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નવસારી કૃષિ યષુનવર્સિટી, નવસારી  

નવસારી કષૃિ યષુનવર્સિટી, નવસારીના મખુ્ય કમે્પસ ખાત ે

 તળાવ ઉંડા કરવાની કામગીરી માટનેુું ટને્ડર ડોક્યમુને્ટ 
 

 

 
 

ભરલે ટને્ડર ફોમિ મોકલવાની છેલ્લી તારીખ :૨૭/૦૫/૨૦૨૨ 
 

--: ટેન્ડર સબુંધી વધ ુષવગત માટે સુંપકિ :-- 
સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સુંશોધન એકમ   

નવસારી કૃષિ યુષનવર્સિટી  

નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦  

મો. :- ૯૪૨૯૦ ૫૭૩૭૦, ૯૮૭૯૫ ૮૨૮૭૧ 
 

--:કચરેી:-- 
સુંશોધન વૈજ્ઞાષનક 

જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સુંશોધન એકમ   

નવસારી કૃષિ યુષનવર્સિટી  

નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦  

મો. :-  ૯૪૨૯૦ ૫૭૩૭૦, ૯૮૭૯૫ ૮૨૮૭૧ 

 (ટને્ડર નુંબર: NAU/SWMRU/01-2022-23) 
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પ્રકરણ૦૧ :NAU/SWMRU/01-2022-23 (Offline Tender) ટકુી મદુ્દતની જાહરેાત. 

નવસારી કૃષિ યુષનવષસિટી, નવસારી ખાતે ષિયતની સગવડ ઉભી કરવા માટે મખુ્ય કેમ્િસમાાં આવેલ 

કઠોળ સાંશોધન કેન્દ્રના તળાવને ઊંડા કરાવવાની થતી કામગીરી માટે એજન્દ્સી/િાટી ફિક્ષ કરવા 

બાબત.. 

[NAU/SWMRU/01-2022-23] 

આથી સંબંધકર્તા સર્વેને જણતર્વર્વતન ં કે, નર્વસતરી કૃષિ ય ષનર્વષસાટી, નર્વસતરીનત મ ખ્ય કેમ્પસ ખતર્ે કઠોળ 
સાંશોધન કેન્દ્ર ખાતેના ર્ળતર્વ ઊંડત કરર્વતની કતમગીરી કરતર્વર્વત મતટે એજન્સી/પતટી પતસે સીલબંધ કર્વરમતં ભાવો 

મંગતર્વર્વતમતં આર્વે છે, ર્ો રસ ધરતર્વર્ી પતટીઓએ ઉક્ર્ કતમગીરીનત તમામ ટેક્ષ સફિતના ભતર્વો અત્રેની કચેરીને નીચેની 

ષર્વગર્ે મોકલી આપર્વત જણતર્વર્વતમતં આર્વે છે. 

 
Period of Tender(Short Term Notice) : 17/05/2022 to 27/05/2022 18.00 Hrs. 

Last date for submission of Tender Fee, 

EMD and other mandatory documents by 

RPAD/ Courier/ Speed post 

: 27/05/2022 up to 18:00 Hrs. 

Tender Fee : Rs. 1,500/- 

Earnest Money Deposit (EMD) : Rs. 15,000/- 

Security Deposit : Rs. 25,000/- 

Tendersubmission/Communication address : Research Scientist 

Soil and Water Management Research Unit 

Navsari Agricultural University,  

Eru Char Rasta, Navsari –396 450 (Gujarat). 

E-mail:  adm_swm@nau.in 

Mobile No: 9429057370 

 વધુમાાં, સદર કામગીરી માટે ભાવો ભરવા માટેઆ સાથે જણાવવામાાં આવેલ કોઈિણ બાબત ે
મુાંઝવણો જણાય તો રૂબરૂ અતે્રની કચેરીનો સાંિકિ  કરી આિની મુાંઝવણો અાંગ ેમાગિદશિન મેળવી શકો 
છો. 

સદરિુ કામગીરી સામેલ ષનયમો, બોલીઓ અને શરતો મુજબ કરવાની રિેશે. 
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પ્રકરણ૦૨: નવસારી કષૃિ યષુનવર્સિટી, નવસારીના મખુ્ય કમે્પસ ખાતતેળાવ ઉંડા 
કરવાની કામગીરી તથા ટને્ડર અુંગેના ષનયમો,બોલીઓ અન ેશરતો. 

 

૦૧ કાયિનો અવકાશ (Scope of Work). 

 ૧.૧ નવસારી કૃષિ યષુનવર્સિટી, નવસારીના કઠોળ સુંશોધન કેન્ર હસ્તકના પ્લોટ નુંબર: ડી-૨૭ 

ખાતનેુું તળાવ ઊંડુું કરી માટી કમે્પસ ખાતનેા માસ્ટર પ્લાન ષવભાગ-એ, પ્લોટ નુંબર-૧૧ માું 

માટી પરુાણ પ્રષત ઘન મીટરના ભાવ મજુબ કરવાની રહશેે. 

(તળાવ અન ેપરુાણની જગ્યા વચ્ચનેુું અુંતર આશર ે૨.૫ કકલોમીટર છે) 

૧.૨ સદર કામગીરી અુંગેનુું ટેન્ડર ભરવા પહેલા સ્થળ/સાઈટ ચકાસણી કયાિ બાદ ટેન્ડર સાથ ે

સામેલ પત્રકમાું જ ભાવો ભરવાના રહેશે. 

૧.૩ ખોદકામ કરી પુરાણ કરવાનો અુંદાજીત જથ્થો ૪૦૦૦ ઘન મીટર છે, તથા  પુરાણ વાળી 

જગ્યા સમતળ કરવાની નથી. 

૦૨ સષમષતના હકો. 

 ૨.૧ સદર કામગીરી માટે કોઈપણ એજન્સી/પાટીનાું ભાવ/ભાવપત્રક સ્વીકારવા કે ન સ્વીકારવા 

એ અુંગેના તમામ હકો સદર કામગીરીની ખરીદ પ્રકિયા માટે નક્કી કરવામાું આવલે 

સષમષતના રહેશે.  

૨.૨ સદર કામગીરીની ખરીદ પ્રકિયા માટે નક્કી કરવામાું આવેલ સષમષત જયારે ઈચ્છે ત્યાર ે

ખરીદ પ્રકિયા રદ જાહેર કરી સ્થષગત કરી શકે છે અથવા રદ કરી સમગ્ર ખરીદ પ્રકિયા ફરીથી 

શરૂ કરી શકે છે. 

 

૨.૩ સદર કામગીરીની ખરીદ પ્રકિયા માટે નક્કી કરવામાું આવેલ સષમષત જે કોઈપણ ષનણિય કરશ ે

એ આખરી ગણવામાું આવશે. 

૨.૪ સદર કામગીરીની ખરીદ પ્રકિયામાું તકનીકી દસ્તાવજેોની ચકાસણી કયાિ બાદ ૩ (ત્રણ) 

કરતા ઓછી એજન્સી/પાટીઓ લાયક (ક્વોષલફાય) થવા પામશે તોસદર કામગીરી માટ ે

નક્કી કરવામાું આવેલ સષમષત ઈચ્છે તો ગેરલાયક (ડીસ-ક્વોષલફાય) ઠરલે 

એજન્સી/પાટીઓના ભાવો ખોલવાનો ષનણિય લઇ શકે છે. 

૨.૫ સદર કામગીરીના સ્પધાિત્મક ભાવો મેળવવા અને કામગીરી ઉચ્ચ ગુણવત્તા માટે સદર 

કામગીરી માટે નક્કી કરવામાું આવેલ સષમષત જે ષનણિય કરશે એ માન્ય ગણવામાું આવશે. 

૨.૬ સદર ટેન્ડર પ્રાષપ્તની છેલ્લી તારીખ પહેલાું કોઈપણ સમયકેોઈપણ કારણોસર ટેન્ડર 

ડોક્યુમેન્ટમાું સધુારા વધારા કે દસ્તાવજેમાું ફેરફાર કરવાની સત્તા સદર કામગીરી ખરીદ 
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પ્રકિયા માટે નક્કી કરવામાું આવેલ સષમષતની રહેશે. 

૨.૭ સુંબુંધકતાિ સવેને વેબસાઈટ nau.in દ્વારા સુધારાની જાણ કરવામાું આવશે. તેથી તમામ 

એજન્સી/પાટીન ેnau.in વેબસાઈટ ષનયષમતપણેજોવા ષવનુંતી કરવામાું આવે છે. 

૨.૮ સદર ટેન્ડરની ટેન્ડર પ્રકિયા દરમ્યાન કે કામગીરી માટે એજન્સી/પાટીની પસુંદગી બાદ 

અથવા તો કામગીરીના સમયગાળા દરમ્યાન કોઈપણ પ્રકારના કાયદાકીય પ્રશ્નો ઉપષસ્થત 

થવા પામશે તો તે બાબતે ન્યાયીક ક્ષતે્ર (Judicial Area) નવસારી રહેશે. 

 ૨.૯ સાધષનક પ્રમાણ પત્રો અને ષવગતો વગરનુું ટેન્ડર ફોમિ અધૂરું ગણીને તેને અમાન્ય ગણવામાું 

આવશે. જે બાબતે પાછળથી પાટીનો કોઇ હકદાવો રહેશે નહી. 

૦૩ દુંડ(Penalty), વસલુાત અન ેકરારનામુું. 

 ૩.૧ સદર કામગીરી માટે પસુંદગી પામેલ એજન્સી/પાટી કોઈપણ કારણોસર જણાવલે 

ષનયમો,બોલીઓ અને શરતો મુજબ સર્વિસ/કામગીરી કરવામાું ષનષ્ફળ નીવડે તો અત્રેની 

યુષનવર્સિટીમાું એ એજન્સી/પાટીને કુલ ૫ (પાુંચ) વિિ માટે બ્લકેષલસ્ટડે કરવામાું આવશ ે

તેમજ એજન્સી/પાટીને અત્રેથી સદર કામગીરી માટે જે તે વકિ ઓડિર માટે કોઈ રકમનુું 

ચુકવણું કરવામાું આવેલ હશે તો ચૂકવેલી રકમ ઉપરાુંત ૧૦ ટકા લેખે દુંડ (પનેલ્ટી)ની રકમ 

સષહત પરત કરવાની રહેશે તેમજ સદર કામગીરી માટે જમા લવેામાું આવેલ ઇ.એમ.ડી અન ે

ષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમ ફોરફીટ કરી અત્રનેી યષુનવર્સિટીમાું જમા લેવામાું આવશે. 

૩.૨ સદર કામગીરી માટે મુંગાવવામાું આવેલ તમામ લાયકાત અને માપદુંડ માટેના આધાર પુરાવા 

માુંથી કોઈપણ આધાર પુરાવા ખોટા સાષબત થશે તો સદર કામગીરી માટે નક્કી કરવામાું 

આવેલ સષમષત ઈચ્છે તો અત્રેની યુષનવર્સિટીમાું ખોટા આધાર પુરાવા રજુ કરનાર 

એજન્સી/પાટીને બ્લકેષલસ્ટેડ કરવા તેમજ  ઇ.એમ.ડી અને ષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમ 

જપ્ત કરવા સુધીની કાયિવાહી કરી શકશે. 

૩.૩ કામગીરી દરમ્યાન યુષનવર્સિટીની માલ-ષમલકતને કોઇપણ નુકશાન થાય તો તેની ભરપાઇ 

પાટીએ કરવાની રહેશે તથા કામગીરી દરમ્યાન કોઇ અક્સ્માત થાય તો તેની સુંપણૂિ 

જવાબદારી પાટીની રહેશે. 

 ૩.૪ સદર કામગીરી માટે પસુંદગી પામેલ એજન્સી/પાટીએ પોતાના સ્વખચે રૂ|.૩૦૦/- (અુંક ે

રૂષપયા ત્રણસો પરુા)ના સ્ટેમ્પ પપેર ઉપર “Research Scientist, Soil and Water 

Management Research Unit, Navsari Agricultural University, 

Navsari” સાથે (SLA) સર્વિસ લેવલ એગ્રીમેન્ટ ફરષજયાત કરવાનુું રહેશે. 

૦૪ એજન્સી/ પાટીની પસુંદગી. 

 

૪.૧ સદર કામગીરી માટે એજન્સી/પાટીની પસુંદગી માટે એવીજ એજન્સી/ પાટીના ભાવ 

પત્રક ખોલવામાું આવશે જેના તમામ ફરષજયાત મુંગાવવામાું આવલે તકનીકી દસ્તાવજે 

પૂરતા અને સાચા હશે. 

૪.૨ સદર કામગીરી માટે એજન્સી/પાટીની પસુંદગી ભાવોના કુલ સરવાળાના વાર્િિક ન્યુનતમ 
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ભાવ ઉપરથી કરવામાું આવશે. 

૪.૩ જે પાટીના ભાવો માન્ય રાખવામાું આવે અને તે પાટી ષનયત કરવામાું આવેલ તારીખે 

તળાવ ખોદવાની કામગીરી શરૂ કરવામાું ષનષ્ફળ જશ ેતો કોઇપણ કારણ આપ્યા વગર તે 

પાટીનો કોન્રાકટ રદ કરી પછીના િમે આવતા ઇસમને કોન્રાકટ આપી દેવામાું આવશે અન ે

અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ (EMD)ની રકમ પુરેપુરી જપ્ત (forfeit) કરવામાું આવશ.ે 

૦૫ દસ્તાવજેીકરણ 

 ૫.૧ સદર કામગીરીના ભાવો તેમજ જરૂરી આધારો જમા કરાવવા માટે જુદાજુદા કુલ ૩ (ત્રણ) 

કવર બનાવવાના રહેશે. 

(૧) તકનીકી દસ્તાવજેનુું કવર. 

જેમાું સદર જાહેરાતથી માુંગવામાું આવેલ તમામ આધારો જેવા કે, ટેન્ડર ફીની રસીદ અન ે

ઇ.એમ.ડી.નો ડ્રાફટ or RTGS/DBTના આધાર પુરાવા, પાનકાડિની ઝેરોક્ષ નકલ, 

અનુભવના પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ નકલ અને અન્ય સાધષનક પુરાવા સામેલ રાખવા. 

(૨) ભાવ પત્રક (સીલબુંધ). 

જેમાું ફક્ત સદર કામગીરી માટેના તમામ કરવેરા સષહતના ભાવો દશાિવતુું ભાવ પત્રક સામેલ 

રાખવુું. આ કવર સીલબુંધ ન હશે તો ભાવો માન્ય રાખવામાું આવશે નહીં. 

(૩) મખુ્ય કવર (સીલબુંધ). 

જેમાું ઉપરોક્ત બન્નેવ (૧) તકનીકી દસ્તાવેજનુું કવર અને (૨) ભાવ પત્રકનુું સીલબુંધ 

કવર સામલે રાખવા. 

* મુખ્ય સીલબુંધ કવર “સુંશોધન વજૈ્ઞાષનક, જળ અન ેજમીન વ્યવસ્થાપન સુંશોધન એકમ, 

નવસારી કષૃિ યષુનવર્સિટી, યષુનવર્સિટી ભવન, એરૂ ચાર રસ્તા, નવસારી–૩૯૬૪૫૦” ના 

સરનામે મોડામાું મોડુું તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૨ સુધીમાું કચેરી સમય દરમ્યાન મળી રહે તે રીતે 

પોસ્ટ/કુરીયરથી મોકલવાનુું રહેશે. કવર ઉપર “તળાવ ઊંડા કરવાનુું ટને્ડર ફોમિ” એમ અવશ્ય 

લખવાનુું રહેશે. આપના ભાવો અત્રેની કચેરીને ષનધાિકરત તારીખ સુધીમાું મળે તે મુજબ 

મોકલી આપવાના રહેશે અન્યથા આપના ભાવો ગ્રાહ્ય રાખવામાું આવશે નહી. (ટને્ડર ફોમિ 

રૂબરૂમાું ષસ્વકારવામાું આવશે નહી) 

૦૬ એજન્સી/ પાટીની પસુંદગી, ષબલલુંગ ષવગતો, ચકુવણીની શરતો, કર અન ેઅન્ય શલુ્ક. 

 ૬.૧ સદર કામગીરી માટે તમામ પ્રકારના કરવેરા સષહતના ભાવો રજૂ કરવાના રહેશે. 

૬.૨ સદર કામગીરી માટે મુંજૂર થયેલ ભાવો ઉપરાુંત કોઈપણ પ્રકારનુું ખાનગી/છુપા (ષહડન) 

ચાજિ , મુસાફરી ભથ્થુું, લોલજુંગ/બોડડુંગ જેવા કોઈપણ પ્રકારના વધારાના ભથ્થા/ચાજિ 

ચૂકવવામાું આવશે નહીં. 

૬.૩ મુંજુર થયેલ ભાવો ઓડિર આપ્યાની તારીખથી ૧૨ મષહના સુધી માન્ય રહેશે. 
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૬.૪ કામગીરી દરમ્યાન જો વરસાદ ચાલુ થાય અને કામગીરી શક્ય ન બને તો જેટલી કામગીરી 

થઇ હશે ફક્ત તેના જ નાણાનુું ચુકવણું કરવામાું આવશે. 

૬.૫ સદર કામગીરીના બીલના ચૂકવણામાુંથી સરકારશ્રીના ષનષત-ષનયમો મજુબ કરવેરાની કપાત 

કરવામાું આવશે. 

૬.૬ સદર કામગીરી માટે કોઈપણ પ્રકારનુું અગાઉથી (એડવાન્સ) ચકુવણું કરવામાું આવશ ેનહી. 

૬.૭ સદર કામગીરી માટે પસુંદગી પામેલ એજન્સી/પાટી અન્ય કોઈ એજન્સી/ પાટીને સબ 

કોન્રાક્ટથી કામગીરી કરાવી શકશે નહીં, જેની ખાસ નોંધ લેવી. 

૬.૮ યુનીવર્સિટીને “સુંશોધન વજૈ્ઞાષનક, જળ અન ેજમીન વ્યવસ્થાપન સુંશોધન એકમ, નવસારી 

કષૃિ યષુનવર્સિટી, યષુનવર્સિટી ભવન, એરૂ ચાર રસ્તા, નવસારી–૩૯૬૪૫૦” ના નામનુું પાકુું 

બીલ આપવાનુું રહેશે. બીલના પેમને્ટ બાબતે કોઇપણ કાયદાકીય પ્રક્ષ્નો ઉપષસ્થત થાય ત્યાર ે

સુંપુણિ જવાબદારી પાટીની રહેશે. જરૂરીયાત ઉભી થાય ત્યારે બીલની કુલ રકમમાુંથી 

ષનયમાનસુાર TDS/GST કાપી બીલનુું ચકુવણું કરવામાું આવશ.ે 

 ૬.૯ માનનીય સરકારશ્રીના પ્રવતિમાન ષનયમાનુસાર જે કોઇ ટેક્ષીસ ભરવા માટે કરવાની થતી 

જરૂરી કાયિવાહી પાટીએ કરેલ/કરવી જરૂરી છે. અન ે તેના આધાર ટેન્ડર ફોમિ સાથે રજુ 

કરવાના રહેશે.   

 ૬.૧૦ ભાવો સવુાચ્ય અક્ષરે અને છેકછાક વગર ભરવાના રહેશે તથા પાટીના સહી ષસક્કા યોગ્ય 

જગ્યાએ અને યોગ્ય રીતે થયેલ હોવા જોઇએ નષહતર આવુું ટેન્ડર ફોમિ અમાન્ય ગણવામાું 

આવશે.    

૦૭ ટને્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અન ેષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમ. 

 ૭.૧ સદર કામગીરી માટે ટેન્ડર પ્રકિયામાું ભાગ લેવા માટે રૂ|.૧,૫૦૦/- (અુંક ેરૂષપયાએક હજાર 

પાુંચસો પરુા)ટને્ડર ફી (નોન-કરફુંડેબલ) ભરવુું ફરષજયાત છે. 

 ૭.૨ સદર કામગીરી માટે ટને્ડર પ્રકિયામાું ભાગ લવેા માટે રૂ|.૧૫,૦૦૦/- (અુંક ે રૂષપયા પુંદર 

હજાર પરુા) અનસે્ટ મની ડીપોઝીટ (ઇ.એમ.ડી) (કરફુંડેબલ) ભરવુું ફરષજયાત છે. સદર 

કામગીરી માટે એજન્સી/પાટીની પસુંદગી થતા અને પસુંદગી પામેલ એજન્સી/પાટી દ્વારા 

વકિ ઓડિર સ્વીકાયિ બાદ ઇ.એમ.ડી ની રકમ ષનષત ષનયમો મુજબ છુટી કરવામાું આવશે. જો 

કોઈપણ કારણો સર પસુંદગી પામેલ એજન્સી/પાટી દ્વારા સમય મયાિદામાું વકિ ઓડિર 

સ્વીકારવામાું ન આવે, ૫(પાુંચ) ટકા ષસક્યોકરટી કડપોઝીટ જમા ન કરવામાું આવે તેમજ 

ટેન્ડરની બોલીઓ અને શરતો મુજબ કામ કરવા તૈયાર ન થાય તો ઇ.એમ.ડી ની રકમ પરત 

ન કરતા જપ્ત કરવામાું આવશે. 
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 પ્રકરણ-૦૨ના તમામ ષનયમો, બોલીઓ અન ેશરતો અમન ેમાન્ય છે. 

 

 

એજન્સી/પાટીના માષલકની સહી અન ેષસક્કો 

 

 

 

 

 

 

૭.૩ સદર કામગીરીનો વકિ ઓડિર મળ્યેથી કામગીરીની શરૂઆત કરતા પહેલા ષસક્યોકરટી 

કડપોઝીટ (કરફુંડબેલ)ની રૂ|.૨૫,૦૦૦/- (અુંક ે રૂષપયા પચીસ હજાર પરુા) રકમ જમા 

કરાવવાની રહેશે. સદર કામગીરી સુંતોિકારક પૂણિ થતા ષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમ ષનષત 

ષનયમો મજુબ છુટી કરવામાું આવશે. 

૭.૪ ટેન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અને ષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમનો કડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ “Assistant 

Research Scientist, S.W.M.R.U., N.A.U., Navsari”ના નામથી જમા 

કરાવવાનો રહેશે. 
Bank Details for RTGS/DBT: 

“Assistant Research Scientist, S.W.M.R.U., N.A.U., Navsari ” 

State Bank of India, (NAU Campus Branch)  

Saving A/C No. – 36952126037 

IFSC Code No. – SBIN0003889 

ટેન્ડર ફી, ઇ.એમ.ડી અને ષસક્યોકરટી કડપોઝીટની રકમ RTGS/DBT થી રાન્સફર કરવામાું 

આવે તો એ અુંગેની જાણ adm_swm@nau.in ઉપર કરવાની રહેશેતથા ટેન્ડર સાથ ે

DD/RTGS/DBT ના આધાર પુરાવા તકનીકી દસ્તાવજેનુું કવરમાું સામેલ રાખવાના રહેશે. 

 ૭.૫ અસફળ રહેલ પાટીને તેમની અનેસ્ટ મનીડીપોઝીટ (EMD)ની રકમ ટેન્ડરીંગ કાયિવાહી 

પુણિ થયે પરત કરવામાું આવશે. જ્યારે સફળ રહેલ પાટી ષસક્યોરીટી ડીપોઝીટ (SD) 

તરીકેની રકમ જમા કરાવે પછી પરત કરવામાું આવશે. 
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પ્રકરણ ૦૩: એજન્દ્સી/ િાટીની માફિતી 
 

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 :  

 

 

 

 

એજન્દ્સી/ િાટીના માષલકની સિી અને ષસક્કો 
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પ્રકરણ ૦૪: િરષજયાત જમા કરાવવાના આધાર િુરાવા, લાયકાત અને 

માિદાંડ 

 

૦૧ સરકારી/સહકારી/યુષનવર્સિટીમાું તળાવ ખોદવાની કામગીરી અુંગે ઓછામાું ઓછા ૨ વિિના 

અનુભવ અુંગેનુું પ્રમાણપત્ર અથવા આધાર રજુ કરવાના રહેશે. 

૦૨ છેલ્લા ૨ વિિના ઇન્કમટેક્ષ રીટનિની ષવગત રજુ કરવાની રહેશે. 

(Assessment Year: 2021-22 & 2022-23 ) 

૦૩ પાટીના તમામ આધાર પુરાવા જેવા કે, પાન કાડિ, GSTની ષવગત, Address Proof તથા અન્ય 

ટેન્ડરના પ્રકરણ-૨ અને પ્રકરણ-૩માું જણાવેલ આધાર પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે. 

ઉક્ત તમામ લાયકાત અન ે માિદાંડ માટેના આધાર િુરાવા અમારા દ્વારા સાચા અન ે યોગ્ય 

ખરાઈ કરી રજુ કરવામાાં આવેલ છે અન ે જો કોઈિણ આધાર િુરાવા ખોટા સાષબત થશે તો સદર 

કામગીરી માટે નક્કી કરવામાાં આવેલ સષમષત જ ેષનણિય કરશે એ અમને માન્દ્ય રિેશે. 

 

 

એજન્દ્સી/ િાટીના માષલકની સિી અને ષસક્કો 
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પ્રકરણ ૦૫: ભાવિત્રક (અલગથી સીલ બાંધ કવરમાાં જમા કરવુાં) 

 

 

 

 

અ. નું. કામગીરીની ષવગત ભાવો (રૂl.) 

(તમામ ટકે્ષ સષહતના) 

૧. નવસારી કષૃિ યષુનવર્સિટી, નવસારીના કઠોળ સુંશોધન કેન્ર 

હસ્તકના પ્લોટ નુંબર: ડી-૨૭ ખાતનેુું તળાવ ઊંડુું કરી માટી 

કમે્પસ ખાતનેા માસ્ટર પ્લાન ષવભાગ-એ, પ્લોટ નુંબર-૧૧ 

માું માટી પરુાણ કરવાના પ્રષત ઘન મીટરના ભાવ 

(તળાવ અન ે પરુાણની જગ્યા વચ્ચનેુું અુંતર આશર ે ૨.૫ 

કકલોમીટર છે) 

 

 

 

સ્થળ :  એજન્દ્સી/ િાટીના માષલકનીસિી અને ષસક્કો 

તારીખ :   

 
 

 

નવસારી કષૃિ યષુનવર્સિટી, નવસારીના મખુ્ય કમે્પસ ખાતે 

તળાવ ઉંડા કરવાની કામગીરી અુંગનેુું ભાવપત્રક 


