  PPrreevveenntt  eennttrryy  ooff  uunnaauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonnss  iinncclluuddiinngg  hhaawwkkeerrss,,  vveennddoorrss,,  eettcc..  

••  MMaaiinnttaaiinn  rreeccoorrddss  ooff  vviissiittoorrss  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  CCIICCTT..  

••  RReegguullaattee  iinnccoommiinngg  aanndd  oouuttggooiinngg  mmoovveemmeenntt  ooff  mmaatteerriiaall  aanndd  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc..  

••  AAssssiisstt  CCIICCTT  iinn  hhaannddlliinngg  eemmeerrggeenncciieess  lliikkee  ffiirree,,  fflloooodd,,  eeaarrtthhqquuaakkee,,  eettcc..  

  

33..  TThhee  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  mmaayy  cchhaannggee  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbyy  mmuuttuuaall  ccoonnsseenntt..  

  

44..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  sshhiiffttiinngg  tthhiiss  IInnssttiittuuttee  ttoo  ootthheerr  pprreemmiisseess  wwiitthhiinn  CChheennnnaaii,,  tthhee  tteennddeerr  sshhaallll    ccoonnttiinnuuee  ttoo  

pprroovviiddee  sseeccuurriittyy  iinn  tthhee  nneeww  pprreemmiisseess  ttoooo..  

  

  

  

  



66..  TTeerrmmss  aanndd  CCoonnddiittiioonnss::  
  

ii..  OOnnee  SSeeccuurriittyy  GGuuaarrdd  sshhoouulldd  bbee  ppoosstteedd  aatt  CCIICCTT  ccaammppuuss  rroouunndd  tthhee  cclloocckk..  

  

iiii..  PPeerriioodd  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  iinniittiiaallllyy  ffoorr  oonnee  yyeeaarr..    IItt  ccaann  bbee  eexxtteennddeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  

oonn  mmuuttuuaall  ccoonnsseenntt..  

  

iiiiii..  TThhee  ccoonnttrraaccttoorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  dduuee  ccoommpplliiaannccee  ooff  llaawwss  bbyy  tthhee  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  eemmppllooyyeedd..  

  

iivv..  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee  aarriissee  iinn  bbeettwweeeenn  tthhee  CCIICCTT  aanndd  tthhee  tteennddeerreerr,,  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  aarrbbiittrraattiioonn  

ooff  ssoollee  aarrbbiittrraattoorr  aappppooiinntteedd  bbyy  CCIICCTT,,  CChheennnnaaii..    TThhee  aawwaarrdd  mmaaddee  bbyy  tthhee  aarrbbiittrraattoorr  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  

tthhee  ppaarrttiieess  hheerreettoo..  

  

vv..  IInnccoommpplleettee  bbiidd//ss  iiss//  aarree  lliiaabbllee  ttoo  bbee  rreejjeecctteedd..  

  

vvii..  TThhee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  wwoouulldd  bbee  ddeeppllooyyeedd  bbyy  tthhee  sseeccuurriittyy  aaggeennccyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  aannyy  ccllaaiimm  ffoorr  

eemmppllooyymmeenntt  oorr  ppaayymmeenntt  ooff  wwaaggeess  oorr  aannyy  ootthheerr  ccllaaiimm  wwhhaattssooeevveerr  aaggaaiinnsstt  CCIICCTT..    TThhee  ppeerrssoonnss  hhiirreedd  

ffrroomm  tthhee  aaggeennccyy  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  aannyy  ccllaaiimm  ffoorr  ccoommppeennssaattiioonn  oorr  aannyy  ddaammaaggeess  aaggaaiinnsstt  CCIICCTT  iinn  aannyy  

eevveenntt  wwhhaattssooeevveerr  aanndd  aaggeennccyy  wwoouulldd  bbee  rreessppoonnssiibbllee  oorr  aannsswweerraabbllee  ffoorr  aannyy  ssuucchh  ccllaaiimm..  

  

vviiii..  TThhee  tteennddeerreerr  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy,,  mmeeddiiccaall  ffiittnneessss  aanndd  ppoolliiccee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  

cchhaarraacctteerr  aanndd  aanntteecceeddeennttss  ooff  tthhee  mmaannppoowweerr  ssppoonnssoorreedd  bbyy  iitt  ffoorr  ddeeppllooyymmeenntt  iinn  CCIICCTT..  

  

vviiiiii..  TThhaatt  iinn  ccaassee  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  ssoo  ddeeppllooyyeedd  bbyy  tthhee  aaggeennccyy  ddooeess  nnoott  ccoommee  uupp  ttoo  tthhee  mmaarrkk  iinn  tteerrmmss  ooff  

ggeenneerraall  ddiisscciipplliinnee  oorr  ddooeess  nnoott  ppeerrffoorrmm  hhiiss//hheerr  dduuttiieess  pprrooppeerrllyy  oorr  iinndduullggeess  iinn  aannyy  uunnllaawwffuull  aaccttiivviittyy  

iinncclluuddiinngg  rriioottss  oorr  ddiissoorrddeerrllyy  ccoonndduucctt  tthhee  aaggeennccyy  oonn  oorrddeerr  ooff  CCIICCTT  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthhddrraaww  ssuucchh  

ppeerrssoonn((ss))  ffrroomm  tthhee  CCIICCTT  pprreemmiisseess..  

  

iixx..  SSeerrvviiccee  ttaaxx  aatt  tthhee  pprreessccrriibbeedd  rraatteess  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  CCIICCTT  oonn  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  pprrooooff  ffoorr  

hhaavviinngg  ppaaiidd  SSeerrvviiccee  TTaaxx  ttoo  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

xx..  TTDDSS  wwiillll  bbee  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  ppaayymmeennttss  mmaaddee  bbyy  CCIICCTT..  

  

xxii..  TThhee  mmiinniimmuumm  wwaaggeess  iinnddiiccaatteedd  aatt  sseerriiaall  NNoo..11  ooff  tthhee  aabboovvee  ttaabbllee  iiss  aass  ppeerr  rraatteess  ppuubblliisshheedd  bbyy  SSttaattee  

GGoovveerrnnmmeenntt..  TThhiiss  rraattee  wwiillll  hhoowweevveerr  bbee  rreevviisseedd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  rraatteess  ooff  mmiinniimmuumm  wwaaggeess  

bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  

  

xxiiii..  PPFF,,  EESSII  aammoouunntt  iiff  aannyy  ccllaaiimmeedd,,  pprrooooff  ffoorr  hhaavviinngg  rreemmiittttiinngg  tthhee  ssaammee  ttoo  rreessppeeccttiivvee  aauutthhoorriittiieess..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL,,  CCHHEENNNNAAII  
TTEENNDDEERR  FFOORR  SSEECCUURRIITTYY  SSEERRVVIICCEESS  

  

iiiiii))  TTEECCHHNNIICCAALL  BBIIDD  

  

  

0011..    NNaammee  ooff  tthhee  TTeennddeerreerr’’ss  ffiirrmm      ::  

  

  

0022..  OOffffiiccee  AAddddrreessss          ::  

  

  

  

  TTeell..  NNoo..::  

  FFaaxx  NNoo..::  

  EE--mmaaiill  AAddddrreessss  

  

  

  

0033..  NNaammee  ooff  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivvee((ss))    ::  

  

  

  

0044..  RReeggiissttrraattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  ffoorr    

  

  PPFF      EEnncclloosseedd//NNoott  EEnncclloosseedd  

  EESSII      EEnncclloosseedd//NNoott  EEnncclloosseedd  

  IInnccoommee  TTaaxx    EEnncclloosseedd//NNoott  EEnncclloosseedd  

  SSeerrvviiccee  TTaaxx//GGSSTT  EEnncclloosseedd//NNoott  EEnncclloosseedd  

  

  

0055..  DDeettaaiillss  ooff  EEaarrnneesstt  MMoonneeyy  ddeeppoossiitt  ooff  RRss..55000000//--  eenncclloosseedd  vviiddee  DDeemmaanndd  DDrraafftt  

  

  

  

  

0066..  PPSSAARRAA  LLiicceennssee  ((PPoolliiccee  VVeerriiffiiccaattiioonn  LLiicceennssee  //  CCeerrttiiffiiccaattee))    

  

  

  

  

  

  



  

0077..    DDeettaaiillss  ooff  eexxppeerriieennccee  iinn  GGoovveerrnnmmeenntt  //PPuubblliicc  SSeeccttoorr  uunnddeerrttaakkiinngg  //RReeggiisstteerreedd  SSoocciieettiieess  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  

tthhrreeee  yyeeaarrss  

  

  

iiiiii))  bb..  DDeettaaiillss  ooff  EExxppeerriieennccee    

  

PPeerriioodd  ooff  CCoonnttrraacctt  wwiitthh  DDaatteess  ooff  

CCoommmmeenncceemmeenntt  aanndd  TTeerrmmiinnaattiioonn  

ccoovveerriinngg  llaasstt  33  yyeeaarrss  

  

SSll..  

NNoo..  
NNaammee  ooff  

EEmmppllooyyeerr//AAddddrreessss//TTeell..NNooss..  
NNuummbbeerr  ooff  SSeeccuurriittyy  GGuuaarrddss  

EEmmppllooyyeedd  

22001177--1188  11      

  22      

22001188--1199  11      

  22      

22001199--2200  11      

  22      

  

  

                          

  

                                                                                                                  SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF  AAUUTTHHOORRIISSZZEEDD  PPEERRSSOONN  OOFF  AAGGEENNCCYY  WWIITTHH  SSEEAALL  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CCEENNTTRRAALL  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  CCLLAASSSSIICCAALL  TTAAMMIILL,,  CCHHEENNNNAAII  
TTEENNDDEERR  FFOORR  SSEECCUURRIITTYY  SSEERRVVIICCEESS  

  

iivv..  FFIINNAANNCCIIAALL  BBIIDD  

  

  

SSll..  

NNoo..  
DDeessccrriippttiioonn  ooff  IItteemmss  PPeerr  GGuuaarrdd  

((AAmmtt..  iinn  RRss..))  

11..    MMiinniimmuumm  WWaaggeess  ffoorr  pprroovviiddiinngg  sseeccuurriittyy  rroouunndd  

tthhee  cclloocckk  ((TThhee  ppeerrssoonnss  ttoo  bbee  eemmppllooyyeedd  aanndd  

dduurraattiioonn  ooff  sshhiifftt  sshhaallll  bbee  iinnddiiccaatteedd  cclleeaarrllyy))  

((BBaassiicc  ++  VVDDAA))  ffoorr  88  hhoouurrss  dduuttyy  

  

  

BBaassiicc  ==  

  

VVDDAA  ==  

22..    CChhaarrggeess  ffoorr  PPFF,,  EESSII,,  GGrraattuuiittyy,,  TTrraaiinniinngg  aanndd  

SSuuppeerrvviissiioonn,,  BBoonnuuss,,  UUnniiffoorrmm,,  LLeeaavveess,,  

RReelliieevveerr  CCoosstt,,  AAnnyy  SSppeecciiaall  AAlllloowwaanncceess,,  AAnnyy  

ootthheerr  SSttaattuuttoorryy  oobblliiggaattiioonnss,,  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

CChhaarrggeess,,  iiff  aannyy,,  ((CChhaarrggeess  mmaayy  bbee  iinnddiiccaatteedd  

ppeerr  sseeccuurriittyy  gguuaarrdd  aanndd  tthhee  ttoottaall  aarrrriivveedd  aatt))  

  

  

EEPPFF  ……..  %%  

  

EESSII    ……..  %%  

33..    DDiirreecctt  CCoosstt  ttoo  VVeennddoorr  iinncclluuddiinngg  MMiinniimmuumm  

WWaaggeess  &&  ootthheerr  CChhaarrggeess  

  

  

44..    OOvveerrhheeaaddss  &&  PPrrooffiitt    …………………………..%%                                           

                                                                                

  

55..    GGSSTT…………..  %%    

66..                                                                                                              TToottaall  

                  ((DDiirreecctt  CCoosstt  ++  OOvveerrhheeaaddss  &&  PPrrooffiitt))  
  

77..    TToottaall  AAmmoouunntt  ffoorr  33  SSeeccuurriittyy  GGuuaarrddss  

  
  

  

  

  

  

                                                                                                                SSIIGGNNAATTUURREE  OOFF  AAUUTTHHOORRIISSZZEEDD  PPEERRSSOONN  OOFF  AAGGEENNCCYY  WWIITTHH  SSEEAALL  

  

  

SSttaattuuttoorryy  OObblliiggaattiioonnss::  

  

••  SShhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  mmoonntthhllyy  aatttteennddaannccee    

  

  


