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નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 
 
 
 

  
 

વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલર કરવા બાબત 

 

 

ટેન્ડર નબંર: અબાવકોન/ ફોરેસ્ટ્રી/૧૨૧૫–૧૨૧૬/૨૦૨૧             તારીખ:૨૮/૦૧/૨૦૨૧ 
 
 

                                               -:નોંધ :- 
 
 
         આ ટેન્ડર ફોર્મ લેવા ર્ાટે નાણા રોકડા ભર્ામ હોર્ તો તેની રસીદ અથવા ડી.ડી. જોડવા સદર ફોર્મ અપણુમ 
                                         ગણી રદ કરવાર્ાાં આવશે.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

  



 

 

આચાર્મ અને ડીનશ્રી 
અસ્પી બાગાર્ત વ વનીર્ ર્હાષવદ્યાલર્ 

નવસારી કૃષિ યષુનવસીટી, નવસારી 
ફોન: ૦૨૩૭-૨૮૨૧૪3 

  
   

 

 

નવસારી કૃષિ યષુનવષસિટી, નવસારી 

 

  

 

 
 

વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલર કરવા બાબત 

 

અ. ન.ં વવગત પાના ન.ં 
૧ વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલર કરવા માટેનુ ંટેન્ડર ફોમમ ૧ 

૨ વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલર કરવા બાબતની કાર્ગીરીન ુભાવપત્રક અને 
ષવગત 

૨-૩  

3 વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલર કરવા બાબતની કાર્ગીરીની બોલીઓ /શરતો ૪-૬  

 

  

ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટ 



 

 

 
 
                                                                                                                  

 
 
 
  ટેન્ડર ન:ં _______________                                           ફોમમ ન:ં ___________________ 

૧  એજન્સીન ુપરુૂાં નાર્ 

 
  

:  

૨ એજન્સીન ુસરનામુાં 
 
 

:  

૩ એજન્સી ધારકનુાં નાર્ અને કાર્ર્ી 
સરનામુાં (પરુાવો રજુ કરવો) 

 

:   

૪ એજન્સીનો પાન નાંબર (પરુાવો રજુ 
કરવો) 

:  

૫ એજન્સી નો GST નાંબર(પરુાવો રજુ 
કરવો) 

:  

૬ કાર્ના અનભુવોની ષવગત જોડવી  :  

૭ ઈ-ર્ેલ, ટેલીફોન અને ર્ોબાઇલ નાંબર :  
 
 
 
 

૮ ટેન્ડર ફી ની ષવગત (રસીદ/ડીડી) 

1) રકર્ (રૂષપર્ા) 

2) રસીદ/ડીડી નાંબર 

3) તારીખ 

: 
: 
: 
: 

 

૧૫૦૦/- 

૯ EMD ની ષવગત (રસીદ/ડીડી) 

1) રકર્ (રૂષપર્ા) 

2) રસીદ/ડીડી નાંબર 

3) તારીખ 

: 
: 
: 
: 

3 % 
 

 
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે ટેન્ડર દસ્ટ્તાવેજ સબંધંી તમામ માહિતી મારી જાણ પ્રમાણે 

સાચી ભરેલ છે. વધમુા,ં ટેન્ડરમા ંઆપેલ તમામ બોલીઓ અને શરતો મને માન્ય છે.  

 
                                                           
 
 

             સિી. અને  વસક્કો 
 
 
 
 

કૉલેજ ઑફ ફોરેસ્રીર્ા વૉટર પ્રફૂીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલરની કામગીરીન ુ
ર્ાટેનુાં ટેન્ડર ફોર્મ 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ભાવપત્રક ર્ોકલવાની છેલ્લી તારીખ : ૧૯/૦૨/૨૦૨૧  
  

Name of Work: -Providing & Laying China Mosaic Waterproofing Treatment and Outer 

Colour work For Forestry Collage Building at NAU, Navsari. 

 

ABSTRCT SHEET 

 

It No. Description Qty Rate Per Amount 

1 Removing and Scraping Old 

Deteriorated plaster of any 

thickness from wall / R.C.C. member 

including stacking of serviceable 

material and disposal of 

unserviceable from site of work with 

all lead and lift. 

95.00  Smt.  

2 Demolition of Brick work and stone 

masonry including stacking of 

serviceable materials and disposal of 

unserviceable materials with all lead 

and lift. (ii) In Cement Mortar.  

30.00  Cmt.  

3 20 mm thick sand faced cement 

plaster on wall upto hight 10 metres 

above ground level consisting of 

12mm thick backing coat of c.m. 1:3 

(1 cement: 3 sand) and 8 mm thick 

finishing coat of c.m. 1:1 (1 cement: 

1 sand) etc. complete.  

95.00  Smt.  

4 Providing and laying white glazed 

tiles equal size pieces for CHINA 

MOSAIC WATER PROOFING 

TREATMENT WITH BRICK BET 

BASE to terrace including cleaning 

the surface opening the creaks in " V 

"grooves pattened filling the same 

water proof cement mortar 1:1(1 

Cement : 1 sand ) including BRICK 

265.00  Smt.  

કૉલેજ ઑફ ફોરેસ્રીર્ા વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલરની કામગીરીન ુ
ભાવપત્રક 
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BAT  as directed to have proper slope 

over a layer of C.M. 1:1 (1 Cement : 

1 sand) including finishing the top 

surface with 15mm thick water proof 

cement plaster in C.M. (1:3) (1 

Cement : 3 sand) and finishing with a 

floating coat of neat cement slurry 

using chemical water proofing 

compound as per manufactures 

specifications and standard 

specifications as per indian Water 

proofing or equivalent including 

curing at specified period as directed 

including finishing the top surface 

with equal size white glazed tiles 

pieces including round shape vata 

100mm x 100mm size with filling 

white cement in joints, using 

chemical water proofing as per mfg., 

specification & standards  with 

cleaning top surface using acid 

including drip moulding at the 

junction of vata & plaster etc. 
complete as directed by E.I.C. 

5 Providing and applying  two coats of  

"Dulux Weathershield Power Flexx " 

of  ICI  or  other equivalent approved 

make & quality  in required finish,  

shade as per Mfg.'s specification, 

over a coat of Flexible Waterproof 

Aqua coat and a coat of exterior wall 

Sealer primer of same make  to walls 

and ceilings at all floors of New 

Building including cleaning the 

surface from dirt, dust, oil etc., sand 

papering if required, closing of holes 

& undulations filling over the entire 

area including necessary scaffolding 

etc. all complete as directed by 

engineer in charge. -R.A. 

295.00  Smt.  

                            Total Rs.     
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-: વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલરની કામગીરીની બોલીઓ/શરતો :- 
(૧) ષનર્ત ટેન્ડર ફોર્મ રૂષપર્ા ૧૫૦૦/- રોકડેથી કોલેજ ઓફ ફોરેસ્રી, અસ્પી બાગાર્ત-વ-વનીર્ 

ર્હાષવદ્યાલર્, ન.કૃ.ય.ુ, નવસારી ખાતેથી કચેરી સર્ર્ (૧૧:00 થી ૧૭:00) દરષર્ર્ાન ર્ળી 
રહશેે અથવા જે પાટી www.nau.in વેબસાઈટ પરથી ટેન્ડર ડાઉનલોડ કરીને ભરશે તો તેર્ને 
ટેન્ડર સાથે રૂષપર્ા ૧૫૦૦/- નો ડીર્ાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Assistant Administrative Officer, ACHF, 
NAU, Navsari” Payable at NAU Branch ના નાર્નો નો કાઢી ટેન્ડર સાથ ેર્ોકલવાનો રહશેે. 
જે રકર્ પરત ર્ળવા પાત્ર નથી. ફી વગરનુાં ટેન્ડર ફોર્મ સ્વીકારવાર્ાાં આવશે નહહ. 

(૨) જો કોઈ પણ પાટીને જરૂર જણાર્ તો સ્થળ પર રૂબરૂ તપાસ કરી પછી ભાવ ભરવા. 

(૩) ભાવ જીએસટી (GST) સાથે આપવા તેર્જ જીએસટી અન ેઅન્ર્ કોઈપણ પ્રકારના સરકારી વેરા 
અલગથી દશામવવાના રહશેે. 

(૪)  ટેન્ડર ભરનાર દરેક પાટીએ EMD (Earnest Money Deposit) તરીકે 3% નો ડી.ડી. “Assistant 
Administrative Officer, ACHF, NAU, Navsari” Payable at NAU Branchના નાર્નો કાઢી 
ટેન્ડર સાથે ર્ોકલવાનો રહશેે. આ  રકર્ આપને ટેન્ડર ન ર્ળે તો કોઈ પણ જાતના વ્ર્ાજ 
વગર પરત કરવાર્ાાં આવશે. અને જે પાટીને ટેન્ડર ર્ળે તેને કાર્મ પણૂમ થર્ે કોઈ પણ જાતના 
વ્ર્ાજ વગર આ રકર્ પરત કરવાર્ાાં આવશે. 

(૫)  જે પાટી ન ેટેન્ડર ષનર્ર્ોને આષધન ર્ાન્ર્ કરવાર્ાાં આવશે તે પાટીએ ષસક્યહુરટી ડીપોઝીટ પેટે 
આપેલ કુલ રકર્ના ૫.૦ % પ્રર્ાણેનો ડી.ડી. “Assistant Administrative Officer, ACHF, NAU, 
Navsari” Account Payable at NAU Branch ના નાર્નો કાઢી અત્રેની કચરેીર્ાાં જર્ા કરાવી 
કાર્ગીરી ઓડમર રે્ળવવાનો રહશેે. વધરુ્ાાં, ષસક્યહુરટી ડીપોઝીટની રકર્ કાર્ પણૂમ થર્ે વ્ર્ાજ 
વગર પરત કરવાર્ાાં આવશે. 

(૬) આપેલ ષનર્ત ટેન્ડર ફોર્મર્ાાં જરૂરી ર્ાહહતી ભરી (તર્ાર્ ષવગતો તથા પરુાવા સાથે) તેન ે 
સીલબાંધ કવરર્ાાં આચાયમશ્રી, અસ્ટ્પી બાગાયત-વ-વનીય મિાવવદ્યાલય, નવસારી કવૃિ 
યવુનવસીટી, નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦ના નાર્ે તારીખ ૧૯/૦૨/૨૦૨૧ સધુી ૧૭.૦૦ કલાક પહલેા 
પોસ્ટ/કુહરર્ર દ્વારા જ ર્ોકલવાનુાં રહશેે. વધરુ્ાાં, ટેન્ડર કવર રૂબરૂ સ્વીકારવાર્ાાં આવશે નહહ 
અને આપેલ સર્ર્ પછી આવેલ ટેન્ડર કવર કોઈપણ સાંજોગોર્ાાં સ્વીકારવાર્ાાં આવશે નહહ. 
વધરુ્ાાં, સીલબાંધ કવર ઉપર “વોટરપ્રફુીંગ તથા વોટરપ્રફુ કલરના ભાવપત્રક – કોલેજ ઓફ 
ફોરેસ્રી” અવશ્ર્ લખવાન ુરહશેે.  

(૭)  બાંધ કવર પર કવર ર્ોકલનારન ુનાર્, સરનામુાં અને ર્ોબાઇલ નાંબર ષવગતો પણ દશામવવી. 

(૮)  જે પાટીને ટેન્ડર ર્ાંજુર થરે્ કાર્નો ઓડેર આપવાર્ાાં આવશે તે પાટીએ વોટરપ્રફુીંગ તથા 
વોટરપ્રફુ કલરની કાર્ગીરી અંગેનુાં કરારનામુાં રૂ. ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પર કરાવવાનુાં રહશેે અને 
કરારનાર્ાની શરતો ર્ાન્ર્ રાખી તે મજુબની જ કાર્ગીરી કરવાની રહશેે. 
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(૯) જો કાર્ગીરી સાંતોિજનક રીતે ન લાગે તો થર્ેલ કરારનો કોઈ પણ સર્ર્ે કારણ આપ્ર્ા વગર 
૩ હદવસની નોટીસ આપી, અંત લાવવાનો યષુનવસીટીને હક્ક છે. 

(૧૦) આ કાર્ ઓડમર આપ્ર્ા બાદ 3૦ હદવસર્ાાં પરુૂાં કરવાન ુરહશેે. 

(૧૧) ટેન્ડરર્ાાં દશામવ્ર્ા મજુબની ષવગત પ્રર્ાણેના જ ભાવ પત્રક ર્ાન્ર્ ગણાશે. ટેન્ડર જર્ા થર્ા 
પછી આપેલ ષવગતર્ાાં કોઈ પણ ફેરફાર કરી શકાશે નહી. અને જો જરૂર જણાશે તો રૂબરૂ 
વાટાઘાટાથી ભાવો નક્કી કરવાર્ાાં આવશે. 

 (૧૨) કાર્ગીરીના ભાવો અને જીએસટી, લેબર સેસ, સષવિસ ચાર્જ વગેરે લાગ ુપડતા તર્ાર્ સરકારી 
વેરા ટેન્ડર ફોર્મર્ાાં ભરવાના રહશેે. ટેન્ડર ફોર્મર્ાાં દશામવ્ર્ા ષસવાર્ના કોઈપણ પ્રકારના સરકારી 
વેરા/વેરાઓનુાં કોઈપણ સાંજોગોર્ાાં અલગથી ચકુવણુાં કરવાર્ાાં આવશે નહહ. 

(૧૩) આ કાર્ગીરી લેબર (રેગ્યલેુશન & એબોલીશન) એકટ-૧૯૭૦ અને તે હઠેળ ૧૯૭૨ ના ગજુરાત 
સરકારના ષનર્ર્ોની જોગવાઈ તથા કાર્દાર વળતર અષધષનર્ર્-૧૯૨૭ અને તે હઠેળના 
ષનર્ર્ોની જોગવાઈ અનસુાર પાટીએ રોકેલા ર્જૂરોના કાર્દેસરના હહતોની રક્ષા કરવાની તેર્જ 
પ્રસ્તતુ કાર્દા અને ષનર્ર્ો હઠેળ કરારે્લ જરૂરી સષુવધા/સગવડો ઉપલબ્ધ કરવાની પ્રાથષર્ક 
વૈધાષનક જવાબદારી ર્જુરોને કારે્ રાખનાર જે તે પાટીની રહશેે. વધરુ્ાાં, વખતો વખત ર્જુરોને 
લગતા તર્ાર્ પ્રકારના સરકારી કાર્દા તેર્જ કાર્દાઓર્ાાં થરે્લા સધુારાઓનુાં ચસુ્તપણે પાલન 
કરવાનુાં રહશેે. અને સઘળી જવાબદારી વળતર સહીતની પાટી ની રહશેે. કાર્ગીરી દરષર્ર્ાન 
જો કોઈ પણ પ્રકારનુાં અકસ્ર્ાત થાર્ તો યષુનવસીટી કે તેના કોઈ કર્મચારી જવાબદાર રહશે ે
નહહ અને સાંપણૂમ જવાબદારી જે તે પાટી ની રહશેે. 

(૧૪) કાર્ગીરી ટેન્ડરર્ાાં આપેલ સ્પષ્ટીકરણ (ષવગતો) તેર્જ નકશા મજુબ જ કરવાની રહશેે. 

(૧૫) કાર્ગીરીની ગણુવતા ખબુ જ આવશ્ર્ક છે. જો કાર્ની ગણુવતા નહહ જળવાર્ તો યષુનવસીટી 
કાર્ બાંધ કરાવવાનો અબાષધત હક રહશેે અને જરૂર પડય ેકાનનૂી પગલા લેવાર્ાાં આવશે.   

(૧૬) ભાવપત્રકને રદ કરવાનો હક્ક યષુનવસીટીએ નક્કી કરેલ કષર્ટીનો રહશેે અને જેનો કોઈ પણ 
ખલુાસો આપવાર્ાાં આવશે નહહ અને તેની રજૂઆત કોટમર્ાાં પણ કરી શકાશ ેનહહ. 

(૧૭) કાર્ગીરી પણૂમ થરે્ અતે્રની યષુનવસીટી/રોકેલા ઇજનેર દ્વારા કાર્ગીરી પ્રર્ાણણત થર્ા પછી જ 
ચકુવણુાં કરવા ર્ાાં આવશે. 

(૧૮) કોઈ પણ રકર્ની ચકુવણી અગાઉથી થશે નહહ. કાર્ગીરીન ુચકુવણુાં યષુનવસીટીના ષનર્ર્ાનસુાર 
કરવાર્ાાં આવશે તેર્જ કાર્ગીરી પણૂમ થરે્ ણબલની રકર્ ચકુવવાર્ાાં આવશે. 

(૧૯) કાર્ગીરી દરષર્ર્ાન કોઈ પણ પ્રશ્ન/ષવવાદ ઉપસ્સ્થત થાર્ તો યષુનવસીટીના સત્તાધીશ 
અષધકારીઓ, નવસારી કૃષિ યષુનવસીટી, નવસારીનો ષનણમર્ અંષતર્ અને બાંધનકતામ રહશેે. આ 
અંતગમત કોઈ પણ જાતની કાનનુી કાર્મવાહી નવસારી જીલ્લા પરુતી ર્ર્ામહદત રહશેે. 

(૨૦) આપેલ ષનર્ત ર્ર્ામદાર્ાાં જો કાર્ગીરી પણૂમના થાર્ તો અગાઉથી લેવાર્ાાં આવેલ ષસક્યહુરટી 
ડીપોઝીટ પરત કરવાર્ાાં આવશે નહહ.  
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(૨૧) એકવાર ર્ાન્ર્ રાખેલ ભાવો નો ઉપર્ોગ નવસારી કૃષિ યષુનવસીટીના તાબા હઠેળની દરેક 
કચેરીઓ ર્ાટે એક વિમ સધુી ર્ાન્ર્ રહશેે. 

(૨૨) બીલની ચકૂવણી વખતે આવકવેરાની કપાત ષનર્ર્ મજુબ કરવાર્ાાં આવશે. 

(૨3) વધ ુર્ાહહતી ર્ાટે www.nau.in  ની મલુાકાત લેવી. 

 

        ઉપરોક્ત તર્ાર્ શરતો/બોલીઓ ર્ેં ધ્ર્ાનથી વાાંચી છે અને આ તર્ાર્ શરતો/બોલીઓ ર્ને 
ર્ાન્ર્ છે.  

 

 

 

             
ભાવપત્રક મોકલનારની સિી અને વસક્કો   
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