
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

કચેરીના ઉપયોગ માટે  

 

નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
 

 

Tender for Chemical Water Proofing 

Director of Students’ Welfare, NAU, Navsari 

 

 

 

નિયામકશ્રી,  
નિદ્યાર્થી કલ્યાણ  

િિસારી કૃનિ યનુિિનસિટી 
િિસારી-૩૯૬ ૪૫૦ 
મો.િ.ં ૯૯૭૯૮૮૮૯૬૨ 

Email :dswnavsari@nau.in 
  



 

 

 

 

નિયામક નિદ્યાર્થી કલ્યાણિી કચેરી  
નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી  

નવસારી-૩૯૬૪૫૦ 

ડૉ. આર. એમ. િાયક 

નિયામક 

 ૯૯૭૯૮૮૮૯૬૨ 

Web :  www.nau.in Email :dswnavsari@nau.in 

 

Tender for: Chemical Water Proofing 

 
No

. 

Description Qty. Unit Amount 

1 Providing, Laying and Applying CHEMICAL WATER 

PROOFING TREATMENT ON TERRACE having 

smooth and leveled surface including cleaning the surface 

opening the creaks by Trubuild CFP 525 (Powder fom) 

(Astral) filling the also use trubuild WRP 77 (Astral), Jotun 

Water x Treme (Joton) and Trubuild BWP 222 (Astral) 

using chemical water proofing compound as per 

manufactures specifications ..complete as directed by 

E.I.C. WITH 10 YEAR WARRANTY ON STAMP 

PAPER 

1.00 Sq.m  

2 Providing, Laying and Applying CHEMICAL WATER 

PROOFING TREATMENT ON WATER TANK including 

cleaning the surface opening the creaks in Trubuild CFP 

525 (Powder fom) (Astral) filling the also use Jotun Water 

x Treme Trubuild BWP 222 (Astral) and Trubuild Tanking 

Slurry using chemical water proofing compound as per 

manufactures specifications etc.. complete as directed by 

E.I.C. WITH 10 YEAR WARRANTY ON STAMP 

PAPER 

1.00 Sq.m  

3 Providing, Laying and Applying CHEMICAL WATER 

PROOFING TREATMENT ON VERTICAL WALL 

including cleaning the surface opening the creaks in 

Trubuild CFP 525 (Powder fom) (Astral) filling the also 

use Jotun Water x Treme Trubuild BWP 222 (Astral) and 

Trubuild WTS 888 using chemical water proofing 

compound as per manufactures specifications and standard 

Specifications with cleaning top surface etc.. complete as 

directed by E.I.C. WITH 10 YEAR WARRANTY ON 

STAMP PAPER 

1.00 Sq.m  

 
 

 

 

(પાછળ)  



 

 

 
 

:: ૨ :: 
 

ખરીદીિી શરતો: 
૧. તમામ ભાવો ટેક્ષ સહિતના ભરવાના રિશેે.  
૨. Chemical Water Proofing બે થી ત્રણ માળના ટેરેસ પર કરવાનુું રિશેે 
૩. અતે્રની કચેરીના ટેકષનકલ સ્ટાફની સચુનાનુું પાલન કરવાનુું રિશેે. 
૪. ડાઉનલોડ કરેલ ટેન્ડર ફોમમમાું ભાવો ભરવાના રિશેે. 
૫. મુંજુર કરેલ ભાવ પ્રમાણે અતે્રના ઓડમરની તારીખથી ૩૦ હિવસમાું કામ પણુમ કરવાનુું રિશેે.  
૬. ઉપરોક્ત પત્રકમાું જેના ભાવો ન્યનુતમ િશે તેને ઓડમર આપવામાું આવશે.  
૭. ટેન્ડર ખોલવાની તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૧ ની સવારે ૧૧:૦૦ કલાકનો ખોલવામાું આવશે.  
૮. Chemical Water Proofing ની કામગીરીનો અમલ કરવો કે ન કરાવવાનો અષિકાર અત્રેની કચેરીના 

સક્ષમ અષિકારી પાસે અબાષિત રિશેે.  
૯. ઉપરોક્ત કામગીરી માટે ટેન્ડર ફી રૂ.૧,૦૦૦/- નો ડીડી Account Officer (Cash), Navsari 

Agricultural University, Navsari ના નામે બનાવવાનો રિશેે. ટેન્ડર ફી ભયામ વગરનુું ટેન્ડર 
સ્પિામમાું ગણતરીમાું લેવામા આવશે નહિ.  

૧૦. કાનનુી કે્ષત્ર નવસારીનુું રિશેે.  
૧૧. ઉપરોક્ત શરતો ૧ થી ૧૦ નુું પાલન ન થાય તો ટેન્ડર રિ કરવામાું આવશે. 
૧૨. બાનાની રકમ ૧ % લેખે વકમ ઓડમરની એમાઉન્ટ ઉપર ભયામ બાિ ઓડમર આપવામાું આવશે.   
 
 
 

ભાિપત્રક મોકલિારિી સહી, નસક્કો અિે સરિામુ ં:   



 

 

 

:: ભાિપત્રક ભરિાર પાટીિી પ્રાર્થનમક માહહતી :: 
 

૧ પાટીનુું નામ : 
 

૨ સરનામુું : 
 

૩ મોબાઇલ નુંબર : 
 

૪ પાન નુંબર : 
 

૫ GST નુંબર (પરુાવો રજુ કરવો) : 
 

૬ 
ટેન્ડર ફી ની ષવગત ડીડી નુંબર 
જણાવવો 

: 
 

 
 

 

 

ભાિપત્રક મોકલિારિી સહી, નસક્કો અિે સરિામુ ં: 


