જાહેરાત
આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી

કૃષિ સંશોધિ કેન્દ્ર (ષિયત િાકો), આણંદ કૃષિ યુષિવષસિટી, ઠાસરા ખાતેિા ફાર્મ િર
ષિયત િાણીિી વ્યવસ્થા ર્ાટે બોરકુવો બિાવવાિો હોવાથી રસ ધરાવતી િાટીઓ િાસેથી
ર્ાલ-સાર્ાિ અિે ર્જુરી સાથે બોરકુવો બિાવવાિી કાર્ગીરી કરાવવાિા ભાવો ર્ંગાવવાર્ાં આવે
છે . આ અંગેિા જરૂરી સ્િેસીફીકેશિ, શરતો અિે બોલીઓ દશામ વતા ટે ન્દ્ડર ફોર્મ જાહેરાતિી તારીખ
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ થી અત્રેિી કચેરીએથી રૂ. ૧૫૦૦/- રોકડા(િોિ-રીફન્દ્ડેબલ) ભરી ર્ેળવી લેવ ુ ં
અથવા

વેબસાઇટ

www.aau.in ઉિરથી ડાઉિલોડ કરી ટેન્દ્ડર ફી િેટે રૂ. ૧૫૦૦/-

(િોિ-રીફન્દ્ડેબલ) “એ.એ.ય ુ ફં ડ એકાઉન્ટ” િેએબલ એટ આણંદિા િાર્િો ડીર્ાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ સાર્ેલ
કરવાિો રહેશે.
ભરે લ ટે ન્દ્ડર ફોર્મ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૧૯ સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધીર્ાં ફક્ત રજી. િોસ્ટ એ.ડી./
ુ મ સત્તા િીચે સહી કરિારિે
સ્િીડ િોસ્ટથી જ સ્વીકારવાર્ાં આવશે. સદર ભાવો ર્ાન્દ્ય કરવાિી સંપણ
અબાષધત રહેશે.

તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૮
સ્થળ: ઠાસરા

સહ સંશોધિ વૈજ્ઞાષિક (એગ્રો)

ટેન્ડર
ટેન્ડર ફોર્મ ફી : રૂ. ૧૫૦૦/-

ઇ. એર્. ડી. ની રકર્ : રૂ. ૧૦૦૦૦/-

ફક્ત ઓફીસ હેત ુ ર્ાટે :

ટેન્ડર ફોર્મ નંબર:

આપ્યા તારીખ:

/

/

૨૦૧૯

ટે ન્ડરની ષવગત
બોરકુવો માલ-સામાન અને મજુરી સાથે બનાવવાનુું ટે ન્ડર

રજીસ્ટર એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટ થી ટે ન્ડર સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ :

Downloaded from web page

ે લ)
ટે ન્ડર ફી (નોન રીફં ડબ
વેબસાઇટ ઉપરથી ફોમમ ડાઉનલોડ કરનાર પાટીએ ફોમમ ફી પેટે
રૂ. ૧૫૦૦/- નો “ એએયુ ફુંડ એકાઉન્ટ” પેએબલ એટ આણુંદના
નામનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અલગથી ટેન્ડર સાથે જોડવો.

કૃષિ સંશોધન કેન્ર (ષપયત પાકો)
આણંદ કૃષિ યષુ નવસીટી
મ.ુ પો. તા. – ઠાસરા.
જી. ખેડા. પીન: ૩૮૮૨૫૦
ફોન નં. (૦૨૬૯૯ – ૨૨૨૧૦૨)

૨૦/૦૧/૨૦૧૯

 ભાવ ભરનાર / આપનાર પાટીન ંુ નાર્ :

ુ મ સરનામ:ુ
 સંપણ

 ફોન નંબર/ ર્ોબાઇલ નંબર

 ઇ- ર્ેઇલન ંુ સરનામ:ંુ

 ડીપોજીટ/ ઇએર્ડીની ષવગત :
ડી. ડી. નંબર:-

બેંકન ુ નાર્:-

રકર્:તારીખ: સેલ્સ ટેક્ષ નંબર: -

 રજીસ્રેશન નંબર:-

 પાન કાડમ નંબર (નકલ સાર્ેલ કરવી):-

 અન્ય ષવગત: -

ુ બ કાર્ કરી આપવા બાહેંધરી આપીએ છીએ.
અર્ો ટેન્ડરર્ાં આપેલી શરતો અને ષનયર્ો મજ

ટેન્ડર ભરનારની સહી
(ષસક્કો, નાર્ અને હોદ્દો)

ષપયત પાણી ર્ાટે બોરકુ વાના ર્ાલ- સાર્ાનની ષવગત
 ઇ. એમ. ડી. ની રકમ: ૧૦૦૦૦/-

ક્રર્
૧

સ્પેસીફીકેશન

ભાવ (રૂ)

૮” નો બોર ૧૦૦ ફુટ ઊંડાઈનો બનાવવો તેમજ તેમાું ૮”ની ISI UPVC
પાઇપ ઉતારી અને પાઇપને ગ્રેવેલ નાખી પુરણ કરવુ.ું
૧૦ HP નો સબમર્શીબલ પુંપ, ૪” ની કોલમ પાઇપ ISI (૧૦૦ ફુટ) સાથે

૨

ઉતારી તેને કોમ્પ્રેસરથી સાફ કરી અને સ્ટાટમ ર કેબલ, સ્વીચ બોડમ ફીટીંગ
કરીને પાણી ચાલુ કરી આપવાનો રહેર્શે.
 વધુમાું બોર બનાવવા માટે નજીકમાું ખાડો તેમજ પાણીની વ્યવસ્થા
ુ મ માલ- સામાન (પાઇપ,
જે તે પાટીએ જાતે કરવાની રહેર્શે અને સુંપણ
ગ્રેવલ, કોલમ પાઇપ, સબમર્શીબલ પુંપ, કેબલ, સ્ટાટમ ર સ્વીચ બોડમ ,
કોમ્પ્રેર્શર) જે તે પાટીએ જાતે લાવવાનો રહેર્શે.

ભાવ ભરનાર પાટીની સહી

શરતો અને બોલીઓ
(૧)

ભાવ તમામ રકારના લાગુ પડતા ટે ક્ષ, ભાડા, મજુ રી સાથેના અત્રેની કચેરી બેઠાના ૩૧ માચમ ૨૦૧૯ સુધી
અમલી રહે તે રીતે આપવાના રહેર્શે. આપેલ ભાવ સાધન સામગ્રી આપવા માટે બુંધનકતામ રહેર્શે.

(૨)

ભાવ મુંજુર થયા પછી સાધન સામગ્રી આપવામાું વવલુંબ/માલની ઉતરતી ગુણવત્તા/વનષ્કાળજી અથવા
અન્ય કોઇ અવનયવમતતા ધ્યાને આવર્શે તો ઓડમ ર રદ કરી જે તે પાટીની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાું આવર્શે
તેમજ નબળી ગુણવત્તા વાળો માલ ઠેકેદારે પોતાના ખચે પરત લઇ જવાનો રહેર્શે. આવા નબળા માલનુ ું
ચુકવણુ કરવામાું આવર્શે નહી.

(૩)

માલ ઉધાર બીલથી પુરો પાડવાનો રહેર્શે અને તેન ુ ચુકવણુ ું એકાઉન્ટ પેઇડ ચેકથી વનયમોનુસાર કર કપાત
બાદ કરવામાું આવર્શે.

(૪)

ખરીદી અંગે કોઇપણ વાદ-વવવાદ ઉભો થાય તો ખરીદી બાબતનો સહ સુંર્શોધન વૈજ્ઞાવનકશ્રી કૃવિ સુંર્શોધન
કેન્ર ઠાસરાનો વનણમય બુંધનકતામ રહેર્શે. ભાવ માન્ય થયા પછી ખરીદી કરવી કે ન કરવી તેમજ જથ્થામાું
વધઘટ કરવાની અબાવધત સત્તા સહ સુંર્શોધન વૈજ્ઞાવનકશ્રી કૃવિ સુંર્શોધન કેન્ર ઠાસરાની રહેર્શે.

(૫)

સરકારશ્રીના વખતો વખતનાું વનયમો ભાવ ભરનાર પાટીને બુંધનકતામ રહેર્શે તથા ઇન્કમટે ક્ષ અવધવનયમ
હેઠળ બીલમાુંથી આવકવેરો કપાત કરવામાું આવર્શે. ભાવ ભરનાર પાટીએ/ઇજારદારે પાનકાડમ ની રમાણીત
નકલ જોડવાની રહેર્શે.

(૬)

ભાવપત્રકો ફક્ત રજીસ્ટડમ પોસ્ટ એ. ડી/સ્પીડપોસ્ટથી તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૯ સાુંજના ૫.૦૦ વાગ્યા સુધીમાું
અત્રેની કચેરીએ મળી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેર્શે. વનધામ રીત સમય બાદ આવેલ ભાવપત્રક રદબાતલ
ગણવામાું આવર્શે.

(૭)

ભાવ ભરનાર પાટી જો ઉત્પાદક/ડીલર/અવધકૃત વવક્રે તા હોય તો તે અંગેના વિમ: ૨૦૧૮–૧૯ ના
રમાણપત્રની નકલો સામેલ રાખવી.

(૮)

અમારી આ સરકારી સુંસ્થા હોવાથી સરકારશ્રીનાું વનયમો મુજબ એકસાઇઝ ડયુટીમાું માફી મળવા પાત્ર હોય,
તે મુજબ લાગુ પડતી પાટીએ તેમના ભાવ આપવા/ભરવા.

(૯)

ઇ.

એમ.

ડી/ડીપોઝીટની

રકમ

ટે ન્ડરમાું

દર્શામ વ્યા

મુજબ

ભરવાની

રહેર્શે.

જે

રૂ.૧૦૦૦૦/-

“એએયુ ફુંડ એકાઉન્ટ” પેએબલ એટ આણુંદના નામનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાવી ટે ન્ડર ફોમમ સાથે જોડવાનો
રહેર્શે. ડીપોઝીટ વગરનુ ું ટે ન્ડર રદબાતલ ગણવામાું આવર્શે.
(૧૦)

આઇટમના ભાવ માન્ય થયેથી મુંજુર થયેલ ભાવના ૫% (પાુંચ) લેખે વસક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પાટી એ
જમા કરાવવાની રહેર્શે.

(૧૧)

યુવનવવસિટીના વનતી- વનયમો મુજબ ટે ન્ડર સાથે આપેલ ઈ. એમ. ડી/ડીપોઝીટ પરત આપવામાું/ કરવામાું
આવર્શે.

(૧૨)

સીલબુંધ કરે લ ટે ન્ડર કવર ઉપર “વપયત પાણી માટે બોરકુ વો બનાવવા માલ- સામાન અને મજુ રી સાથે નો
ભાવ” એમ દર્શામ વવુ.ું સાઇડમાું ડાબે નીચે પાટીનુ/મોકલનારનુ
ું
ું સ્પષ્ટ નામ તથા સરનામુ ું દર્શામ વવુ.ું

(૧૩)

પાટી પોતાનો પાન કાડમ નુંબર અને વરન્ટે ડ બીલ બુક ધરાવતી હોવી જોઇએ.

(૧૪)

આઇટમના સ્પેસીફીકેર્શન મુજબ સ્ટાન્ડડમ આઇ. એસ. આઇ. માલ સામાન આપવાનો રહેર્શે.

ઉપરોકત ર્શરતો મને મુંજુર અને બુંધનકતામ છે .
સહી: __________________________
ઉત્પાદક/ડીલર/અવધકૃ ત વવક્રે તા/ઠેકેદારનુ ું પુરૂ ું નામ: _____________________________________
સરનામુ:ું ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
કચેરી/રહેઠાણનો ફોન/ મોબાઇલ નુંબર: ______________________________________________

