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હિસાબ નિયામકશ્રીિી કચેરી 
િવસારી કૃનિ યનુિવનસિટી, િવસારી 

યુનિવનસિટી ભવિ, એરૂ ચાર રસ્તા, દાાંડી રોડ, િવસારી – ૩૯૬૪૫૦ 

 ઈ -મેઈલ : comptroller@nau.in 

 ફોિ: (ઓ): ૯૪૦૯૧૦૫૮૪૮ (મો): ૯૮૨૫૦૪૩૭૫૮ 
 

 

ટેન્ડર દસ્તાવેજ (Tender Document) 

AUC Certify કરવાિી, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિુાં નિ-ઓહડટ કરવાિી 

અિ ેયુનિવનસિટીિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી માટે 

ચાટિડિ  એકાઉન્ટન્ટિી સેવા માટે એજન્સી/ પાટી િક્કી કરવા બાબત.  

 

[NAU/COMPT/03-2021-22]  
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અિુક્રમનિકા 

 

િકરિ નવગત પાિા િાંબર 

૦૧ NAU/COMPT/03-2021-22 (Offline Tender). ૦૩ 

૦૨ નિયમો, બોલીઓ અિે શરતો. ૦૪-૦૮ 

૦૩ એજન્સી/ પાર્ટીિી માહિતીઓ. ૦૯ 

૦૪ 
ફરનજયાત જમા કરાવવાિા આધાર પુરાવા, લાયકાત અિે 

માપદંડ. 
૧૦ 

૦૫ ભાવ પત્રક (એજન્સી/ પાર્ટીિા લેર્ટર િેડ ઉપર). ૧૧ 

પહરનિષ્ટ નવગત પાિા િાંબર 

૦૧ 
એજન્સી/ પાર્ટીિા લરે્ટર િેડ ઉપર ફરનજયાત આપવાિી થતી 

બાંિેધરીિો િમુિો. 
૧૨ 
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િકરિ ૦૧ : NAU/COMPT/03-2021-22 (Offline Tender) ટુકી મુદતિી જાિેરાત. 

AUC Certify કરવાિી, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિુાં નિ-ઓહડટ કરવાિી અિે યુનિવનસિટીિી 

આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી માટે ચાટિડિ  એકાઉન્ટન્ટિી સેવા માટે એજન્સી/ 

પાટી િક્કી કરવા બાબત. 

[NAU/COMPT/03-2021-22] 

આથી સંબંધકતાા સવેિે જણાવવાિંુ કે, િવસારી કૃનિ યુનિવનસાર્ટી િસ્તક કુલ સાત નજલ્લાઓમાં આવેલ અંદાનજત 

૫૦ (પચાસ) જરે્ટલી મુખ્ય/ પેર્ટા કચેરીઓમાં કાયારત નવનવધ યોજિાઓિા AUC ગ્રાન્ર્ટ, આવક, ખચા તથા બંધ 

નસલકિી રેકડા  આધાહરત ચકાસણી કરી Certify કરાવવા, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિું નિ-ઓહડટ કરવાિી 

કામગીરી કરાવવા અિે યુનિવનસિટીિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી કરાવવા ચાર્ટાડા  

એકાઉન્ર્ટન્ર્ટિી સેવા મારે્ટ એજન્સી/ પાર્ટી પાસે સીલબંધ કવરમાં વાનિિક ભાવો મંગાવવામાં આવે છે, તો રસ ધરાવતી 

પાર્ટીઓએ ઉક્ત કામગીરીિા તમામ ટેક્ષ સહિતિા ભાવો અત્રેિી કચેરીિે િીચેિી નવગતે મોકલી આપવા જણાવવામાં 

આવે છે. 
Period of Tender (Short Term Notice) : 30/03/2022 to 07/04/2022 18.00 Hrs. 

Last date for submission of Tender Fee, EMD 

and other mandatory documents by RPAD/ 

Courier/ Speed post 

: 07/04/2022 up to 18:00 Hrs. 

Tender Fee : Rs. 1,500/- 

Earnest Money Deposit (EMD) : Rs. 10,500/- 

Security Deposit : 5% of purchase order 

Tender submission/Communication address : Office of the Comptroller 

Navsari Agricultural University, University 

Bhavan, Eru Char Rasta, Navsari –396 450 

(Gujarat). 

E-mail:  comptroller@nau.in 

Phone No.: 9409105848 

Mobile No: 9825043758, 9662532863 

 વધુમાાં, સદર કામગીરી માટે ભાવો ભરવા માટે આ સાથે જિાવવામાાં આવેલ કોઈપિ બાબત ે

મુાંઝવિો જિાય તો રૂબરૂ અત્રેિી કચેરીિો સાંપકિ  કરી આપિી મુાંઝવિો અાંગે માગિદિિિ મળેવી િકો છો. 
સદરિુ કામગીરી સામલે નિયમો, બોલીઓ અિે િરતો મુજબ કરવાિી રિેિે. 

હિસાબ નિયામક 
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િકરિ ૦૨: નિયમો, બોલીઓ અિે િરતો. 

 

૦૧ કાયિિો અવકાિ (Scope of Work). 
 ૧.૧ AUC Certify કરવાિી કામગીરી 

(૦૧) િવસારી કૃનિ યુનિવનસાર્ટી િસ્તક કુલ સાત નજલ્લાઓમાં આવેલ અંદાનજત ૫૦ 

(પચાસ) જરે્ટલી મુખ્ય/ પેર્ટા કચેરીઓમાં કાયારત નવનવધ યોજિાઓિા AUC 

ગ્રાન્ર્ટ, આવક, ખચા તથા બંધ નસલકિી રેકડા  આધાહરત ચકાસણી કરી Certify 
કરવાિા રિેશે. અંદાનજત ૩૦૦ (ત્રિસો) જરે્ટલી યોજિાઓિા AUC ૪ (ચાર) 

કોપીમાાં Certify કરી આપવાિા રિેશે. જમેાાં વધઘટ સાંભનવત રિેિે. 
(૦૨) સદર કામગીરી િવસારી કેમ્પસ ખાતે હિસાબ નિયામકશ્રીિી કચેરી ખાતે જરૂહરયાત 

જણાય ત્યારે અત્રેિી સૂચિા મળ્યેથી રૂબરૂ સ્વખચે ઉપનસ્થત રિી ફક્ત ચાટિડિ  

એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જ કરવાિી રિેિે. 

૧.૨ નિ-ઓહડટ કરવાિી કામગીરી 
(૦૧) અત્રેિી યુનિવનસાર્ટીિા તમામ પ્રકારિા ₹ ૧.૦૦ લાખથી ઉપરિા (તમામ પગાર 

ભથ્થા/ પેન્શિ બીલો નસવાયિા) બીલોિંુ સરકારશ્રી/ ફંહડંગ એજન્સીઓ/ 

યુનિવનસાર્ટીિા જ ેતે સમયે લાગુ પડતાં નિનત-નિયમો તેમજ યુનિવનસાર્ટીિા સ્રે્ટચ્યુર્ટ 

મુજબ નપ્ર-ઓહડર્ટિી કામગીરી કરવાિી રિેશે. વિા દરમ્યાિ જુદાજુદા પ્રકારિા 

અંદાજીત ૫૦૦ જરે્ટલા બીલોિું નિ-ઓહડટ કરવાિુ ંથાય છે. જમેાાં વધઘટ સાંભનવત 

રિેિે. 
(૦૨) સદર કામગીરી િવસારી કેમ્પસ ખાતે હિસાબ નિયામકશ્રીિી કચેરીિા નતજોરી 

શાખામાં અઠવાહડયામાં ૨ (બ)ે વખત રૂબરૂ સ્વખચે ઉપનસ્થત રિી ફક્ત ચાટિડિ  

એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા જ કરવાિી રિેિે. આકનસ્મક સંજોગોમાં જરૂહરયાત જણાય તો 

અત્રેિી કચેરીિી સૂચિા મળ્યેથી અઠવાહડયામાં બ ેકરતા વધુ હદવસો ઉપનસ્થત રિી 

સમય મયાાદામાં નપ્ર-ઓહડર્ટિી કામગીરી કરવાિી રિેશે. 
૧.૩ યુનિવનસિટીિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી 

(૦૧) િવસારી કૃનિ યુનિવનસાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતી તમામ પ્રકારિી આવકિું 

આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરી યુનિવનસાર્ટીિી કોઈપણ આવકો માંથી કરવામાં આવેલ 

આવકવેરા કપાતિી તમામ એન્ર્ટર ીઓિી યોગ્ય ચકાસણી કરી નિયમો પ્રમાણે રીફંડ 

મળવા પાત્ર થતી આવકવેરા રકમ પરત મેળવી આપવા સુધીિી કામગીરી 

સરકારશ્રીિા જ ેતે સમયે લાગુ પડતા નિનત-નિયમો મુજબ સમય મયાાદામાં કરવાિી 

રિેશે. 
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(૦૨) સદર કામગીરી મારે્ટ અત્રેિી કચેરીમાં સદર કામગીરી સાથે સંકળાયેલા કમાચારી 

દ્વારા માહિતી પૂરી પાડવામાં િ આવ ેતો તેિી જાણકારી જ ેત ેકચેરીિે અિે અત્રેિી 

કચેરીિે કર્ટ ઓફ ડેઈર્ટ પિેલા ઈમેલ દ્વારા જાણ કરવાિી રિેશે. 
(૦૩) સદર કામગીરી સંદભે સરકારશ્રીિા IT નવભાગ તરફથી મળતી િોહર્ટસોિું નિવારણ 

મારે્ટ જવાબો તૈયાર કરવાથી લઇ સદર સમસ્યાિું નિરાકરણ લાવવા સુધીિી તમામ 

કામગીરી કરવાિી રિેશે. 
(૦૪) સદર કામગીરી સંદભે અત્રેિી યુનિવનસાર્ટીિી ભૂલ િ િોય અિે સમયમયાાદામાં હરર્ટિા 

ફાઈલ િ થવાિા કારણે જો કોઈપણ પ્રકારિી પેિલ્ર્ટી ભરવા અંગેિા પ્રશ્નો ઉપનસ્થત 

થાય તો તે પેિલ્ર્ટીિી રકમ ચૂકવવાિી જવાબદારી પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટીિી 

રિેશે. 
૦૨ સનમનતિા િકો. 

 ૨.૧ સદર કામગીરી મારે્ટ કોઈપણ એજન્સી/ પાર્ટીિાં ભાવ/ ભાવપત્રક સ્વીકારવા કે િ 

સ્વીકારવા એ અંગેિા તમામ િકો સદર કામગીરીિી ખરીદ પ્રહિયા મારે્ટ િક્કી કરવામાં 

આવેલ સનમનતિા રિેશે.  
૨.૨ સદર કામગીરીિી ખરીદ પ્રહિયા મારે્ટ િક્કી કરવામાં આવેલ સનમનત જયારે ઈચ્છે ત્યારે 

ખરીદ પ્રહિયા રદ જાિેર કરી સ્થનગત કરી શકે છે અથવા રદ કરી સમગ્ર ખરીદ પ્રહિયા 

ફરીથી શરૂ કરી શકે છે. 

૨.૩ સદર કામગીરીિી ખરીદ પ્રહિયા મારે્ટ િક્કી કરવામાં આવેલ સનમનત જ ે કોઈપણ નિણાય 

કરશે એ આખરી ગણવામાં આવશે. 

૨.૪ સદર કામગીરીિી ખરીદ પ્રહિયામાં તકિીકી દસ્તાવેજોિી ચકાસણી કયાા બાદ ૩ (ત્રણ) 

કરતા ઓછી એજન્સી/ પાર્ટીઓ લાયક (ક્વોનલફાય) થવા પામશે તો સદર કામગીરી મારે્ટ 

િક્કી કરવામાં આવેલ સનમનત ઈચ્છે તો ગેરલાયક (ડીસ-ક્વોનલફાય) ઠરેલ એજન્સી/ 

પાર્ટીઓિા ભાવો ખોલવાિો નિણાય લઇ શકે છે. 

૨.૫ સદર કામગીરીિા સ્પધાાત્મક ભાવો મેળવવા અિે કામગીરી ઉચ્ચ ગુણવત્તા મારે્ટ સદર 

કામગીરી મારે્ટ િક્કી કરવામાં આવેલ સનમનત જ ેનિણાય કરશે એ માન્ય ગણવામાં આવશે. 

૨.૬ સદર રે્ટન્ડર પ્રાનિિી છેલ્લી તારીખ પિેલાં કોઈપણ સમયે કોઈપણ કારણોસર રે્ટન્ડર 

ડોક્યુમેન્ર્ટમાં સુધારા વધારા કે દસ્તાવેજમાં ફેરફાર કરવાિી સત્તા સદર કામગીરી ખરીદ 

પ્રહિયા મારે્ટ િક્કી કરવામાં આવેલ સનમનતિી રિેશે. 

૨.૭ સંબંધકતાા સવેિે વેબસાઈર્ટ nau.in દ્વારા સુધારાિી જાણ કરવામાં આવશ.ે તેથી તમામ 

એજન્સી/ પાર્ટીિે nau.in વેબસાઈર્ટ નિયનમતપણે જોવા નવિંતી કરવામાં આવે છે. 

૨.૮ સદર રે્ટન્ડરિી રે્ટન્ડર પ્રહિયા દરમ્યાિ કે કામગીરી મારે્ટ એજન્સી/ પાર્ટીિી પસંદગી બાદ 

અથવા તો કામગીરીિા સમયગાળા દરમ્યાિ કોઈપણ પ્રકારિા કાયદાકીય પ્રશ્નો ઉપનસ્થત 

થવા પામશે તો તે બાબતે ન્યાયીક ક્ષેત્ર (Judicial Area) િવસારી રિેશે. 
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૦૩ દાંડ (Penalty), વસુલાત અિે કરારિામુાં. 
 ૩.૧ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટી કોઈપણ કારણોસર જણાવેલ નિયમો, 

બોલીઓ અિે શરતો મુજબ સનવાસ/ કામગીરી કરવામાં નિષ્ફળ િીવડે તો અત્રેિી 

યુનિવનસાર્ટીમાં એ એજન્સી/ પાર્ટીિે કુલ ૫ (પાંચ) વિા મારે્ટ બ્લેકનલસ્રે્ટડ કરવામાં આવશે 

તેમજ એજન્સી/ પાર્ટીિે અત્રેથી સદર કામગીરી મારે્ટ જ ે તે વકા  ઓડાર મારે્ટ કોઈ રકમિંુ 

ચુકવણં કરવામાં આવેલ િશે તો ચૂકવેલી રકમ ઉપરાંત ૧૦ ર્ટકા લેખે દડં (પેિલ્ર્ટી)િી રકમ 

સહિત પરત કરવાિી રિેશે તેમજ સદર કામગીરી મારે્ટ જમા લેવામાં આવેલ ઇ.એમ.ડી અિ ે

નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટિી રકમ ફોરફીર્ટ કરી અત્રેિી યુનિવનસાર્ટીમાં જમા લેવામાં આવશે. 

૩.૨ સદર કામગીરી મારે્ટ મંગાવવામાં આવેલ તમામ લાયકાત અિે માપદંડ મારે્ટિા આધાર પુરાવા 

માંથી કોઈપણ આધાર પુરાવા ખોર્ટા સાનબત થશ ેતો સદર કામગીરી મારે્ટ િક્કી કરવામાં 

આવેલ સનમનત ઈચ્છે તો અત્રેિી યુનિવનસાર્ટીમાં ખોર્ટા આધાર પુરાવા રજુ કરિાર એજન્સી/ 

પાર્ટીિે બ્લેકનલસ્રે્ટડ કરવા તેમજ  ઇ.એમ.ડી અિે નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટિી રકમ જિ કરવા 

સુધીિી કાયાવાિી કરી શકશે. 

૩.૩ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટીએ પોતાિા સ્વખચે ₹ ૩૦૦ િા સ્રે્ટમ્પ 

પેપર ઉપર Comptroller, Navsari Agricultural University સાથે 

(SLA) સનવાસ લેવલ એગ્રીમેન્ર્ટ ફરનજયાત કરવાિંુ રિેશે. 

૦૪ એજન્સી/ પાટીિી પસાંદગી. 

 

૪.૧ સદર કામગીરી મારે્ટ એજન્સી/ પાર્ટીિી પસંદગી મારે્ટ એવીજ એજન્સી/ પાર્ટીિા ભાવ પત્રક 

ખોલવામાં આવશે જિેા તમામ ફરનજયાત મંગાવવામાં આવેલ તકિીકી દસ્તાવેજ પૂરતા અિે 

સાચા િશે. 

૪.૨ સદર કામગીરી મારે્ટ એજન્સી/ પાર્ટીિી પસંદગી ભાવોિા કુલ સરવાળાિા વાનિાક ન્યુિતમ 

ભાવ ઉપરથી કરવામાં આવશે. 

૦૫ દસ્તાવેજીકરિ, તાલીમ અિે યુઝર આઈડી અિે પાસવડિ  (Credentials). 
 ૫.૧ સદર કામગીરીિા ભાવો તેમજ જરૂરી આધારો જમા કરાવવા મારે્ટ જુદાજુદા કુલ ૩ (ત્રિ) 

કવર બિાવવાિા રિેશે. 
(૧) તકિીકી દસ્તાવેજિુાં કવર. 
જમેાં સદર જાિેરાતથી માંગવામાં આવેલ તમામ આધારો, DD/RTGS/DBTિા આધાર 

પુરાવા, બાંિેધરી તેમજ લાયકાત અિ ેમાપદડંિા આધાર પુરાવા સામેલ રાખવા. 
(૨) ભાવ પત્રક (સીલબાંધ). 
જમેાં ફક્ત સદર કામગીરી મારે્ટિા તમામ કરવેરા સહિતિા ભાવો દશાાવતું ભાવ પત્રક સામેલ 

રાખવું. (એજન્સી/ પાર્ટીિા લેર્ટર િેડ ઉપર). આ કવર સીલબંધ િ િશે તો ભાવો માન્ય 

રાખવામાં આવશે િિીં. 
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(૩) મુખ્ય કવર (સીલબાંધ). 
જમેાં ઉપરોક્ત બન્નેવ (૧) તકિીકી દસ્તાવેજિું કવર અિ ે(૨) ભાવ પત્રકિંુ સીલબંધ કવર 

સામેલ રાખવા. 

* મુખ્ય કવર ઉપર "AUC Certify કરવાિી, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિુાં 

નિ-ઓહડટ કરવાિી અિે યુનિવનસિટીિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ 

કરવાિી કામગીરી" કરાવવા મારે્ટિા ભાવો સ્પષ્ટ લખવાિંુ રિેશે. આપિા ભાવો અત્રેિી 

કચેરીિે નિધાાહરત તારીખ સુધીમાં મળે તે મુજબ મોકલી આપવાિા રિેશે અન્યથા આપિા 

ભાવો ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે િિીં. 

 ૫.૨ સદર કામગીરી દરમ્યાિ યુનિવનસાર્ટીિા સદર કામગીરી સાથે સંકળાયેલ 

અનધકારીશ્રી/કમાચારીઓિે જરૂહરયાત મુજબિી તાલીમ વ્યવસ્થા Online/Offline 

સ્વરૂપે પૂરી પાડવાિી રિેશે તેમજ તાલીમ દરમ્યાિ તાલીમ સંબંનધત જરૂરી માહિતીઓ 

ડીજીર્ટલ /નપ્રન્ર્ટ કોપી સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ કરાવવાિી રિેશે. 

 ૫.૩ સદર કામગીરી અંગે યુનિવનસાર્ટી મારે્ટ મેળવેલ અથવા યુનિવનસાર્ટી તરફથી ફાળવવામાં 

આવેલ કોઈપણ પ્રકારિી સનવાસિા યુઝર ID અિે Password આપિો કોન્ર્ટર ાક્ર્ટ 

નપહરયડ પૂણા થતાં યુનિવનસાર્ટીિી જ ેતે કચેરીિે પરત કરી અત્રેિી કચેરીિે તે અંગેિી જાણ 

કરવાિી રિેશે. 

૦૬ એજન્સી/ પાટીિી પસાંદગી, નબનલાંગ નવગતો, ચુકવિીિી િરતો અિે કર અિે અન્ય િુલ્ક. 
 ૬.૧ સદર કામગીરી મારે્ટ તમામ પ્રકારિા કરવેરા સહિતિા ભાવો રજૂ કરવાિા રિેશે. 

૬.૨ સદર કામગીરી મારે્ટ મંજૂર થયેલ ભાવો ઉપરાંત કોઈપણ પ્રકારિંુ ખાિગી/છુપા (હિડિ) 

ચાજા, મુસાફરી ભથ્થંુ, લોનજગં/બોહડંગ જવેા કોઈપણ પ્રકારિા વધારાિા ભથ્થા/ચાજા 

ચૂકવવામાં આવશે િિીં. 

૬.૩ સદર કામગીરીિા બીલિા ચૂકવણા માંથી સરકારશ્રીિા નિનત-નિયમો મુજબ કરવેરાિી 

કપાત કરવામાં આવશે. 

૬.૪ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટીિા વાનિાક ભાવ કુલ ૩ િાિાાંકીય વિિ 

(સિે ૨૦૨૨-૨૩ થી સિે ૨૦૨૪-૨૫) મારે્ટ મજુંર/ હફક્ષ ગણવામાં આવશે. 

૬.૫ સદર કામગીરી મારે્ટ જ ેતે િાણાંકીય વિા પ્રમાણે વાનિાક ભાવે વકા  ઓડાર આપવામાં આવશે. 

૬.૬ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામલે એજન્સી/ પાર્ટીિંુ બીલિું ચુકવણં વાનિાક કરવામાં 

આવશે. 

૬.૭ સદર કામગીરી મારે્ટ િવા વિાિો વકા  ઓડાર પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટીિી કામગીરી 

સંતોિકારક િશ ેતોજ આપવામાં આવશે અિે િવા વિે પણ મંજુર થયેલ વાનિાક ન્યુિતમ 

ભાવ ેજ અરસપરસ સિમતીથી સદર કામગીરી જણાવેલ નિયમો, બોલીઓ અિે શરતો 

મુજબ કરવાિી રિેશે. 

૬.૮ સદર કામગીરી મારે્ટ કોઈપણ પ્રકારિું અગાઉથી (એડવાન્સ) ચુકવણં કરવામાં આવશે િિીં. 
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 ૬.૯ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટી અન્ય કોઈ એજન્સી/ પાર્ટીિે સબ 

કોન્ર્ટર ાક્ર્ટથી કામગીરી કરાવી શકશે િિીં, જિેી ખાસ િોંધ લેવી. 

 ૬.૧૦ સદર કામગીરી મારે્ટ પસંદગી પામલે એજન્સી/ પાર્ટી િે જ ેવિાિો વકા  ઓડાર આપવામાં 

આવ્યો િશે એ વિા દરમ્યાિ કોઈપણ િાણાંકીય વિાિી સંલગ્ન કામગીરી કરવાિી થાય તો 

કરવાિી રિેશે. 

૦૭ ટેન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અિે નસક્યોહરટી હડપોઝીટિી રકમ. 

 ૭.૧ સદર કામગીરી મારે્ટ રે્ટન્ડર પ્રહિયામાં ભાગ લેવા મારે્ટ ₹ ૧,૫૦૦/- રે્ટન્ડર ફી (િોિ- 

હરફંડેબલ) ભરવંુ ફરનજયાત છે. 

૭.૨ સદર કામગીરી મારે્ટ રે્ટન્ડર પ્રહિયામાં ભાગ લેવા મારે્ટ ₹ ૧૦,૫૦૦/- અિેસ્ર્ટ મિી ડીપોઝીર્ટ 

(ઇ.એમ.ડી) (હરફંડેબલ) ભરવંુ ફરનજયાત છે. સદર કામગીરી મારે્ટ  એજન્સી/ પાર્ટીિી 

પસંદગી થતા અિે પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટી દ્વારા વકા  ઓડાર સ્વીકાયા બાદ 

ઇ.એમ.ડી િી રકમ નિનત નિયમો મુજબ છુર્ટી કરવામાં આવશે. જો કોઈપણ કારણો સર 

પસંદગી પામેલ એજન્સી/ પાર્ટી દ્વારા સમય મયાાદામાં વકા  ઓડાર સ્વીકારવામાં િ આવે, 

૫ (પાંચ) ર્ટકા નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટ જમા િ કરવામાં આવ ેતેમજ રે્ટન્ડરિી બોલીઓ અિે 

શરતો મુજબ કામ કરવા તૈયાર િ થાય તો  ઇ.એમ.ડી િી રકમ પરત િ કરતા જિ કરવામાં 

આવશે. 

૭.૩ સદર કામગીરીિો વકા  ઓડાર મળ્યેથી કામગીરીિી શરૂઆત કરતા પિેલા મંજુર થયેલ કુલ 

વાનિિક રકમિા ૫ (પાાંચ) ટકા નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટ (હરફંડેબલ)િી રકમ જમા 

કરાવવાિી રિેશે. સદર કામગીરી સંતોિકારક પૂણા થતા નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટિી રકમ 

નિનત નિયમો મુજબ છુર્ટી કરવામાં આવશે. 

૭.૪ રે્ટન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અિે નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટિી રકમિો હડમાન્ડ ડર ાફ્ટ "Account 

Officer (Cash) NAU, Navsari" િા િામથી જમા કરાવવાિો રિેશે. 
Bank Details for RTGS/DBT:  
Account Officer (Cash) 
State Bank of India, (NAU Campus Branch)  
A/C no. – 37614819419 
IFSC Code No. – SBIN0003889 
 
રે્ટન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અિે નસક્યોહરર્ટી હડપોઝીર્ટિી રકમ RTGS/DBTથી ર્ટર ાન્સફર કરવામાં 

આવે તો એ અંગેિી જાણ comptroller@nau.in ઉપર કરવાિી રિેશે. DD/RTGS/DBTિા 

આધાર પુરાવા તકિીકી દસ્તાવેજિંુ કવરમા ંસામેલ રાખવાિા રિેશ.ે 

િકરિ ૦૨ િા તમામ નિયમો, બોલીઓ અિે િરતો અમિે માન્ય છે. 
 

એજન્સી/ પાટીિા માનલકિી સિી અિ ેનસક્કો 

mailto:comptroller@nau.in


P a g e  9 | 12 

 

િકરિ ૦૩: એજન્સી/ પાટીિી માહિતીઓ. 

 

01. Name of Agency/ Party :  

 

02. Agency/ Party Registration No. :  

03. Complete postal address :  

 

 

 

04. Telephone/Mobile Number :  

05. FAX Number (if any) :  

06. E-mail address :  

07. GST No. :  

08. PAN No. :  

09. Any other details :  

 

 

 

 

 

 

એજન્સી/ પાટીિા માનલકિી સિી અિ ેનસક્કો 
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િકરિ ૦૪: ફરનજયાત જમા કરાવવાિા આધાર પુરાવા, લાયકાત અિે 

માપદાંડ. 

 

૦૧ સદર કામગીરી મારે્ટ રસ ધરાવતી એજન્સી/ પાર્ટીએ ICAI િું સહર્ટા હફકેર્ટ રજૂ કરવાિું રિેશે. 

૦૨ સદર કામગીરી મારે્ટ રસ ધરાવતી એજન્સી/ પાર્ટીિો િોંધણીિો સમય ગાળો ઓછામાં ઓછા ૫ 

(પાાંચ) વિાિો િોવો ફરનજયાત છે. એજન્સી/ પાર્ટીિું વેનલડ રજીસ્ર્ટરેશિ સર્ટીફીકેર્ટ રજૂ કરવાિું 

રિેશે. 

૦૩ કોઈપણ ગવમેન્ર્ટ સંસ્થામાં AUC Certify કરવાિી, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિુાં નિ-

ઓહડટ કરવાિી અિ ેસાંસ્થાિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી કરી 

િોય એવા (ફરનજયાત ત્રિેય કામગીરી માટે અલગ અલગ) ઓછામાં ઓછા ૧ (એક) વકા  

ઓડારિી િકલ અથવા કામગીરી સંતોિકારક પૂણા કયાાિું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાિું રિેશે. 

૦૪ સદર કામગીરી મારે્ટ રસ ધરાવતી એજન્સી/ પાર્ટીિી ઓહડર્ટ અિે એરે્ટસ્રે્ટશિિી આવક ઓછામાં 

ઓછી ₹ ૧૫ લાખ િોવું જરૂરી છે. લેરે્ટસ્ર્ટ આવકવેરા હરર્ટિા, કોમ્્યુરે્ટશિ અિે પ્રોહફર્ટ લોસ 

એકાઉન્ર્ટ બેલેન્સ શીર્ટ સામેલ રાખવું. 
૦૫ સદર કામગીરી મારે્ટ રસ ધરાવતી એજન્સી/ પાર્ટી પાસે પેરોલ ઉપર ઓછામાં ઓછા ૨ (બે) 

ક્વોનલફાઇડ ચાર્ટાડા  એકાઉન્ર્ટન્ર્ટ, ૧ (એક) સેમી-ક્વોનલફાઇડ ચાર્ટાડા  એકાઉન્ર્ટન્ર્ટ (મુખ્ય 

એકાઉન્ર્ટ હડગ્રી િોવી જરૂરી છે) અિે ઓફીસ કામગીરી મારે્ટ જવેીકે હિસાબી, કોમ્્યુર્ટર ઓપરેર્ટીંગ 

તેમજ ડેર્ટા એન્ર્ટર ી જવેી કામગીરી મારે્ટ ૨ (બ)ે ઓફીસ કમાચારી િોવા જરૂરી છે. દરેક કમાચારીઓિા 

સહર્ટા હફકેર્ટ તેમજ અન્ય પુરાવા ખરી િકલ કરી રજુ કરવાિા રિેશે. 

ઉક્ત તમામ લાયકાત અિે માપદાંડ માટેિા આધાર પુરાવા અમારા દ્વારા સાચા અિે યોગ્ય 

ખરાઈ કરી રજુ કરવામાાં આવલે છે અિે જો કોઈપિ આધાર પુરાવા ખોટા સાનબત થિે તો સદર 

કામગીરી માટે િક્કી કરવામાાં આવેલ સનમનત જ ેનિિિય કરિે એ અમિે માન્ય રિેિે. 

 

 

એજન્સી/ પાટીિા માનલકિી સિી અિ ેનસક્કો 
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િકરિ ૦૫: ભાવ પત્રક (એજન્સી/ પાટીિા લેટર િેડ ઉપર). 

 

 

અ.િાં. કામગીરીિી નવગત 
તમામ કરવેરા સહિતિી 

રકમ (વાનિિક) 
૦૧ AUC Certify કરવાિી કામગીરી.  

૦૨ ₹ ૧.૦૦ લાખથી ઉપરિા બીલોિું નપ્ર-ઓહડર્ટ કરવાિી કામગીરી.  

૦૩ 
િવસારી કૃનિ યુનિવનસાર્ટીિી આવકિું આવકવેરા હરર્ટિા ફાઈલ 

કરવાિી કામગીરી. 
 

કુલ રકમ:  

કુલ રકમ િબ્દોમાાં: 
 

 

 

એજન્સી/ પાટીિા માનલકિી સિી અિ ેનસક્કો 
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પહરનિષ્ટ ૦૧: એજન્સી/ પાટીિા લેટર િેડ ઉપર ફરનજયાત આપવાિી 

થતી બાાંિેધરીિો િમુિો. 

 

 

 બાાંિેધરી  

નવગત: AUC Certify કરવાિી, ₹ ૧.૦૦ લાખ થી ઉપરિા બીલોિુાં નિ-ઓહડટ કરવાિી અિે 

યુનિવનસિટીિી આવકિુાં આવકવેરા હરટિિ ફાઈલ કરવાિી કામગીરી માટે ચાટિડિ  

એકાઉન્ટન્ટિી સેવા માટે એજન્સી/ પાટી િક્કી કરવા બાબત. 

 
આથી બાંિેધરી આપવામાં આવે છે કે, અમારી એજન્સી/ પાર્ટી ............................................ 

િ ેકોઈપણ ગવમેન્ર્ટ/ સેમી ગવમેન્ર્ટ સંસ્થા તરફથી બ્લેકનલસ્રે્ટડ કરેલ િથી. સદર કામગીરી મારે્ટ અમારા દ્વારા 

ઓફર કરવામાં આવેલ ભાવ તમામ પ્રકારિા કરવેરા સહિતિા અિ ેરે્ટન્ડર ડોક્યુમેન્ર્ટમાં જણાવેલ તમામ સદર 

કામગીરી મારે્ટિા નિયમો, બોલીઓ અિે શરતો તેમજ લાયકાત અિે માપદંડ ધ્યાિે લઇિે માન્ય રાખીિે આપવામાં 

આવેલ છે. આ ઉપરાંત અમારા દ્વારા આપવામાં આવેલ કોઈપણ માહિતીઓ ખોર્ટી પુરવાર થશે તો સદર કામગીરી 

મારે્ટ એજન્સી/ પાર્ટી િક્કી કરવાિી પ્રહિયા દરમ્યાિ અમારી એજન્સી/ પાર્ટીિે અસ્વીકાર (રીજકે્ર્ટ) કરવામાં 

આવે અથવા અમારી એજન્સી/ પાર્ટીિી પસદંગી સદર કામગીરી મારે્ટ થયા બાદ કોઈપણ સમયે અમારા દ્વારા 

આપવામાં આવેલ કોઈપણ માહિતીઓ ખોર્ટી પુરવાર થશે અિે અમારો કરાર રદ કરવામાં આવે તો આ બને્નવ 

કંડીશિો માં અમારા દ્વારા કોઈપણ પ્રકારિા િક દાવા કરવામાં આવશે િિીં અિે આ બાબતે િવસારી કૃનિ 

યુનિવનસાર્ટી જ ેનિણાય કરશે એ અમિે માન્ય રિેશે તેમજ અમારી એજન્સી/ પાર્ટી ઉપર સદર કામગીરી માટેિા 

નિયમો, બોલીઓ અિે િરતો મુજબ કાયિવાિી કરવામાાં આવે તો એ બાબતે અમારા દ્વારા સાંપૂિિ 

સિકાર આપવામાાં આવિે અિે માન્ય રિેિે. 

 

 

એજન્સી/ પાટીિા માનલકિી સિી અિ ેનસક્કો 


