પક્ત ઓફપવ શેત ુ ભાટે

ટેન્ડય નંફય:

આપ્મા તાયીખ:

વશી:
સ્પપ્રીટ એય કં ડીળનય ખયીદીન ંુ
ટે ન્ડય પોભમ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ
ટે ન્ડય પી કેળ / ડી.ડી.નંફય:.................... તાયીખ:..........PPPPPPPPPPPPP
યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ થી ટે ન્ડય સ્પલીકાયલાની
ુ ી
છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
ુ યાત)
આણંદ-૩૮૮૧૧૦ (ગજ
પોન.નં./પેક્વ નં.: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૧૩૪

E-mail : biotech.aau@gmail.com

બાલ બયનાય ાર્ટીની વલગતો
 બાલ બયનાય /આનાય ાટીન ંુ નાભ : ત્ર વ્મલશાયન ંુ વયનામ ંુ :-



પોન નંફય

:-



પેક્વ નંફય

:-



ઇ-ભેઈર

:-



ટે ન્ડય પી ની ષલગતો

:-

 ફેન્કન ંુ નાભ : ડી.ડી. નંફય : યકભ

:-

 તાયીખ

:-

 યોકડા બયી અને પોભમ રીધેર શોમ તો ફયવીપ્ટ નંફય...............તા...............


ફડોઝઝટની ષલગત

:-

o ફેંકન ંુ નાભ :o ડી.ડી.નંફય :o યકભ

:-

o તાયીખ

:-



વેલ્વ ટેક્વ નંફય, શોમ તો :-



યજીસ્પરેળન નંફય શોમ તો :-



PAN નંફય, શોમ તો

:-



અન્મ ષલગત , શોમ તો

:-

ુ ફ વાધન/ભળીનયી
અભો ટેંડયભાં આેરી ળયતો અને ષનમભો (૧ થી ૧૫) મજ
વપ્રામ કયલા ફાશેધયી આીએ છીએ , જો અભો ઓડમ ય ભળ્મા છી વભમવય વાધન વપ્રામ
અને ઈન્સ્પટોરેળન નશીં કયીએ તો અભને ભે ર ઓડમ ય આોઆ યદ ગણાળે. જે ભાટે અભો
ફાષધત છીએ .

ટેન્ડય બયનાયની વશી
(ષવક્કો, નાભ અને શોદ્દો)

આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી

ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

કાભગીયીની વલગતો (વંદબટ:લતટભાન ત્ર–ગુજયાત વભાચાય-અભદાલાદ તથા લિોદયા આવ ૃવિભાં
તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ ભાં પ્રકાવળત જાશેયાત મુજફ)
Sr.

Name of item

Specifications

Approx

No.
1

quantity
2.0

Ton

Air Split type, Non-Inverter, Capacity: 2 ton, BEE Rating

Conditioners

(2018): 3 star or more, Refrigeration Gas: R32 or
R410A, Condenser: Copper with 5 years or more
warranty, Two way/Four way swing faction with antidust

filter,

Auto

restart

function,

Outdoor

unit:

230V,50Hz, Single phase, Copper piping length: 30

04

meter, Warranty: 5 years or more
AC should be completely installed by the party with all
the necessary consumables like outdoor stand, indoor
plate, MCB, Votlage stabilizer, Sequential timer, Wires
and pipes etc.
2

1.5

Ton

Air Split type, Non-Inverter, Capacity: 1.5 ton, BEE Rating

Conditioners

(2018): 3 star or more, Refrigeration Gas: R32 or
R410A, Condenser: Copper with 5 years or more
warranty, Two way/Four way swing faction with antidust

filter,

Auto

restart

function,

Outdoor

unit:

230V,50Hz, Single phase, Copper piping length: 30

02

meter, Warranty: 5 years or more
AC should be completely installed by the party with all
the necessary consumables like outdoor stand, indoor
plate, MCB, Votlage stabilizer, Sequential timer, Wires
and pipes etc.
વીરફંધ કયે રા ર્ટે ન્િય કલય ઉય

“સ્પપ્રીટ એય કં ડીળનયના બાલ”

તેભ દળાટ લવુ.ં

તેભજ

ાર્ટીનુ/ભોકરનાયનુ
ં
ં સ્ષ્ર્ટ નાભ તથા વયનામુ ં દળાટ લવુ.ં યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ

થી ર્ટેન્િય સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ
સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં .

ત્ર વ્મલશાય ભાટેન ંુ વયનામ ંુ :
યુવનર્ટ અવધકાયી
ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટેક્નોરોજી
આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી
આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
પોન નં. ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૧૩૪

ુ ી છે . ર્ટે ન્િય/કોર્ટે ળન રૂફરૂ
૩૦-૦૧-૨૦૧૯ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ળયતોોઃ
(૧)

બાલ તભાભ પ્રકાયના રાગુ િતા ર્ટે કવ, બાિા, ભજુ યી વાથેના આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટીના ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કના , તા.
૩૧/ ૦૩/૨૦૧૯ સુધી અભરી યશે તે યીતે આલાના યશેળે. આેર બાલ, વાધન વાભગ્રી આનાય / કાભગીયી કયનાય ભાર્ટે ફંધન કતાટ

(૨)

યશેળે.

બાલ ભંજુય થમા છી વાધન – વાભગ્રી આલાભાં વલરંફ, વાધન / ભળીનયી/કાભગીયી ની ઉતયતી ગુણલિા અથલા અન્મ કોઇ
અવનમવભતતા ધ્માને આલળે તો ઓિટ ય યદ કયી જે તે ાર્ટીને બ્રેકરીસ્ર્ટભાં મુકલા ભાર્ટે બરાભણ કયલાભાં આલળે. તેભજ નફી

ગુણલિાલાો વાધન /ભળીનયી ઠેકેદાયે સ્લખચે યત રઇ જલાનો યશેળે. આલા નફી ગુણલિાલાા વાધન /ભળીનયીનુ ં ચુકલણુ ં
(૩)

(૪)

કયલાભાં આલળે નશી.

વાધન / ભળીનયીની ઉધાય ફીરથી પુયી ાિલાની યશેળે અને તેન ુ ં ચુકલણુ ં એકાઉન્ર્ટ ેઇિ ચેકથી કયલાભાં આલળે. તેભજ ફીરની
ચુકલણી વાધન /ભળીનયીની િીરીલયી ભેવ્મા ફાદ તેભજ ઈન્સ્ર્ટોરેળન કમાટ ફાદ, ચકાવણી થમે જ કયલાભાં આલળે. ફીર તભાભ
પ્રકાયના ટે ક્ષ વાથેન ંુ ત્રણ નકર ભાં યુષનટ અષધકાયીશ્રી, એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી, આકૃય ,ુ આણંદના નાભે ભોકરલાનું યશેળે.
ખયીદી અંગે કોઇ ણ લાદ વલલાદ ઉબો થામ તો ખયીદી ફાફતનો યુવનર્ટ અવધકાયીનો વનણટમ આને ફંધનકતાટ યશેળે

ભાન્મ થમા છી ખયીદી કયલી કે ન કયલી તેભજ જથ્થાભાં લધઘર્ટ કયલાની અફાવધત વિા યુવનર્ટ અવધકાયીની યશેળે .
(૫)

. બાલ

વયકાયશ્રીનાં લખતો લખતનાં વનમભો બાલ બયનાય ાર્ટીને ફંધનકતાટ યશેળે તથા ઇન્કભર્ટે ક્ષ અવધવનમભ શેઠ ફીરભાંથી
આલકલેયો કાત કયલાભાં આલળે . બાલ બયનાય ાર્ટીએ/ઇજાયદાયે ાનકાિટ ની પ્રભાણીત નકર જોિલાની યશેળે .

(૬)

બાલત્રકો પકત યજીસ્ર્ટય ોસ્ર્ટ / સ્ીિ ોસ્ર્ટ / વાદી ોસ્ર્ટ થી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ વાંજે ૫:૦૦

કરાક સુધીભાં અત્રેની

કચેયીભાં ભી જામ તે યીતે ભોકરલાનાં યશેળે. વનધાટ યીત વભમ ફાદ આલેર / ભે ર બાલત્રક યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૭)

ખયીદી ને રગતી લધુ ષલગત ભાટે ચાલુ ફદલવે કચેયીનો વંકમ વાધલો તથા જરૂય ડેતો આ કચેયીને અગાઉથી જાણ કયી મુરાકાત
રેલી.

(૮)

ઓડમ ય આપ્મા ફાદ કાભગીયી ૪ અઠલાડીમાભાં  ૂણમ કયી આલાની યશેળે .

(૯)

ટે ન્ડય પી ની યકભ રૂા. ૧,૫૦૦/- યત આલાભાં આલળે નશી.

(૧૦)

ર્ટે ન્િય પોભટ / કોર્ટે ળન યુવનર્ટ અવધકાયીશ્રી, િીાર્ટટભેન્ર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી, આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી, આણંદ ની કચેયીથી

ભેલલા અથલા લેફવાઇર્ટ (www.aau.in) યથી િાઉનરોિ કયી રૂા.૧,૫૦૦/- નો ક્રોસ્િ િી.િી. (AAU fund account, payable at Anand
(૧૧)

ના નાભનો) વાથે ભોકરલાનો યશેળે. ટે ન્ડય પી લગયના પોભમ યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

જાશેયાતભાં દળામ વ્મા પ્રભાણે ખયાઇ / ફાનાની / ઇ.એભ.ડી.ની યકભ તયીકે બયે રબાલની ફકિંભતના ૩% નો ડી.ડી. યાષ્ટ્રીમકૃત ફેન્કભાંથી

જ “એ.એ.યુ. પં ડ એકાઉન્ટ” ેએફર એટ આણંદ (AAU fund account, payable at Anand) ના નાભનો ભેલી ટે ન્ડય પોભમ / કોટે ળન
વાથે જોડલાનો યશેળે. ઇ.એભ.ડી.લગયનું ટે ન્ડય યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૧૨)

(૧૩)

જે તે ાટીઓ / કં નીઓના બાલ ભંજુય નશી થામ તે ાટીઓને / કં નીઓને તેભની અયનેસ્પટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી.) ની યકભ
યત આલાભાં આલળે જ્માયે ટે ન્ડય ભંજૂય થમેર ાટી/કં ની ને આ યકભ  % રેખે વીકયુયીટી ડીોઝીટ જભા કયાવ્મા છી જ
યત આલાભાં આલળે.

બાલ / ર્ટે ન્િય ભંજુય થમેર ાર્ટી / કંનીને વીકયુયીટી ડીોઝીટની યકભ, સ્ેળીપીકેળન પ્રભાણે અને વનમત વભમગાાભાં કાભ વંપ ૂણટ
થમા ફાદજ યત આલાભાં / કયલાભાં આલળે.

(૧૪)

વીરફંધ કયે ર ર્ટે ન્િય કલય ઉય “સ્પપ્રીટ એય કં ડીળનયના બાલ ” તેભ દળાટ લવુ.ં તેભજ ાર્ટીનુ ં / ભોકરનાયનુ ં નાભ તથા વયનામુ ં
સ્ષ્ર્ટ દળાટ લવુ.ં

(૧૫)

અસ્ષ્ર્ટ ભાડશતીલાા કોર્ટે ળન / ર્ટે ન્િય યદફાતર કયલાભાં આલળે .

ઉયોકત ળયતો ભને ભંજુય અને ફંધનકતામ છે .
વશી

: _____________________________

ઉત્ાદક / િીરયનુ ં પુરૂ નાભ

: _____________________________

વયનામુ ં

: _____________________________
_____________________________
_____________________________

રેન્િ રાઇન નંફય

: _____________________________

ભોફાઇર નંફય

: _____________________________

પક્ત ઓફપવ શેત ુ ભાટે

ટેન્ડય નંફય:

આપ્મા તાયીખ:

વશી:
-400C Refrigerator ખયીદીન ંુ
ટે ન્ડય પોભમ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ
ટે ન્ડય પી કેળ / ડી.ડી.નંફય:.................... તાયીખ:..........PPPPPPPPPPPPP
યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ થી ટે ન્ડય સ્પલીકાયલાની
ુ ી
છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
ુ યાત)
આણંદ-૩૮૮૧૧૦ (ગજ
પોન.નં./પેક્વ નં.: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૧૩૪

E-mail : biotech.aau@gmail.com

બાલ બયનાય ાર્ટીની વલગતો
 બાલ બયનાય /આનાય ાટીન ંુ નાભ : ત્ર વ્મલશાયન ંુ વયનામ ંુ :-



પોન નંફય

:-



પેક્વ નંફય

:-



ઇ-ભેઈર

:-



ટે ન્ડય પી ની ષલગતો

:-

 ફેન્કન ંુ નાભ : ડી.ડી. નંફય : યકભ

:-

 તાયીખ

:-

 યોકડા બયી અને પોભમ રીધેર શોમ તો ફયવીપ્ટ નંફય...............તા...............


ફડોઝઝટની ષલગત

:-

o ફેંકન ંુ નાભ :o ડી.ડી.નંફય :o યકભ

:-

o તાયીખ

:-



વેલ્વ ટેક્વ નંફય, શોમ તો :-



યજીસ્પરેળન નંફય શોમ તો :-



PAN નંફય, શોમ તો

:-



અન્મ ષલગત , શોમ તો

:-

ુ ફ વાધન/ભળીનયી
અભો ટેંડયભાં આેરી ળયતો અને ષનમભો (૧ થી ૧૫) મજ
વપ્રામ કયલા ફાશેધયી આીએ છીએ , જો અભો ઓડમ ય ભળ્મા છી વભમવય વાધન વપ્રામ
અને ઈન્સ્પટોરેળન નશીં કયીએ તો અભને ભે ર ઓડમ ય આોઆ યદ ગણાળે. જે ભાટે અભો
ફાષધત છીએ .

ટેન્ડય બયનાયની વશી
(ષવક્કો, નાભ અને શોદ્દો)

આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી

ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

કાભગીયીની વલગતો (વંદબટ:લતટભાન ત્ર–ગુજયાત વભાચાય-અભદાલાદ તથા લિોદયા આવ ૃવિભાં
તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ ભાં પ્રકાવળત જાશેયાત મુજફ)
Sr.

Name of item

Specifications

Approx quantity

No.
1

-400C



Refrigerator

Type: Chest type (Horizontal)/ Upright
type (Vertical)



Capacity: 500 litre or more



Temperature range: 00C to -400C



Access Security: Key lock



Thermostat: Digital



Voltage and Ampere requirement: 230V
50 Hz, 12-15 A



LCD/LED digital display



Noise level: Less than 45 db



The system should be CE and ISO
certified



The system should have alarms for
high/low temperature, power failure,
sensor error, door ajar, low battery.



The system should have caster and
foot for easy movement and fix.



The

freezer

should

have

digital

temperature display with 1°C resolution


The system should have built-in backup
battery to display temperature and to
operate

audible

and

visual

alarm

system


The system should have environment
friendly

refrigerant:

HCFC-Free

CFC-Free

and

01



The freezer should be microprocessor
controlled



The system should have necessary
shelves/dividers (3 or more)

Accessories:
-

Digital controller with Acoustic alarm

-

Suitable Voltage stabilizer/UPS

-

S. S. Baskets/S. S. Racks for storage
(3 or more)

વીરફંધ કયે રા ર્ટે ન્િય કલય ઉય

“Quotation for -400C Refrigerator” તેભ દળાટ લવુ.ં

તેભજ

ાર્ટીનુ/ભોકરનાયનુ
ં
ં સ્ષ્ર્ટ નાભ તથા વયનામુ ં દળાટ લવુ.ં યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ
થી ર્ટે ન્િય સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ
સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં .

ુ ી છે . ર્ટે ન્િય/કોર્ટે ળન રૂફરૂ
૩૦-૦૧-૨૦૧૯ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ળયતોોઃ
(૧)

બાલ તભાભ પ્રકાયના રાગુ િતા ર્ટે કવ, બાિા, ભજુ યી વાથેના આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટીના ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કના , તા.
૩૧/ ૦૩/૨૦૧૯ સુધી અભરી યશે તે યીતે આલાના યશેળે. આેર બાલ, વાધન વાભગ્રી આનાય / કાભગીયી કયનાય ભાર્ટે ફંધન કતાટ

(૨)

યશેળે.

બાલ ભંજુય થમા છી વાધન – વાભગ્રી આલાભાં વલરંફ, વાધન /ભળીનયીની ઉતયતી ગુણલિા અથલા અન્મ કોઇ અવનમવભતતા

ધ્માને આલળે તો ઓિટ ય યદ કયી જે તે ાર્ટીને બ્રેકરીસ્ર્ટભાં મુકલા ભાર્ટે બરાભણ કયલાભાં આલળે. તેભજ નફી ગુણલિાલાો
વાધન /ભળીનયી ઠેકેદાયે સ્લખચે યત રઇ જલાનો યશેળે. આલા નફી ગુણલિાલાા વાધન /ભળીનયીનુ ં ચુકલણુ ં કયલાભાં આલળે
(૩)

(૪)

નશી.

વાધન / ભળીનયીની ઉધાય ફીરથી પુયી ાિલાની યશેળે અને તેન ુ ં ચુકલણુ ં એકાઉન્ર્ટ ેઇિ ચેકથી કયલાભાં આલળે. તેભજ ફીરની
ચુકલણી વાધન /ભળીનયીની િીરીલયી ભેવ્મા ફાદ તેભજ ઈન્સ્ર્ટોરેળન કમાટ ફાદ, ચકાવણી થમે જ કયલાભાં આલળે. ફીર તભાભ
પ્રકાયના ટે ક્ષ વાથેન ંુ ત્રણ નકર ભાં યુષનટ અષધકાયીશ્રી, એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી, આકૃય ,ુ આણંદના નાભે ભોકરલાનું યશેળે.
ખયીદી અંગે કોઇ ણ લાદ વલલાદ ઉબો થામ તો ખયીદી ફાફતનો યુવનર્ટ અવધકાયીનો વનણટમ આને ફંધનકતાટ યશેળે

ભાન્મ થમા છી ખયીદી કયલી કે ન કયલી તેભજ જથ્થાભાં લધઘર્ટ કયલાની અફાવધત વિા યુવનર્ટ અવધકાયીની યશેળે .
(૫)

. બાલ

વયકાયશ્રીનાં લખતો લખતનાં વનમભો બાલ બયનાય ાર્ટીને ફંધનકતાટ યશેળે તથા ઇન્કભર્ટે ક્ષ અવધવનમભ શેઠ ફીરભાંથી
આલકલેયો કાત કયલાભાં આલળે . બાલ બયનાય ાર્ટીએ/ઇજાયદાયે ાનકાિટ ની પ્રભાણીત નકર જોિલાની યશેળે .

(૬)

બાલત્રકો પકત યજીસ્ર્ટય ોસ્ર્ટ / સ્ીિ ોસ્ર્ટ / વાદી ોસ્ર્ટ થી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ વાંજે ૫:૦૦

કરાક સુધીભાં અત્રેની

કચેયીભાં ભી જામ તે યીતે ભોકરલાનાં યશેળે. વનધાટ યીત વભમ ફાદ આલેર / ભે ર બાલત્રક યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૭)

ખયીદી ને રગતી લધુ ષલગત ભાટે ચાલુ ફદલવે કચેયીનો વંકમ વાધલો તથા જરૂય ડેતો આ કચેયીને અગાઉથી જાણ કયી મુરાકાત
રેલી.

(૮)

ઓડમ ય આપ્મા ફાદ વાધન /ભળીનયીની ડીરીલયી તેભજ ઈન્સ્પટોરેળનનું કાભ ૪ અઠલાડીમાભાં  ૂણમ કયી આલાનું યશેળે.

(૯)

ટે ન્ડય પી ની યકભ રૂા. ૧,૫૦૦/- યત આલાભાં આલળે નશી.

(૧૦)

ર્ટે ન્િય પોભટ / કોર્ટે ળન યુવનર્ટ અવધકાયીશ્રી, િીાર્ટટભેન્ર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી, આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી, આણંદ ની કચેયીથી

ભેલલા અથલા લેફવાઇર્ટ (www.aau.in) યથી િાઉનરોિ કયી રૂા.૧,૫૦૦/- નો ક્રોસ્િ િી.િી. (AAU fund account, payable at Anand
(૧૧)

ના નાભનો) વાથે ભોકરલાનો યશેળે. ટે ન્ડય પી લગયના પોભમ યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

જાશેયાતભાં દળામ વ્મા પ્રભાણે ખયાઇ / ફાનાની / ઇ.એભ.ડી.ની યકભ તયીકે બયે રબાલની ફકિંભતના ૩% નો ડી.ડી. યાષ્ટ્રીમકૃત ફેન્કભાંથી

જ “એ.એ.યુ. પં ડ એકાઉન્ટ” ેએફર એટ આણંદ (AAU fund account, payable at Anand) ના નાભનો ભેલી ટે ન્ડય પોભમ / કોટે ળન
વાથે જોડલાનો યશેળે. ઇ.એભ.ડી.લગયનું ટે ન્ડય યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૧૨)

(૧૩)

જે તે ાટીઓ / કં નીઓના બાલ ભંજુય નશી થામ તે ાટીઓને / કં નીઓને તેભની અયનેસ્પટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી.) ની યકભ
યત આલાભાં આલળે જ્માયે ટે ન્ડય ભંજૂય થમેર ાટી/કં ની ને આ યકભ  % રેખે વીકયુયીટી ડીોઝીટ જભા કયાવ્મા છી જ
યત આલાભાં આલળે.

બાલ / ર્ટે ન્િય ભંજુય થમેર ાર્ટી / કંનીને વીકયુયીટી ડીોઝીટની યકભ, સ્ેળીપીકેળન પ્રભાણે અને વનમત વભમગાાભાં કાભ વંપ ૂણટ
થમા ફાદજ યત આલાભાં / કયલાભાં આલળે.

(૧૪)

વીરફંધ કયે ર ર્ટે ન્િય કલય ઉય “Quotation
વયનામુ ં સ્ષ્ર્ટ દળાટ લવુ.ં

(૧૫)

for -400C Refrigerator” તેભ દળાટ લવુ.ં તેભજ ાર્ટીનુ ં / ભોકરનાયનુ ં નાભ તથા

અસ્ષ્ર્ટ ભાડશતીલાા કોર્ટે ળન / ર્ટે ન્િય યદફાતર કયલાભાં આલળે .

ઉયોકત ળયતો ભને ભંજુય અને ફંધનકતામ છે .
વશી

: _____________________________

ઉત્ાદક / િીરયનુ ં પુરૂ નાભ

: _____________________________

વયનામુ ં

: _____________________________
_____________________________
_____________________________

રેન્િ રાઇન નંફય

: _____________________________

ભોફાઇર નંફય

: _____________________________

પક્ત ઓફપવ શેત ુ ભાટે

ટેન્ડય નંફય:

આપ્મા તાયીખ:

વશી:
Ultrasonic cleaner ખયીદીન ંુ
ટે ન્ડય પોભમ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ
ટે ન્ડય પી કેળ / ડી.ડી.નંફય:.................... તાયીખ:..........PPPPPPPPPPPPP
યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ થી ટે ન્ડય સ્પલીકાયલાની
ુ ી
છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
ુ યાત)
આણંદ-૩૮૮૧૧૦ (ગજ
પોન.નં./પેક્વ નં.: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૧૩૪

E-mail : biotech.aau@gmail.com

બાલ બયનાય ાર્ટીની વલગતો
 બાલ બયનાય /આનાય ાટીન ંુ નાભ : ત્ર વ્મલશાયન ંુ વયનામ ંુ :-



પોન નંફય

:-



પેક્વ નંફય

:-



ઇ-ભેઈર

:-



ટે ન્ડય પી ની ષલગતો

:-

 ફેન્કન ંુ નાભ : ડી.ડી. નંફય : યકભ

:-

 તાયીખ

:-

 યોકડા બયી અને પોભમ રીધેર શોમ તો ફયવીપ્ટ નંફય...............તા...............


ફડોઝઝટની ષલગત

:-

o ફેંકન ંુ નાભ :o ડી.ડી.નંફય :o યકભ

:-

o તાયીખ

:-



વેલ્વ ટેક્વ નંફય, શોમ તો :-



યજીસ્પરેળન નંફય શોમ તો :-



PAN નંફય, શોમ તો

:-



અન્મ ષલગત , શોમ તો

:-

ુ ફ વાધન/ભળીનયી
અભો ટેંડયભાં આેરી ળયતો અને ષનમભો (૧ થી ૧૫) મજ
વપ્રામ કયલા ફાશેધયી આીએ છીએ , જો અભો ઓડમ ય ભળ્મા છી વભમવય વાધન વપ્રામ
અને ઈન્સ્પટોરેળન નશીં કયીએ તો અભને ભે ર ઓડમ ય આોઆ યદ ગણાળે. જે ભાટે અભો
ફાષધત છીએ .

ટેન્ડય બયનાયની વશી
(ષવક્કો, નાભ અને શોદ્દો)

આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી

ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

કાભગીયીની વલગતો (વંદબટ:લતટભાન ત્ર–ગુજયાત વભાચાય-અભદાલાદ તથા લિોદયા આવ ૃવિભાં
તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ ભાં પ્રકાવળત જાશેયાત મુજફ)
Sr.

Name of item

Specifications

Approx quantity

No.
1

Ultrasonic

Specification for the basic unit:

cleaner

 The ultrasonic cleaner must have digital
fully programmable controls with power
tracking capabilities to adjust for light or
heavy loads, high/low power control,
degassing and sleep mode.
 The cleaner should have minimum 40
kHz industrial transducers.
 The cleaner should have minimum 40
minute digital timer with un-interrupted
ultransonic operation.
 The cleaner should have degassing of
liquids, mixing and homogenization, solid
dissolution, lysing of cells and dispersion
of particles facility.
 The cleaner should have high and low
power control operations so as to allow
normal and sensitive applications.
 The cleaner should have energy saving
mode so that the system goes to stop
mode upon un-attended for 15 minutes or
more.
 The cleaner should have easy to operate
drains function.
 The cleaner should be chemical resistant
so as to withstand chemicals leakage

01

during operations.
 The system should have minimum 20
liters tank capacity.
 The cleaner should come with one year
standard warranty.
Accessories:
 Beaker positioning cover (1 No.) – for
minimum 500 ml beaker capacity.
 Perforated tray (1 No.) for 20 liter tank
capacity.
 Stainless steel beaker - 600 ml capacity
(2 No.)

Note:

All

the

above

mentioned

specifications of basic unit and accessories
should be clearly mentioned on company’s
brochure or a certificate of the same
should

be

attached

from

the

manufacturer’s.
વીરફંધ કયે રા ર્ટે ન્િય કલય ઉય

“Quotation for Ultrasonic cleaner” તેભ દળાટ લવુ.ં

તેભજ

ાર્ટીનુ/ભોકરનાયનુ
ં
ં સ્ષ્ર્ટ નાભ તથા વયનામુ ં દળાટ લવુ.ં યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ
થી ર્ટેન્િય સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ સુધી છે . ર્ટે ન્િય/કોર્ટે ળન
રૂફરૂ સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં .

ત્ર વ્મલશાય ભાટેન ંુ વયનામ ંુ :
યુવનર્ટ અવધકાયી
ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટેક્નોરોજી
આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી
આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
પોન નં. ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૧૩૪

ળયતોોઃ
(૧)

બાલ તભાભ પ્રકાયના રાગુ િતા ર્ટે કવ, બાિા, ભજુ યી વાથેના આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટીના ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કના , તા.
૩૧/ ૦૩/૨૦૧૯ સુધી અભરી યશે તે યીતે આલાના યશેળે. આેર બાલ, વાધન વાભગ્રી આનાય / કાભગીયી કયનાય ભાર્ટે ફંધન કતાટ

(૨)

યશેળે.

બાલ ભંજુય થમા છી વાધન – વાભગ્રી આલાભાં વલરંફ, વાધન /ભળીનયીની ઉતયતી ગુણલિા અથલા અન્મ કોઇ અવનમવભતતા

ધ્માને આલળે તો ઓિટ ય યદ કયી જે તે ાર્ટીને બ્રેકરીસ્ર્ટભાં મુકલા ભાર્ટે બરાભણ કયલાભાં આલળે. તેભજ નફી ગુણલિાલાો
વાધન /ભળીનયી ઠેકેદાયે સ્લખચે યત રઇ જલાનો યશેળે. આલા નફી ગુણલિાલાા વાધન /ભળીનયીનુ ં ચુકલણુ ં કયલાભાં આલળે
(૩)

(૪)

નશી.

વાધન / ભળીનયીની ઉધાય ફીરથી પુયી ાિલાની યશેળે અને તેન ુ ં ચુકલણુ ં એકાઉન્ર્ટ ેઇિ ચેકથી કયલાભાં આલળે. તેભજ ફીરની
ચુકલણી વાધન /ભળીનયીની િીરીલયી ભેવ્મા ફાદ તેભજ ઈન્સ્ર્ટોરેળન કમાટ ફાદ, ચકાવણી થમે જ કયલાભાં આલળે. ફીર તભાભ
પ્રકાયના ટે ક્ષ વાથેન ંુ ત્રણ નકર ભાં યુષનટ અષધકાયીશ્રી, એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી, આકૃય ,ુ આણંદના નાભે ભોકરલાનું યશેળે.
ખયીદી અંગે કોઇ ણ લાદ વલલાદ ઉબો થામ તો ખયીદી ફાફતનો યુવનર્ટ અવધકાયીનો વનણટમ આને ફંધનકતાટ યશેળે

ભાન્મ થમા છી ખયીદી કયલી કે ન કયલી તેભજ જથ્થાભાં લધઘર્ટ કયલાની અફાવધત વિા યુવનર્ટ અવધકાયીની યશેળે .
(૫)

. બાલ

વયકાયશ્રીનાં લખતો લખતનાં વનમભો બાલ બયનાય ાર્ટીને ફંધનકતાટ યશેળે તથા ઇન્કભર્ટે ક્ષ અવધવનમભ શેઠ ફીરભાંથી
આલકલેયો કાત કયલાભાં આલળે . બાલ બયનાય ાર્ટીએ/ઇજાયદાયે ાનકાિટ ની પ્રભાણીત નકર જોિલાની યશેળે .

(૬)

બાલત્રકો પકત યજીસ્ર્ટય ોસ્ર્ટ / સ્ીિ ોસ્ર્ટ / વાદી ોસ્ર્ટ થી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ કરાક સુધીભાં અત્રેની
કચેયીભાં ભી જામ તે યીતે ભોકરલાનાં યશેળે. વનધાટ યીત વભમ ફાદ આલેર / ભે ર બાલત્રક યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

(૭)

ખયીદી ને રગતી લધુ ષલગત ભાટે ચાલુ ફદલવે કચેયીનો વંકમ વાધલો તથા જરૂય ડેતો આ કચેયીને અગાઉથી જાણ કયી મુરાકાત
રેલી.

(૮)

ઓડમ ય આપ્મા ફાદ વાધન /ભળીનયીની ડીરીલયી તેભજ ઈન્સ્પટોરેળનનું કાભ ૪ અઠલાડીમાભાં  ૂણમ કયી આલાનું યશેળે.

(૯)

ટે ન્ડય પી ની યકભ રૂા. ૧,૫૦૦/- યત આલાભાં આલળે નશી.

(૧૦)

ર્ટે ન્િય પોભટ / કોર્ટે ળન યુવનર્ટ અવધકાયીશ્રી, િીાર્ટટભેન્ર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી, આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી, આણંદ ની કચેયીથી

ભેલલા અથલા લેફવાઇર્ટ (www.aau.in) યથી િાઉનરોિ કયી રૂા.૧,૫૦૦/- નો ક્રોસ્િ િી.િી. (AAU fund account, payable at Anand
(૧૧)

ના નાભનો) વાથે ભોકરલાનો યશેળે. ટે ન્ડય પી લગયના પોભમ યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

જાશેયાતભાં દળામ વ્મા પ્રભાણે ખયાઇ / ફાનાની / ઇ.એભ.ડી.ની યકભ તયીકે બયે રબાલની ફકિંભતના ૩% નો ડી.ડી. યાષ્ટ્રીમકૃત ફેન્કભાંથી

જ “એ.એ.યુ. પં ડ એકાઉન્ટ” ેએફર એટ આણંદ (AAU fund account, payable at Anand) ના નાભનો ભેલી ટે ન્ડય પોભમ / કોટે ળન
વાથે જોડલાનો યશેળે. ઇ.એભ.ડી.લગયનું ટે ન્ડય યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૧૨)

(૧૩)

જે તે ાટીઓ / કં નીઓના બાલ ભંજુય નશી થામ તે ાટીઓને / કં નીઓને તેભની અયનેસ્પટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી.) ની યકભ
યત આલાભાં આલળે જ્માયે ટે ન્ડય ભંજૂય થમેર ાટી/કં ની ને આ યકભ  % રેખે વીકયુયીટી ડીોઝીટ જભા કયાવ્મા છી જ
યત આલાભાં આલળે.

બાલ / ર્ટે ન્િય ભંજુય થમેર ાર્ટી / કંનીને વીકયુયીટી ડીોઝીટની યકભ, સ્ેળીપીકેળન પ્રભાણે અને વનમત વભમગાાભાં કાભ વંપ ૂણટ
થમા ફાદજ યત આલાભાં / કયલાભાં આલળે.

(૧૪)

વીરફંધ કયે ર ર્ટે ન્િય કલય ઉય “Quotation
વયનામુ ં સ્ષ્ર્ટ દળાટ લવુ.ં

(૧૫)

for Ultrasonic cleaner” તેભ દળાટ લવુ.ં તેભજ ાર્ટીનુ ં / ભોકરનાયનુ ં નાભ તથા

અસ્ષ્ર્ટ ભાડશતીલાા કોર્ટે ળન / ર્ટે ન્િય યદફાતર કયલાભાં આલળે .

ઉયોકત ળયતો ભને ભંજુય અને ફંધનકતામ છે .
વશી

: _____________________________

ઉત્ાદક / િીરયનુ ં પુરૂ નાભ

: _____________________________

વયનામુ ં

: _____________________________
_____________________________
_____________________________

રેન્િ રાઇન નંફય

: _____________________________

ભોફાઇર નંફય

: _____________________________

પક્ત ઓફપવ શેત ુ ભાટે

ટેન્ડય નંફય:

આપ્મા તાયીખ:

વશી:

પેનન્વિંગ કયાલલા વારં ુ જરૂયી કાભગીયીન ંુ
ટે ન્ડય પોભમ
ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી, આણંદ
ટે ન્ડય પી કેળ / ડી.ડી.નંફય:.................... તાયીખ:..........PPPPPPPPPPPPP
યજીસ્પટય ોસ્પટ / સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ થી ટે ન્ડય સ્પલીકાયલાની
ુ ી
છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ સધ

ફડાટમ ભેંટ ઓપ એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી
આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી
ુ યાત)
આણંદ-૩૮૮૧૧૦ (ગજ
પોન.નં./પેક્વ નં.: ૦૨૬૯૨-૨૬૧૧૩૪

E-mail : biotech.aau@gmail.com

બાલ બયનાય ાર્ટીની વલગતો
 બાલ બયનાય /આનાય ાટીન ંુ નાભ : ત્ર વ્મલશાયન ંુ વયનામ ંુ :-



પોન નંફય

:-



પેક્વ નંફય

:-



ઇ-ભેઈર

:-



ટે ન્ડય પી ની ષલગતો

:-

 ફેન્કન ંુ નાભ : ડી.ડી. નંફય : યકભ

:-

 તાયીખ

:-

 યોકડા બયી અને પોભમ રીધેર શોમ તો ફયવીપ્ટ નંફય...............તા...............


ફડોઝઝટની ષલગત

:-

o ફેંકન ંુ નાભ :o ડી.ડી.નંફય :o યકભ

:-

o તાયીખ

:-



વેલ્વ ટેક્વ નંફય, શોમ તો :-



યજીસ્પરેળન નંફય શોમ તો :-



PAN નંફય, શોમ તો

:-



અન્મ ષલગત , શોમ તો

:-

અભો ટેંડયભાં આેરી ળયતો અને ષનમભો (૧ થી

ુ ફ ભાર-વાભાન
૧૫) મજ

વપ્રામ કયલા/ કાભગીયી કયલા ફાશેધયી આીએ છીએ , જો અભો ઓડમ ય ભળ્મા છી વભમવય
ભાર-વાભાન વપ્રામ/ કાભગીયી નશીં કયીએ તો અભને ભે ર ઓડમ ય આોઆ યદ ગણાળે. જે
ભાટે અભો ફાષધત છીએ .

ટેન્ડય બયનાયની વશી
(ષવક્કો, નાભ અને શોદ્દો)

આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી

ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી
આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

કાભગીયીની વલગતો (વંદબટ:લતટભાન ત્ર–ગુજયાત વભાચાય-અભદાલાદ તથા લિોદયા આવ ૃવિભાં
તા. ૦૩-૦૧-૨૦૧૯ ભાં પ્રકાવળત જાશેયાત મુજફ)
ક્રભ
૧

ષલગત
અંદાજજત ૪૦૦૦ ચો . ભીટય જભીનની પયતે ૯ ઈચના ચણતયની ષવભેન્ટની જભીનના રેલરથી
અંદાજજત ૫ ફૂટની ફદલાર ફનાલલા વારં ુ જરૂયી ભાર-વાભાન ના બાલ
ક્રભ

ુ ંુ નાભ અને ષલગત
લસ્પતન

બાલ (રૂ.)

૧

યે તી (ભાટી લગયની)

પ્રષત ટન

૨

કચી (વાઇઝ: ૧/૨ ઇંચ)

પ્રષત ટન

૩

ઇંટો (વાઇઝ: ૩ X૪ ઇંચ , ચીભની

પ્રષત નંગ

બઠ્ઠાની વાયી કલેરી , આખી ધાય
લાી)
૪

ઇંટોના યોડા

(વાયી કલેરી નલી

પ્રષત ટન

ઇંટોના, નાના તથા જૂની ઇંટોના
યોડા ન શોલા જોઈએ)
૫

ષવભેન્ટ (ISI, 53 Grade)

પ્રષત ૫૦ ફક.ગ્રા. ફેગ

૬

રોખંડના વઝમા (ISI)

પ્રષત ફકરો

૬ આની તથા ૮ આની ફયિંગ લાા
ુ ય વઝમા
સ
૨

અંદાજજત ૪૦૦૦ ચો . ભીટય જભીનની પયતે ૯ ઈચના ચણતયની ષવભેન્ટની જભીનના રેલરથી
અંદાજજત ૫ ફૂટની ફદલાર ફનાલલાની ભજૂયીના બાલ (પ્રષત ચો. ભીટય)
-

ુ ી PCC ન ંુ પાઉન્ડેળન બયી પ્રષત ૧૫ -૨૦ ફૂટના અંતયે
જભીનના રેલરથી ૩ ફૂટ નીચે સધ
CCના કોરભ ઉબા કયલા

૩

ફદલાર ય કાંટાલાા તાય (ગોખરુ તાય)ની પેનન્વિંગના તથા રોખંડના એંગરના મ ૂકલલા અંગે
ક્રભ

ુ ંુ નાભ અને ષલગત
લસ્પતન

૧

જાડા કાંટાલાા તાય

બાલ (રૂ.)

( ગોખરુ તાય ) ની પ્રષત ફૂટ

પેનન્વિંગ
તાયનો ગે જ- ૧૦ એભ. એભ., ISI
ભટીયીમર- ગે લ્લેનાઇઝ
૨

રોખંડના એંગર, ISI

પ્રષત ફકરો

વાઇઝ: ૨X૨ ઇંચ
૩
૪

ફામડીંગ તાય

પ્રષત ફકરો

ફદલાર ય કાંટાલાા તાયની ૩ રેમય લાી પેનન્વિંગ રોખંડના એંગર વાથે રગાલલાની
ભજૂયીના બાલ (પ્રષત યષનિંગ ભીટય)
-

પ્રષત ૧૦ ફૂટના અંતયે રોખંડના એંગર રગાલલા તથા કાંટાલાા તાયને એંગર ય
ફપટીંગ કયી આલાન ંુ યશેળે

૫

રોખંડના દયલાજા- ૨ નંગ
૧.

વાઇઝ- ૧૫ X ૫ ફૂટ (ગયગડી સ્પરાઇડય લાો)
૨ ઇંચ ગે લ્લેનાઇઝ ાઇ લાયલી
૧/૨ ઇંચ અને ૧ ઇંચની રોખંડની ટ્ટી મ ૂકલી
ફ્રેભની અંદય દય ૧૦ વે.ભી. ના અંતયે ૮ એભ.એભ. નો રોખંડના વીમા યાખલા
GI વક્કય ાયા જાી ૬ એભ. એભ. (૩ નો ગાો)
ફ્રેભ ભાટે ૨ ઇંચની રોખંડની એંગર
સ્પરાઇફડિંગ ભાટે ૪ ઇંચની રોખંડની ગયગડીઓ મ ૂકલી
ગડય: વાઇઝ- ૫ એભ. એભ. જાડાઈ, ૮ ફૂટ રંફાઈના ૨ નંગ
ુ ભ લજન ૩૦૦ કી.ગ્રા.
દયલાજાન ંુ રઘત્ત

૨.

વાઇઝ: ૧૦X૫ ફૂટ (ફે ફાયણાં લાો)
દયલાજાના ફન્ને ફાયણાંન ંુ પીટીંગ ૨ .૫ ઇંચની ગે લ્લેનાઇઝ ાઇ લડે વી .વી. બ્રોકભાં
કયલાન ંુ યશેળે
ુ ભ લજન ૧૨૫ કી.ગ્રા.
એક ફાયણાંન ંુ રઘત્ત

-દયલાજાન ંુ કરય કાભ: પ્રાઇભય- ૧ કોટ (યે ડોક્વાઈડ), કરય- ૨ કોટ (કાો કરય)
વીરફંધ કયે રા ર્ટે ન્િય કલય ઉય “પેનન્વિંગ કયાલલા વારં ુ જરૂયી કાભગીયીના ભાર-વાભાન વાથેના
બાલ” તેભ દળાટ લવુ.ં તેભજ ાર્ટીનુ/ભોકરનાયનુ
ં
ં સ્ષ્ર્ટ નાભ તથા વયનામું દળાટ લવુ.ં યજીસ્પટય ોસ્પટ
/ સ્પીડ ોસ્પટ / વાદી ોસ્પટ થી ર્ટે ન્િય સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખ તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ
વાંજે ૫:૦૦ સુધી છે . ર્ટે ન્િય/કોર્ટે ળન રૂફરૂ સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં .

ત્ર વ્મલશાય ભાટેન ંુ વયનામ ંુ :
યુવનર્ટ અવધકાયી
ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટેક્નોરોજી
આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી
આણંદ – ૩૮૮૧૧૦
પોન નં. ૦૨૬૯૨ – ૨૬૧૧૩૪

ળયતોોઃ
(૧)

બાલ તભાભ પ્રકાયના રાગુ િતા ર્ટે કવ, બાિા, ભજુ યી વાથેના આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટીના ડિાર્ટટભેંર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કના , તા.
૩૧/ ૦૩/૨૦૧૯ સુધી અભરી યશે તે યીતે આલાના યશેળે. આેર બાલ, વાધન વાભગ્રી આનાય / કાભગીયી કયનાય ભાર્ટે ફંધન કતાટ

(૨)

યશેળે.

બાલ ભંજુય થમા છી વાધન – વાભગ્રી આલાભાં વલરંફ, ભાર-વાભાન/કાભગીયી ની ઉતયતી ગુણલિા અથલા અન્મ કોઇ
અવનમવભતતા ધ્માને આલળે તો ઓિટ ય યદ કયી જે તે ાર્ટીને બ્રેકરીસ્ર્ટભાં મુકલા ભાર્ટે બરાભણ કયલાભાં આલળે. તેભજ નફી

ગુણલિાલાો વાધન /ભળીનયી ઠેકેદાયે સ્લખચે યત રઇ જલાનો યશેળે. આલા નફી ગુણલિાલાા વાધન /ભળીનયીનુ ં ચુકલણુ ં
(૩)

(૪)

કયલાભાં આલળે નશી.

ભાર-વાભાન/કાભગીયી ઉધાય ફીરથી પુયી ાિલાની યશેળે અને તેન ુ ં ચુકલણુ ં એકાઉન્ર્ટ ેઇિ ચેકથી કયલાભાં આલળે. તેભજ ફીરની
ચુકલણી વાધન /ભળીનયીની િીરીલયી ભેવ્મા ફાદ તેભજ ઈન્સ્ર્ટોરેળન કમાટ ફાદ, ચકાવણી થમે જ કયલાભાં આલળે. ફીર તભાભ
પ્રકાયના ટે ક્ષ વાથેન ંુ ત્રણ નકર ભાં યુષનટ અષધકાયીશ્રી, એગ્રી. ફામોટે કનોરોજી, આકૃય ,ુ આણંદના નાભે ભોકરલાનું યશેળે.
ખયીદી અંગે કોઇ ણ લાદ વલલાદ ઉબો થામ તો ખયીદી ફાફતનો યુવનર્ટ અવધકાયીનો વનણટમ આને ફંધનકતાટ યશેળે

ભાન્મ થમા છી ખયીદી કયલી કે ન કયલી તેભજ જથ્થાભાં લધઘર્ટ કયલાની અફાવધત વિા યુવનર્ટ અવધકાયીની યશેળે .
(૫)

. બાલ

વયકાયશ્રીનાં લખતો લખતનાં વનમભો બાલ બયનાય ાર્ટીને ફંધનકતાટ યશેળે તથા ઇન્કભર્ટે ક્ષ અવધવનમભ શેઠ ફીરભાંથી
આલકલેયો કાત કયલાભાં આલળે . બાલ બયનાય ાર્ટીએ/ઇજાયદાયે ાનકાિટ ની પ્રભાણીત નકર જોિલાની યશેળે .

(૬)

બાલત્રકો પકત યજીસ્ર્ટય ોસ્ર્ટ / સ્ીિ ોસ્ર્ટ / વાદી ોસ્ર્ટ થી તાયીખ ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ટાઈભ વાંજે ૫:૦૦ કરાક સુધીભાં અત્રેની
કચેયીભાં ભી જામ તે યીતે ભોકરલાનાં યશેળે. વનધાટ યીત વભમ ફાદ આલેર / ભે ર બાલત્રક યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

(૭)

ખયીદી ને રગતી લધુ ષલગત ભાટે ચાલુ ફદલવે કચેયીનો વંકમ વાધલો તથા જરૂય ડેતો આ કચેયીને અગાઉથી જાણ કયી મુરાકાત
રેલી.

(૮)

ઓડમ ય આપ્મા ફાદ કાભગીયી ૪ અઠલાડીમાભાં  ૂણમ કયી આલાની યશેળે .

(૯)

ટે ન્ડય પી ની યકભ રૂા. ૧,૫૦૦/- યત આલાભાં આલળે નશી.

(૧૦)

ર્ટે ન્િય પોભટ / કોર્ટે ળન યુવનર્ટ અવધકાયીશ્રી, િીાર્ટટભેન્ર્ટ ઓપ એગ્રી. ફામોર્ટે કનોરોજી, આણંદ કૃવ યુવનલવવિર્ટી, આણંદ ની કચેયીથી

ભેલલા અથલા લેફવાઇર્ટ (www.aau.in) યથી િાઉનરોિ કયી રૂા.૧,૫૦૦/- નો ક્રોસ્િ િી.િી. (AAU fund account, payable at Anand
(૧૧)

ના નાભનો) વાથે ભોકરલાનો યશેળે. ટે ન્ડય પી લગયના પોભમ યદફાતર ગણલાભાં આલળે.

જાશેયાતભાં દળામ વ્મા પ્રભાણે ખયાઇ / ફાનાની / ઇ.એભ.ડી.ની યકભ તયીકે બયે રબાલની ફકિંભતના ૩% નો ડી.ડી. યાષ્ટ્રીમકૃત ફેન્કભાંથી

જ “એ.એ.યુ. પં ડ એકાઉન્ટ” ેએફર એટ આણંદ (AAU fund account, payable at Anand) ના નાભનો ભેલી ટે ન્ડય પોભમ / કોટે ળન
વાથે જોડલાનો યશેળે. ઇ.એભ.ડી.લગયનું ટે ન્ડય યદફાતર ગણલાભાં આલળે.
(૧૨)

(૧૩)

જે તે ાટીઓ / કં નીઓના બાલ ભંજુય નશી થામ તે ાટીઓને / કં નીઓને તેભની અયનેસ્પટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી.) ની યકભ
યત આલાભાં આલળે જ્માયે ટે ન્ડય ભંજૂય થમેર ાટી/કં ની ને આ યકભ  % રેખે વીકયુયીટી ડીોઝીટ જભા કયાવ્મા છી જ
યત આલાભાં આલળે.

બાલ / ર્ટે ન્િય ભંજુય થમેર ાર્ટી / કંનીને વીકયુયીટી ડીોઝીટની યકભ, સ્ેળીપીકેળન પ્રભાણે અને વનમત વભમગાાભાં કાભ વંપ ૂણટ
થમા ફાદજ યત આલાભાં / કયલાભાં આલળે.

(૧૪)

વીરફંધ કયે ર ર્ટે ન્િય કલય ઉય “પેનન્વિંગ કયાલલા વારં ુ જરૂયી કાભગીયીના ભાર-વાભાન વાથેના બાલ
ાર્ટીનુ ં / ભોકરનાયનુ ં નાભ તથા વયનામુ ં સ્ષ્ર્ટ દળાટ લવુ.ં

(૧૫)

અસ્ષ્ર્ટ ભાડશતીલાા કોર્ટે ળન / ર્ટે ન્િય યદફાતર કયલાભાં આલળે .

ઉયોકત ળયતો ભને ભંજુય અને ફંધનકતામ છે .
વશી

: _____________________________

ઉત્ાદક / િીરયનુ ં પુરૂ નાભ

: _____________________________

વયનામુ ં

: _____________________________
_____________________________
_____________________________

રેન્િ રાઇન નંફય

: _____________________________

ભોફાઇર નંફય

: _____________________________

” તેભ દળાટ લવુ.ં તેભજ

Tender downloaded from Internet

TENDER FORM
for

Various items for College of FPTBE

Last date of issue of tender at this office JANUARY 30, 2019

Last date of receipt of tender at this office through RPAD/Speed Post
JANUARY 30, 2019

NOTE:
For the form downloaded from the internet payment of Rs. 1500/- by DD
drawn in the favour of “AAU Fund A/C”, payable at Anand should
accompany this form separately otherwise the form shall be treated as
incomplete and cancelled.

COLLEGE OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY & BIO ENERGY
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY, ANAND - 388 110 (GUJARAT)
Tel. /Fax No.: 02692 -261302



Name of supplier / firm:



Complete postal address:



Telephone Number (Land line):



Mobile Number:



FAX Number (if any):



e-mail address (if any):



Details of EMD:
D. D. Number:
Amount:
Date:



Sales Tax No. :



Registration No. :



Any other details

We agree to abide by the terms and conditions of supply / work mentioned in this tender
document.

Signature of Tenderer
(With Stamp, Name & Designation)

S.
No.
1.

Specifications

Quantity

EMD (Rs.)

Chair

50 Chairs

10,000/-

40 Chairs

5,000/-

-

15,000/-

Godrej make chairs PCH 7003D or equivalent make and quality. The
seat/back should be up of 1.2cm thick hot pressed plywood and
upholstered with fabric and moulded Polyurethane foam together with
moulded seat and back covers. MID BACK SIZE: 50.0cm (W) X 49.0 cm,
(H) SEAT SIZE: 50.0cm (W) X 46.5cm. (D) The HR Polyurethane foam
is moulded with density=45+/-2 kg/m3 and hardness load 16±2 kgf as per
IS: 7888 for 25% compression, The seat and back covers are injection
moulded in black co-polymer polypropylene. Armrests made of black
integral skin polyurethane with 50-70 Shore „A‟ Hardness and reinforced
with M.S. insert. The under structure is tubular frame cantilever type and
made up of diameter 2.54 cm x 0.2cm thick MS ERW tube and black
powder coated.(DFT 40-60 microns) .Quote Rate per no. of Chair.
2

Plastic moulded back chair
The light weight, heavy duty chair with heavy fiber low back chair
designer fibreback directly connected with metal solid bar 32 density
2inch Kurlon foam in seat with good quality fabric in 12 mm hot press ply.
The size of sheet is 40 cm x 40 cm X 50 mm (cushion thickness)Lower
structure made up of polished solid bar.
Quote Rate per no. of Chair.

3.
i)

ii)

iii)

iv)
v)

vi)

vii)

viii)

Board /Banner/ACP Composite etc.
Sun Control film
Providing and fixing ISI approved sun control film for windows with
pasting and labour, as per our approval. Rates per sq. ft. should be quoted
Sun Control film (reflective)
Providing one side mirror ISI approved reflective sun control film for
windows with pasting and labour. Rates per sq. ft. should be quoted.
Flex banner without frame
Preparation of digital multi colour banner on flex material without frame
as per our requirement inclusive of design & all materials. Rates per Sq. ft.
should be quoted.
Fitting charges for above flex banners. Rates per Sq. ft. should be quoted.
Acrylic Name plates
Preparation of Name plates of various sizes on 4 mm thick transparent
acrylic sheet with embossing effect of vinyl lettering of desired designand
font size with fitting. Rates per Sq. ft. should be quoted.
ACP Composite
Providing and fixing reputed brand and good quality aluminum composite
panel (3mm thick) of branded company and having frame on all four sides
complete with material and fitting. The frame should be made from 2” x
1.5” size aluminum pipe. Rates per Sq. ft. should be quoted.
Ecosolvent printing
Preparation of posters with ecosolvent printing on vinyl sheet with very
high resolution (min 2400 DPI) as per our design and size with lamination.
Rates per Sq. ft. should be quoted.
Bold White Steel Letters
Providing and fixing alphabets of size 20” x 12” x 2” in bold white Steel
letters as per our write-up. The letters should be individually fitted on the
aluminium composite panel as above at the top of the building. The rates
to be quoted per letter without aluminium composite panel but complete
with its fitting at the site. The rate should be quoted per no.

150 Sq. Ft
150 Sq. Ft

500 Sq. ft.
200 Sq. ft.
100 Sq. ft.

200 Sq. ft

150 Sq. ft.

120 Nos.

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)

Foam Sheet
5 mm thick Foam Sheet for vinyl printed poster pasting Rates per Sq. ft.
200 Sq. Ft
should be quoted.
Photo print
2400 DPI‟s Photo print on 150 GSM photo paper Rates per sq. ft. should
100 Sq. Ft.
be quoted.
Laser cutted Acrylic letter plate
Acrylic letter‟s name plate as per our requirement letter size1 inch height
100 Sq. Ft.
and 3mm thick to 10 inch height x 3 mm as per our design and size with
base plate of letter pasting. Quote rate in squre ft.
Wooden momento
Preparation and supply of wooden memento by golden, PVC plated, and
100 Sq. Ft.
brown polished with mate eco- printing as per our requirement. Rate
should be given with inclusive material (size 9 inch x 6 inch)
Preparation and designing of plate using telephone black granite stone
with etching as per given material and golden colored filling in etched
50 Sq. Ft.
with font, logo, etc. The cost should be inclusive of all material. Quote rate
per sq. ft.

4.

Aluminium Glass Partition

i)

Aluminium Glass Partition
Colour anodised Jindal/ Banco make aluminium section with frame 2½” x
1½” x 2.59 mm thick. It should be complete with 9 mm PLB or 5 mm
plain glass (modi/ saint gobain) and other materials and fitting as per our
design ( Quote rates per sq. ft.)
Aluminium Glass Door
Colour anodise Jindal/ Banco make aluminium section with frame 2½” x
1½” x 2.59 mm thick,
Door vertical/ Top/Middle section: 1¾” x 1¾” x 2.59 mm thick, Door
bottom section: 4½” x 1¾” x 2.85 mm thick. It should be complete with 9
mm PLB or 5 mm plain glass ( modi/ saint gobain), lock, handle, stopper
with inox/ dorma brand door closure, heavy duty sliding runner, and other
materials and fitting as per our design ( Quote rates per sq. ft.)
Aluminium two track sliding window
The window should be complete with fitting and all materials have
following dimensions:
Frame: 61.5 x 31.5 x 1.5 mm
Shutter: 39.5 x 18 x 1.5 mm
Glass: 5 mm plain float (modi/ saint gobain)
It should be as per our design and complete with all materials and fitting
(Quote rates per sq. ft.)
Paint and Colour items

(ii)

(iii)

5
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Acrylic white distemper (20 litre packing)Rates per nos. should be
quoted
Asian Oil Paint, in different shades (4 litre packing) Rates per nos.
should be quoted
Asian Wood Primer, in different shades (4 litre packing) Rates per
nos. should be quoted
Redoxide(StandardQuality)(4litrepacking)Ratespernos.shouldbequ
oted
Terpentine(StandardQuality)(5litrepacking)Ratespernos.shouldbeq
uoted
Waterproof
cement
paint
Snowchem/Indochem/Decochem
(Standard Quality) 25kg packing Rates per nos. should be quoted
Sand paper Rates per dozen should be quoted

5,000/900

Sq. Ft.

84

Sq. Ft..

36

Sq. Ft.

5,000/85 Nos.
30 Nos.
20 Nos.
15 Nos.
7 Nos.
20 Nos.
10 dozen

viii) Wall putty, Rates per kg should be quoted

50 kg

ix)

4” Brush, Rates per nos. should be quoted

15 Nos.

x)

2” Brush, Rates per nos. should be quoted

20 Nos.

Terms and Conditions:
1. Rates quoted should be inclusive of all applicable Taxes and F.O.R. our laboratories at
2.
3.
4.
5.

Anand inclusive of installation, commissioning and demonstration, if any.
The rates quoted should be valid for the current financial year 2018-19 i.e. up to March 31,
2019.
Being an educational institution we are eligible for concessional GST .Hence, rates should
be quoted accordingly.
Payment shall be made only after satisfactory installation and demonstration. No advance or
part payment or payment through bank can be entertained.
The credentials of the party, list of customers and complete illustrated literature should be
enclosed with the tender. The firm should be ready for pre inspection of the item and its
performance, if necessary.

6. Tenderers will have to attach original colour catalogue of the each quoted product ensuring
exact specifications.
7. All the electronic hardware should comply with international standards for safety,
electromagnetic emissions and immunity, CE/FCC Mark/Certification, etc.
8. In case of defective items, the same shall have to be replaced by the party concerned at its
own cost, and risk, and within stipulated time.
9. The Earnest Money Deposit (EMD) in the form of crossed only Demand Draft in favour
of “AAU Fund Account” payable at Anand, shall have to be accompanied with the filled
Tender Forms. Tender submitted without EMD shall not be considered. The deposit shall be
forfeited if the party in any case is not able to supply the goods/ complete the work in
stipulated period and at the rates approved.
10. The quantity mentioned in the tender is indicative and approximate only, it may vary.
11. Duly filled tender forms in sealed envelopes through RPAD/Speed Post only should
reach the office of the Principal, College of FPTBE, Anand Agricultural University, Anand
388 110 before 17.00 hr on January 30, 2019.
12. Please super scribe the envelope, “Rates for Various items for College of FPTBE” and
mention clearly senders‟ name and address.
13. The successful vendor has to submit Security deposit @ 5 % of the value of purchase order
in the form of DD. On receipt of security deposit only, the purchase/work order will be
released. On not submitting of security deposit in time, the EMD will be forfeited.
14. The PRINCIPAL shall be empowered to reject any one or all the tenders without giving any
reason for doing the same. This shall not be challengeable in the Court of law.
15. In case of disputes, decision of Vice Chancellor, Anand Agricultural University, Anand will
be final and acceptable to all the parties.

