
 

                                                    ઇ-ટ  ડર િનિવદા ન.ં ૨૮ સને-ર૦૧૮-૧૯ 

કાયપાલક ઈજનેર ી, આણંદ ૃ િષ ુ િનવિસટ, આણંદ-૩૮૮૧૧૦, ફોન/ફકસ : ૯૧-ર૬૯ર-ર૬૩૯૭ર વારા ણ કામ 
માટ ુજરાત રાજયના હર બાંધકામ ખાતાની યો ય ેણીમા ંઅથવા તેની સમક  િસચાઈ, ર વે, મીલીટર  સિવસના 
કો ાકટરો, ુજરાત િવ ુત બોડ .આઈ.ડ .સી.ની મા ય યાદ મા ંન ધાયેલ ઈ રદારો તથા ફકત આ કાર ું  કામ કરતી 
એજ સીઓ પાસેથી ટકાવાર ના ધોરણે ઈ-ટ ડર ગ સી ટમ ુજબ તા.૨૧-૧-૧૯ ુધીમા ં મળે એમ ઓનલાઈન ટ ડર 
મંગાવવામા ંઆવ ેછે. ટ ડર બાબતની તમામ િવગત www.au.nprocure.com પરથી ડાઉનલોડ કર  મેળવી શકાશે. 
તેમજ www.aau.in પરથી વાંચી/જોઈ શકાશે. કવર ઉપર કામ ુ ંનામ દશા યા િસવાયના તેમજ બ /સાદ  ટપાલથી 
આવેલ ટ ડર વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . 
અ.ન ં િવગત ૧. દા ત રકમ 

ર. બાનાની રકમ 

૩. ટ  ડર ફ  

૪. ેણી તથા કટગર  
  

૧ ોવાઇડ ગએ ડ ફ કસ ગ મો ક ુટો નેટ ઇન એઆઇટ  
હો ટલ એટ એએ ,ુ આણંદ 

(૧) ા. ૬,૦૨,૨૩૬.૬૨ 
(૨) ા. ૬૦૨૨.૦૦ 
(૩) ા. ૯૦૦.૦૦ 
(૪) ઇ-ર વગ અને ઉપરના ં

૨ રઇઝ ગ ઓફ કંપાઉ ડ વોલ બીહાઇ ડ હો ટલ ઇન 
વેટરનર  કોલેજ ક પસ એટ એએ ,ુ આણંદ 

(૧) ા. ૧૦,૩૧,૮૭૯.૦૦ 
(૨) ા. ૧૦,૩૨૦.૦૦ 
(૩) ા. ૯૦૦.૦૦ 
(૪) ઇ-ર વગ અને ઉપરના ં

૩ ધન ગ ઓફ કંપાઉ ડ વોલ ોમ મેઇન ગેટ ુ  
ગાય ી મં દર એટ એએ ,ુ આણંદ 

(૧) ા. ૮,૯૯,૧૭૫.૫૭ 
(૨) ા. ૮૯૯૨.૦૦ 
(૩) ા. ૯૦૦.૦૦ 
(૪) ઇ-ર વગ અને ઉપરના ં

૧ ટ  ડર ડાઉનલોડ કરવાની તાર ખ તા. ૫-૧-૨૦૧૯ થી તા. ૧૯-૧-૨૦૧૯ ુ ધી 
૨ ઓનલાઇન ટ  ડરમાં  ભાવો ભર  મોકલવાની છે  લી 

તાર ખ અને સમય 
તા. ૧૯-૧-૨૦૧૯          સમય ૧૮.૦૦ કલાક 

૩ ટ  ડર ફ (ડ મા  ડ ાફટના  વ પમા)ં બાનાની રકમ, 
ન ધણી પ ક, બે  ક સોલવ  સી સટ ફકટ તેમજ જ ર  
દ  તાવેજો ર .પો.એ.ડ /  પીડ પો  ટથી મોકલવાની 
છે  લી તાર ખ  

તા. ૨૧-૧-૨૦૧૯          સમય ૧૬.૦૦ કલાક 

૪ ટ  ડર ખોલવા ુ ં   થળ, તાર ખ અને સમય કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેર , આણંદ ૃિષ  ુ િનવિસટ, 
આણંદ  તા. ૨૨-૧-૨૦૧૯ બપોર ૧૨.૦૦ કલાક 

પ ટ  ડર નોટ સની તથા ટ  ડર ડોક ુમે  ટની િવગત www.au.nprocure.com પરથી ડાઉનલોડ કર  મેળવી 
શકાશે. તેમજ ડોક ુમે  ટ www.aau.in પરથી વાંચી/જોઇ 
શકાશે. 

આણંદ તા. ૫-૧-૧૯ 


