
         ઈસ્યુ કયયા તયરીખ :  

ટેન્ડર ફી : રૂ. ૧૫૦૦ /- 

કષૃિ ષિજ્ઞયન કને્ર 

નિસયરી કૃષિ યુષનિર્સાટી, વ્યયરય, ષિ. તયપી 

કોકોપીટ અને પ્લગ ટ્ર ેમયટેનુું ટને્ડર ફોમા લિેય મયટ ેછેલ્લી તયરીખ : ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ 
 

અ.નું. ષિગત કકુંમત નોંધ 

૧. કોકોપીટ (with low EC)   

 ૧) છૂટુું (ભયિ પ્રષત ૨૫ કકગ્રય)   

 ૨) બ્લોક (ભયિ પ્રષત કકગ્રય)   

 કોકોપીટ (with High EC)   

 ૧) છૂટુું (ભયિ પ્રષત ૨૫ કકગ્રય)   

 ૨) બ્લોક (ભયિ પ્રષત કકગ્રય)   

૨. પ્લગ ટ્ર ે   

 ૧) ૧૨૬ ખયનયિયળી   

 ૨) ૧૦૪ ખયનયિયળી   

 ૩) ૯૦ ખયનયિયળી   

 ૪) ૭૦ ખયનયિયળી   

 ૫) ૬૦ ખયનયિયળી   

 

સ્થળ   :  ભયિપત્રક મોકલનયર : 

તયરીખ : સહી : 

 પૂરું નયમ :  

 ષસક્કો : 

 સરનયમુું : 

 

 

  



કોકોપીટ અને પ્લગ ટ્રે મયટેનુું ટેન્ડર 

ભરેલ ટને્ડર સ્િીકયરિયની છેલ્લી તયરીખ : ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ 

જા.નું. નકૃયુ/ક.ેષિ.ક.ે/ટી-૫/ટેન્ડર/         /૨૦૨૧  તયરીખ: 

ટેન્ડર ફી  રૂ. ૧૫૦૦ /- 

રસીદ નું.  

તયરીખ  

ઈસ્યુ કરનયરની સહી  
  

(૧) ભયિ તમયમ ટકે્સ સયથેનય આપિય. 

(૨) જ્યયરે ઓડાર આપિયમયું ત્યયરે િસ્તુઓ ચુસ્તપણે સયરી ગુણિત્તય ધરયિતી તેમિ નક્કી કરેલ સમયમયું પુરી પયડિયમયું 

આિિી િોઈએ.   

(૩) નોંધયયેલય ભયિ ૩૧.૧૨.૨૦૨૨ સુધી મયન્ય ગણયશે. િો પક્ષ અને સષમષત સહમત થયય તો અન્ય છ મષહનય સુધી 

નોંધયયેલય ભયિ ષિસ્તૃત કરી શકયશે. 

(૪) િસ્તુઓ િે તે પયટીનય સ્થળેથી અત્રેનય કેન્ર સધુી પહોંચે ત્યયું સુધીની સુંપણૂા િિયબદયરી િે તે પયટીની રહેશે. 

(૫) િસ્તુઓ અત્રનેય કને્ર ખયતે પહોચ્યય બયદ તેનુું બીલ િકરષ્ઠ િૈજ્ઞયષનક અને િડય, કે.ષિ.કે., ન.ક.ૃયુ., વ્યયરયનય નયમે તયત્કયષલક 

ઓકફસન ેપૂરું પયડિુું.  

(૬) અગયઉથી કોઈપણ પ્રકયરની ચૂકિણી કરિયમયું આિશે નહીં તેમિ નયણયુંની ચકૂિણી ચેક મયરફત ેિ થશે. 

(૭) ભયિ પત્રકો અત્રેની કચેરીમયું તયરીખ ૨૦.૦૧.૨૦૨૨નયું રોિ ૧૭:૦૦ કલયક સુધીમયું મળી જાય તે રીતે પોસ્ટ/કુકરયર 

દ્િયરય ષસલબુંધ કિરમયું મોકલિયનય રહેશે.                  

(૮) લઘુતમ ભયિ એ ખરીદીનો મયપદુંડ નથી પરુંતુ ગુણિત્તય અને સર્િાસ પણ યોગ્ય હોિી િોઈએ. 

(૯) ટેન્ડરમયું દશયાવ્યય મુિબની ષિગત પ્રમયણેનુું ભયિપત્રક િ મયન્ય ગણયશે. 

(૧૦) બુંધ કિર પર “કોકોપીટ અન ેપ્લગ ટ્રેનુું ભયિપત્રક” તમેિ મોકલનયરનુું નયમ અન ેસરનયમુું અિશ્ય લખિુું. 

(૧૧) ભયિપત્રકન ેરદ કરિયનો હક નક્કી કરેલી કમીટીનો રહેશે. િેનો કોઈપણ ખુલયસો આપિયમયું આિશ ેનહીં. 

(૧૨) ભયિપત્રક િમય થયય પછી કોઈપણ ષિગતો ઉમેરી શકયશે નહીં. 

(૧૩) કોઈપણ છૂટછયટ કે “ડીસ્કયઉન્ટ” ન ેભયિપત્રકમયું દશયાિિયની રહેશે. 

(૧૪) કોઈ ષિિયદયસ્પદ કયમમયું ક ેિસ્તુમયું િકરષ્ઠ િૈજ્ઞયષનક અને િડય, કૃષિ ષિજ્ઞયન કને્ર, ન.કૃ.યુ., વ્યયરય (તયપી) નો ષનણાય અુંષતમ 

રહેશે. 

(૧૫) એકિયર મયન્ય રયખેલ ભયિોનો ઉપયોગ કોઈપણ ન.કૃ.યુ., નિસયરી અને તનેય સબસેન્ટર મયટે પણ મયન્ય રહેશે. 

(૧૬) અત્રનેી કચેરીએ ટેન્ડર ફી પેટ ેરૂ.૧૫૦૦ રોકડય ભરી ટને્ડર ફોમા લઈ િિયનુું રહેશે.  

(૧૭) ટેન્ડર મુંિુર થયયનય ૧૦ કદિસ સુધીમયું ડીપોઝીટ રૂ. ૫૦૦૦/- નો ચેક/ડીમયુંડ ડ્રયફ્ટ NAU KVK’s Revolving 

Fund A/c નય નયમે આપિયનો રહેશે િે ટને્ડર મુંિુર થયથેી િમય લઈ ટને્ડરનો સમયગયળો પૂણા થયેથી િે ત ેપયટીન ે

પરત કરિયમયું આિશ.ે 

(૧૮) મયન્ય થયેલ વ્યયપયરીએ િરૂરી પ્રમયણપત્ર, પયન નુંબર અને GST નુંબર રિુ કરિયનો રહેશે. 

(૧૯) િે તે િસ્તુઓ પર આિકિેરો લયગુ પડતો હશે તિેી િસ્તુઓનય બીલમયુંથી આિકિેરયની કપયત સરકયરી ષનયમ મિુબ 

કરિયમયું આિશે. 

નોંધ: િધ ુમયષહતી મયટે અત્રનેી કચેરીનય ટેલીફોન નું. ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૬૯, મો. ૮૭૮૦૪૩૪૫૫૭ ઉપર સુંપકા કરિો. 

 

 હુું/અમે ઉપર દશયાવ્યય મુિબનય ટેન્ડરની બોલીઓ અને શરતોને ગ્રયહ્ય રયખુું છુું/ રયખીએ છીએ. 

સ્થળ   :  સહી : 

તયરીખ : નયમ : 

ટેલીફોન નુંબર: ષસક્કો:  

ઈ-મેઈલ:  

 સરનયમુું : 

 


