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                 ડૉ.બાબાશાષબે આંબેડકર ઓપન યનુનળનશિટી 
                  (ગજુરાત શરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

       જમોતતભમમ રયવય, 

        ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી ભાગમ, 
     વયખેજ- ગાાંધીનગય શાઇલે, છાયોડી, 
                                                                     અભદાલાદ-382481.          

     website :www.baou.edu.in 
 

 

ટેન્ડય ઓનીંગ                                                           ટેન્ડય જભા/ફાંધ થલા 
તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮                                  તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૮ 

 

 
 
 

omd" g`az Opppppppppppppppppppppp           omd" Ls\dt Ífp600/-  

 

Sj[a;f.8 P5zyl omd" 0fPg,m0 szgfz 8[G0zz[ 0f"p afaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8lgf gfdhf[u 

Ífp 600/-gm 0ldfG0 0òfo8 8[G0z omd" ol tzls[ omd" ;fy[ al0jfgm zc[x[ જે નોન યીપાંડેફર યશળેે.F 
 

      

                         
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેનુું ટેન્ડર. 
 

 

 vg"[:8dgl 0l5mHl8 zsd ÍL5ifO9,000/-  8[G0z ;fy[ ezjfgl zc[x[p 

 L;simzl8l 0l5mHl8 zsd ÍL5ifO(As per Government Gujarat Purchase Rule) 8[G0z 
:jlsfzfif afn ezjfgl zc[x[p 
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gm\w OV!F 8[G0z omd"Qefj5Ês tfzlbO10/08/2018 gf zmh ;f`h[ 05 s,fs[ vuz t[ 5c[,f`           

s],;LrjZl4 0f|p afaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8l4 vdnfjfng [ d/l ‚i t[ zlt[ zÔ:80" 

5m:8 v[p0lp vyjf 5cm\r d[/jlg[ ÍaÍdf` zh} szjfg]` zc[x[p ;l,a`w sjz P5z “આર.ઓ. પ્ાન્ટ 
અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણીની કામગીરી અંગેના ભાળè v[d :5q8 ,bjfg]` zc[x[p 

 zF ;nz 8[G0z 8] al0 ;l:8dgl 5~Lsif afn vfbzlsz6 szjfdf` vfjx[p 

  

No. Details 

(A) Tender Scheduled 

 Name of Tender આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન 
ળાનવિક નનભાળણી અંગેનુું ટેન્ડર 

 Tender No. ફાઆંઓય/ુયજી/લશી/એસ્ટેટ/    /    / 

 Approximate amount of the work ......................../- 

 Tender Opening (Date & Time) 27/07/2018 

 Closing Date & Time  10/08/2018  at 17.00 hours 

 Submission of Hard Copy of Tender form, 
Tender Fee, E.M.D. 
(Through R.P.A.D/Speed Post, Courier Or 
hand Delivery in Sealed Covers)  

10/08/2018  at 17.00 hours 

 Technical Bid and financial Bid Opening 

(Date & Time, Venue) 

13/08/2018  at 11.00 hours 
Board Room, Dr.B.A.O.U. 

 Processing Chargers Fee Amount Rs. 600/- (Non-Refundable) 

 E.M.D Amount 9,000/- 

 Security Deposit As per Government Gujarat Purchase 

Rule  
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આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેના ટેન્ડરના કરારની 
શામાન્ય રતો. 

 

!F 8[G0zz[ vf sfdulzl df8[ ૫(ાાંચ) લમના અનબુલ આલશ્મક છે. જે ભાટે t[vmgf v[hG;l  

     gm`w6l ;L8"Los[84 5fg sf0" g`az4 ;jl"; 8[1f gm`w6l4 j[rf6j[zf gm`w6l4 u]df:tf wfzf4  

     5~mo[xg, 8[1f4 j[8, જી.એવ.ટી. gm`w6l તથા અન્મ રાગ ુડતી એલી નોંધણીની સ્લ-5~df6lt  

      tdfd gs, hm0jfgl zc[x[p 

zF 8[G0zz[ ;zsfzl, vw";zsfzl કચેયીઓ, યતુનલવીટીઓ, યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકો, જાશયે વાશવો, તનગભો, 

ફોડમ ઔદ્યોગગક એકભો, શોસ્સ્ટર અથલા તો રીભીટેડ કાંનીdf` આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર 

મીન ળાનવિક નનભાળણીની કામગીરી કયેર શોલી જોઈએ. તેભજ કયેર કાભગીયી ભીનીભભ ફે 

વાંસ્થાના ;`tmqfsfzs ,[blt 5~df65Ê 8[G0z omd" ;fy[ vr}s La0f6 szjfgf zc[x[p 

#F 8[G0zz[ 5mt[ dfL,slQ efulnfzl 5[-lQ 5~f.j[8 ,ldl8[0 s`5glv[ t[vmgf dfL,sgfQtdfd 

 efulnfzmgf gfd4 ;zgfdf`4 sr[zl t[dh zc[9f6gf ;zgfdf`4 ;`5s" g`azm Sdmaf., vg[ 

 ,[G0 ,f.g omg g`az અને ઈ-ભેઈરF ;fy[gl Ljut t[vmgf ,[8zc[0 P5z vr}s vf5jfgf 

 zc[x[p t[  L;jfi zh} sz[, 8[G0z omd" dfGi zc[x[ gLcp  

$F 8[G0zz s`5glgf ;zgfdf`Q;`5s" g`azdf o[zofz yjfgf Ls:;fdf` t[dh efulnfzmgf 

 Ls:;fdf` o[zofz yfi t[jf ;`hf[umdf` s`5glgf ,[8z5[0 P5z i]LgjL;"8lg[ tfTsf,ls 

 ,[bltdf` hf6 szjfgl zc[x[p 

5F sm.56 hftgf xztl 8[G0z :jlsfzjfdf` vfjx[ gcl\ vg[ vf 5~sfzgf 8[G0z zn yjfg[ 

 5fÊ u6fx[p 

&F 8[G0zgf nz[s 5fgf P5z 8[G0zzgf ;clVL;”f cmjf hÍzl k[p 

*F sm.56 8[G0z ;`5}6" s[ v`xtO L:jsfzj] s[ v[syl jw] 8[G0zzgf efjm dfGi zfbjfgm  t[dh  

     tdfd vyjf sm.56 8[G0z sm.56 sfz6 vf%if L;jfi zn szjfgm i]LgjL;"8lg[ 

 vafLwt css zc[x[p vfdf` ;f{yl vmkf efjg]` 8[G0z L:jsfzj] s[ gcl  t[gm 56 ;dfj[x    
     yfi k[p  

(F 8[G0z bm<if afn sm.56 8[G0zz t[vmgf efj 5fkf b[`rl xsx[ gcl4 t[d ktf` hf[ 

 8[G0zz t[d szx[ tm t[vmgl vg[":8 dgl L05mHl8 h%t szl ;[jfvm df8[ A,[s ,l:8 

 szjfdf` vfjx[p 

૯F "efjm d[/jjf df8[gf omd"df`" nxf"j[, v`nfÔt hÍzliftdf` i]LgjL;"8l jwfzm Q 38f0m 

 szl ળકાળેp ;du~ jqf" nzDifg hÍzlift 5~df6[ તફક્કાલાય sfdulzlgm js" vm0"z szjfdf` 

 vfjx[p 

૧૦F ;`5}6" Ljutm ez[,f 8[G0z ;fy[ vg[":8 dgl 0l5mHl8gf 9,000/-gm "કુરવગચલશ્રી, 
     0f|pafaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8lgf" gfdgm vdnfjfn L:yt g[xg,f.H=0 a[\sgm  
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     úfo8Qફેકવમ ચેક(Payable at Ahmedabad) La0jfdf` g vfJim cmi t[jf 8[G0z zn yjfg[ 5fÊ  

     u6fx[p 

૧૧F efjm d`h}z yi[ ;`a`Lwt 8[G0zz[ (As per Government Gujarat Purchase Rule) મજુફ  

      L;si]zl8l L05mHl8 hdf szjfgl zc[x[p h[ 8[G0zgm Lgit sfi"sf/ 5}6" થમેથી ૩૦ રદલવ  
     afn h 5zt szjfdf` vfjx[p h[gf 5z sm. Jifh d/jf5fÊ zc[x[ gclp 

૧૨F 8[G0zgf L:js't yi[,f nz 8[G0zz 5f8l" tzls[ Lgd6}`sgl vÊ[yl hf6Qszfz sif" 

 tfzlbyl v[s jqf" ;]wl  vyjf Ífp5/- ,fb ;]wlgl dif"nf a[ df`yl h[ jc[,] 5}6" yfi 

 Tif`V;]wl vd,df` zc[x[ 

૧૩F 8[G0zz[ r}sj6f`gf al,m ફ ેgs,df` 0f+pafaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8lgf કુરવગચલના       
     નાભનો agfjl zh} szjfgf zc[x[[p 

૧૪F 8[G0zgl ;fdfGi xztm4 szfzgl xztm vuz 8[G0z L:js'Lt Lgidmgf vy"38g4 8[G0z 

 5~LsifQsfi"jfcl v`u[ અથલા Ljjfnf:5n 5LzL:yLtdf` i]LgjL;"8lનો Lg6"i vfbzl vg[   
     a`wgstf" zc[x[p 
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આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન નનભાળણી કામગીરી અંગેની આળશ્યક રતો. 
 

1. ટેન્ડય બયનાયે એ લાત વભજી રેલાની યશળેે કે તેણે ટાાંકેરા દય યુાાં થમેરા કાભ ભાટેના છે 
અને તેભાાં ભજુયી, દેખયેખ, વતલિવ-કાભગીયી, યોમલ્ટી અને ઓક્ટ્રોમ લગેયે અંળે તભાભ 
ખચમનો તથા જરૂયી જણામ તો અને ત્માયે યાતાીના કાભને આલયી રેલા ફધાજ લધાયાના 
ખચમનો વભાલેળ થળે અંતે ટાાંકેરા બાલ કે દય કયતા લધાયાની કોઇ ચકુલણી અંગેના તેભના 
કોઇ દાલા ધ્માનભાાં રેલાળે નશી અને ટેન્ડય બયનાય ખોટી યજુઆતને કાયણે અથલા કોઇ 
વ્મસ્ક્ટ્તએ તેભને આેરી ભારશતીના આધાયે ાછથી કોઇ દાલા યજુ કયલા શકદાય યશળેે 
નશી. તેભનુાં ટેન્ડય બયલા તથા તેભાાં જુદા-જુદા બાલ અને દય બયલા ભાટે જરૂયી એલી 
તભાભ ભારશતી ોતાના કે્ષ ન ભેલી ળકલાને કાયણે ોતે ટેન્ડય યજુ કયલાને રીધે અથલા 
તેભાાંથી ઉબા થતા કોઈ જોખભ કે જલાફદાયીઓભાાંથી છટકી ળકળે નરશ.   

2. ટેન્ડય બયનાયે ટેન્ડયભાાં બયેરા બાલ ટકા આંકડા તે ળબ્દોભાાં જણાલલા, દયેક ફાફત ભાટેની 
યકભ ગણી કાઢલી અને જરૂયી વયલાા, બાલ, ટકા આંકડા તેભજ ળબ્દોભાાં ફાંનેભાાં રખલા 
અને યકભ પકત આંકડાભાાં એલી યીતે રખલી કે ાછથી તેભાાં કોઇ પેયપાય કયી ળકામ નશી 
એ ફાફતની ખાવ કાજી યશળેે. કુર યકભ આંકડાભાાં અને ળબ્દોભાાં ફનેભાાં રખલાની યશળેે.  

3. જે કોન્રકટય અથલા કોન્રકટયોએ આ કાભ ભાટે ટેન્ડય બયુમ/બયલાના શોમ એણે/એભણે એજ 
કાભ ભાટેના ટેન્ડયભાાં વાક્ષી તયીકે વશી કયલી નરશ. આ ળયતનુાં ારન ન થામ તો ટેન્ડય 
બયનાય તેભજ વાક્ષી થનાયનાાં ટેન્ડય યદ કયી ળકાળે.  

4. ટેન્ડયયે બાલ બયતા લેૂ ટેન્ડય વાભે કયલાની કાભગીયીનુાં તનયીક્ષણ સ્લ-ખચે અચકૂ કયી રેલાના 
યશળેે.   

5. આય.ઓ. પ્રાન્ટ અને લોટય કુરય ભળીન લાતિક તનબાલણી df8[ ez[, efj ભારવાભાન, 
dh]zl ;fy[ hÍzlift 5~df6[ ef0f ;fy[gf vf5jfgf zc[x[p  

6. આય.ઓ. પ્રાન્ટ અને લોટય કુરય ભળીન તનબાલણી કાભગીયી શઠે લમભાાં ૬ યેગ્યરુય વતલિવ 
(૨ ભાવે એક) કયલાની યશળેે.  

7. 8[G0zz ßfzf ;[jfvm 5}zl ાડતા t[vm s[ t[vmgf :8fo ßfzf i]LgjL;"8lgl df,VLd<stg[ 

sm.56 5~sfzgf g]sxfg g yfi t[gl ts[nfzl zfbjfgl zc[x[ અને જો કોઈણ પ્રકાયે 
યતુનલતવિટીની ભાર તભરકતને નકુળાન થમેર ભાેભૂ ડળે તો તેની બયાઈ ટેન્ડયય ાવેથી -
કયલાભાાં આલળ ે

8. 8[G0zz vf ;[jfvm vGji[ ;`aLwt Lgid c[9/gl hf[ujf. d]ha h[ sm. કાinfsli 

hjfanfzl ytl cx[ t[ 8[G0zgl xztgm efu u6fx[p t[ 5~df6[ 8[G0zzgf sm.56 ;`ju"gf 

:8fogl ;]z1ff tyf ,[az sfinf c[9/ sfinfsli hjfanfzl4 ozh vg[ 5}t"tfgl hjfanfzl 

56 8[G0zzgl zc[x[p 
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9. ટેન્ડયયે યેગ્યરુય વતલિવ ભાટે તલઝીટ ળીટ ફનાલલાની યશળેે. જેભાાં દય ફ ેભાવે કયલાની વતલિવ 
કાભગીયી યતુનલવીટી દ્વાયા અતધકૃત કયેર અતધકાયીની રૂફરૂભાાં કયલાની યશળેે. તેભજ તલઝીટ 
ળીટભાાં વતલિવની એન્રી કયીને અતધકાયીની વશી રેલાની યશળેે.  

10. યેગ્યરુય વતલિવ ઉયાાંત ભળીનભાાં કઈ ખાભી થામ કે તટૂ-ફુટ થામ ત્માયે તયુાંત વતલિવ 
એન્જીતનમય ભોકરલાના અને યીેયીંગ કાભ કયી આલાના યશળેે.  

11. લોટય કુરયભાાં ગેવ-પીગરિંગ કે નલો ાર્ટમવ નાખલાનો થામ તો યતુનલવીટી તયપથી તનયકુત કયેર 
અતધકૃત અતધકાયી/કભમચાયી વભક્ષ ચકાવણી કયાલલાની યશળેે.  

12. આય.ઓ. અને લોટય કુરયભાાં નલા ાર્ટમવ નાખલા, તેની જાણલણી અને લાતિક તનબાલણી કયલી 
તેભ તભાભના, વભાલેળ વાથે બાલ આલાના યશળેે.    



                                                               

 Page 7 
 

આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેના ટેન્ડરરના ાયકાતની 
રતો  

 

 (1) 8|G0z omd"O 

1.1 P5zmst sfd df8[ Lgit sz[, 8[G0z omd"df` h efjm vf5jfgf zc[x[p vf Lgit 

sz[, 8[G0z omd" tfp27/07/2018 yl i]LgjL;"8lgl sr[zlv[yl ‚c[z z‚gf Lnj; 

L;jfi sr[zlgf sfdsfhgf ;di nzDifg SÍ 600/-  v`s[ ÍL5if છસ્વો 5]zfF Sgmg 

zloG0[a,F zms0[ hdf szfjl d[/jl ,[jfgf zc[x[p ø t[ tfzlb[ sm.56 sfz6;z 

z‚ ‚c[z yx[ tm vf tfzlb 5klgl sfdsfhgl tfzlb ;]wldf` d[/jjfg]` zc[x[p  
ટેન્ડય પોભમ યતુનલવીટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in યથી ણ ડાઉનરોડ કયી 
ળકાળે. ટેન્ડયય દ્વાયા પોભમ ડાઉનરોડ કયલાભાાં આલે તેલા રકસ્વાભાાં રૂ.600/- નો ડૉ. 
ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલવીટીના નાભનો અભદાલાદતયપેણનો ડી.ડી./ફેંકવમ 
ચેક યજુ કયલાના યશળેે. પોભમ પી તવલામના ટેન્ડય યદ ગણાળે.    

 

(2) 8[G0z omd" zh} szjf v`u[O 

2.1 ;`5}6" Ljutm ;fy[ ez[, 8[G0z omd" tfp10/08/2018 gf zmh 17.00 s,fs ;]wldf` 

i]LgjL;"8l sfif",ig[ d/[ t[ zlt[ ;l,a`w sjzdf` dms,l vf5jfgf zc[x[p sjz 

P5z “આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેના ભાળè :5q8 

j`rfi t[ zlt[ ,bjfg]` zc[x[p 

2.2 Lgit ;di afn d/[, 8[G0zm Wifgdf` ,[jfdf` vfjx[ gcl\p 

2.3 8[G0z omd"df` yi[, k[skfs vfu/ vg[ 8[G0zgf nz[s 5fg P5z 8[G0zz[ 8]̀sl ;cl 

tyf L;ssf szjfgf zc[x[p 

2.4 8[G0z 8]Val0 ;l:8dgl 5~Lsifyl vfbzlsz6 szjfg] cm. 8[G0zz[ s], Ê6 

v,uVv,u sjz t{ifz szl glr[ d]ha La0f6 szjfgf zc[x[p h[df`4 

  !F 5~yd sjz .pv[dp0lp zsd vg[ 8[G0z omd" ol df8[ 

 zF alh] sjz 8[sgls, al0 vg[ 8[G0z omd"Q0msi]d[G8 df8[ 

 #F Êlh] sjz of.gfG;li, al0 df8[p  

 vf Ê6[i sjzm v[s dm8f sjzdf` d}slg[ t[ sjz zh} szjfg] zc[x[p 

2.5 8[G0zz[ 8[G0z omd"gl P5z s],;LrjZlg[ P<,[blg[ v[s sjzl`u ,[8z t{ifz szl 

zh} szjfgm zc[x[p h[df` 8[G0zdf` df`u[, tdfd 8[sgls, La0f6gl ifnl4 omd" ol4 

.pv[dp0l ol4 of.gfG;li, La0f64 u~fcsmgl ifnl4 vg]ejgf 5~df65Ê ju[z[ 

tdfdgl vg]s~d :jÍ5[ nxf"jjfgl zc[x[p 

 

 

 

 

http://www.baou.edu.in/
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 (3) 8[G0zgf efjmO 

4.1 efj vÊ[gf :5[xlols[xg d]ha4 tdfd 8[1f ;fy[gf :5q8 h6fjjfgf zc[x[ vg[ 

sm. 56 ;]wfzm szjfdf` vfJim cmi tm ;]wfzm yif afn 8}`sl ;cl szjfgl zc[x[p 

4.2 8[G0zdf` ez[, efjm jgV8f.dgf k[p h[ Lgd6}`sQszfz yif tfzlbyl v[s jqf" 

;]wl dfGi zc[x[ તેભ છતા જરૂય જણામે આ કયાયનો વભમગાો ફન્ને ક્ષોની 

વશભતતથી લધ ુ એક લમ સધુી રાંફાલી ળકાળે. ;nz ;diuf/f nzDifg sm.56 

5~sfzgm efj jwfzm dfGi zc[x[ gcl\p 

 (4) 8[G0zgl :jls'LtO 

5.1 8[G0z ;fd[ vfj[, efjm d`h}z sif" v`u[gl tyf 8[G0z ;fd[gl sfdulzl df8[ 

8[G0zzgm ;`dLt5Ê d[/jjf 8[G0zzg[ ,[blt ‚6 szjfdf` vfjx[p h[gl ;fd[ 

8[G0zzgl L:js'Lt d?i[ 5f8l" tzls[gl Lgi]stlgl sfi"jfcl szjfdf` vfjx[p   

5.2 8[G0z 5]z[5]z]` s[ v`xtO L:jsfzj]` s[ v[syl jw] 8[G0zgf efjm dfGi zfbjf s[ h[Vt[ 

j:t] ;fd[ ;f{yl vmkf nz ;fy[ vfj[, 5f8l"gf nz d`h}z szjfgm i]LgjL;"8lg[ 

vafLwt c” zc[x[p 

5.3 8[G0z v`u[gf yi[,f szfz v`u[gf sm.56 Ljjfn afat [ Subject to Ahmedabad 

Jurisdiction zc[x[p 
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;` d Lt 5 Ê  

 

  :y/   O___________________ 

   tfzlb O___________________ 

5~Lt4 

s],;LrjZl4 

0f+p afaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8l4 

vdnfjfnp 

 

Zldfg4 

 vfyl vdm ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  

આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેના ટેન્ડર omd" vf ;fy[ dms,lv[ 

klv[p vf sfd v`u[gl awl xztm vg[ Ljutm vd[ jf`r[, k[p vdmg[ t[ tdfd xztm sa], d`h}z k[p 

vdfzl Lgd6}s szjfdf` vfjx[ tm t[ v`u[gf sfdgl xztmgm sm.56 ‚tgm e`u yx[ tm vdm 

hjfanfz zclx]`p i]LgjL;"8l t[ v`u[ h[ g]s;fggl zsd g”l szx[ t[ vdm ez5f. szl vf5lx]`p vf 

;diuf/f nzLdifg vdfzf sfd df8[ vdm sm. efj jwfzm df`ulx]` gcl\p 

 

8[G0zzg]`  

gfd O _________________________  

 

;zgfd]`O     _________________________  

   ______________________________ 

  ______________________________ 

  ______________________________      

omg g`az O  

vmol; O  ___________________________ 

3z   O  ___________________________ 

o[s; g\az O ___________________________ 

dmp g`az O ___________________________ 

 

   ;cl vg[  

   L;ssf O___________________________ 

   gfd O__________________________  

  

tfzlb O __________________ 
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આર.ઓ. પ્ાન્ટ અને ળોટર કુર મીન ળાનવિક નનભાળણી અંગેની ટેન્ડરરની 
ટેકનીક માહષતી   

 

SvF 5~fyLds dfLctl OV 

1. 8[G0zzQ v[hG;lg]` gfd 

2. d]Bi JiLstg]̀ gfd tyf cmàf[ 

3. cf,g]` 5]Í ;zgfd]` 

4. v[hG;l :yf5gf jqf" 

5. sif wfzf c[9/ gm`w6l yi[, k[p 

6. j[8/જી.એવ.ટી. gm`w6l g`az vg[ tfzlb  

7. 5~mo[xg, 8[1f gm`w6l g`az vg[ tfzlb 

8. u]df:tfwfzf c[9/ gm`w6l g`az vg[ tfzlb 

9. 5fg g`az vg[ tfzlb 

10. s`5glgf omg g`p (રેન્ડરાઇન) _________________         _________________ 

11. s`5glgf df[af., g`p   _________________  _________________ 

 

SaF  of.gfG;li, dfLctl S8[G0z :jls'tl df8[ Wifg[ ,[jfx[F OV 

1. k[<,f ફ ેjqf"gf jfLqf"s Lc;fam 

Sr. 

No. 

Year Accounts 

Audited (Y/N) 

Total Turnover  

(Rs.) 

Net Profit  

(Rs.) 

Income Tax 

Paid (Rs.) 

Total Capital 

(Rs.) 

1. 2016-17      

2. 2017-18 
 

 
 

    

 

gm`w O 1.  P5zmst Ljutm 5[-lg[ ,fu] 50tl cmi t[ ezjfgl zc[x[p 

2.  k[<,f ફે jqf"g]̀ s], 8g"vmjz 5,00,000/-  cmj] hÍzl k[p 

          3.  k[<,f ફ ેjqf"gf Lc;famgl C.A  ßfzf vmL08 yi[, 5~df6lt gs, 8[G0z ;fy[ hm0jfgl zc[x[p 
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2. df/bfut ;]Ljwfvm  OV 

1.  vmol; Qxm5 v[zlif ________________  S:sj[z ol8F 

2.  8m8, sfz5[8 v[zlif ________________  S:sj[z ol8F 

3.  :8[8; vmo 5~ldf.;l; ________________  SdfL,slgl Qef0[ylF 

4.  vGi dfLctl          ___________________ 

3. :8fo vg[ vmol;m OV 

 1. vmol; :8fo  O _______________ 

 2. ;fdu~l L0L,jzl :8fo O _______________ 

 

 

 

 

  tfzlb O          8[G0z ezgfzgf ;cl tyf L;ssm 

 :y/ O 
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8[G0zzgf vg]ejgl Ljut 

 

Sx{1fL6s ;`:yfvmQ ;zsfzl V vw" ;zsfzl ;`:yfvmQ 5~LtLq9t ;`:yfvmQ sm5m"z[8 sr[zlvm h[gl ;fy[ 

8[G0zz[ vfzpvm %,fG8 vg[ jm8z s],z dxlg d[.G8gG; ;[jfvmg] sfd rf,] k[ Q vufP sz[,] k[pF 

s~d ;`:yfg] gfdQ ;zgfd]Q 

omg g`az 

;`:yfgf ;1fd 

vLwsfzl 

vfzpvmp %,fG8 

vg[ jm8z 

s],z dxlggl 

;`Bif 

sz[, sfdulzl 

tfzlb yl ;]wl 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 tfzlb O          8[G0z ezgfzgf ;cl tyf L;ssm 

:y/ O 



                                                               

 Page 13 
 

 

મેઈન્ટેનન્શ ષઠેલ કરળાની કામગીરી/ પરૂી પાડળાની શળત 

 

A) Technical Commitments for R.O Plants 
 A) Six free service in a year 

B) Replacement of the entire cartridge filters as given below. 

1. Spun filter cartridge ( Minimum 4 times or more as when 

required) 

2.  Carbon Filter Cartridge (Minimum 1 time) 

3. Wound Filter Cartridge (Minimum 1 time) 

4. Antiscallent Marbles (Minimum 1 time) 

5. Post Carbon (Minimum 1 time) 

6. R.O. Memberance, pressure pump & all other parts will be also 

included if required either repaired or replacement. (No 

additional charges for extra service, within contract Period) 

7. All breaks down complains will be attended within 24 working 

hours on all working days. 

B) Technical commitments for Water Coolers 
 A) Six free service in a year  

B) Checking all parts, fan and Gas 
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Financial BID 
 

Annexure-A 

 
 

 
 

 

 

 

tfzlb O          8[G0z ezgfzgf ;cl tyf L;ssm 

:y/ O 

 

 

 

ક્રમ આર .ઓ. મીનની નળગત આર .ઓ. મીન
ની શુંખ્યા  

  
 

આર .ઓ. મ
ીનની કુ 

શુંખ્યા  
 

આર.ઓ. મીનની ળાનવિક 

નનભાળણી (AMC) માટેના 
પાર્ટ્શ શાથેના ભાળ પ્રનત-નુંગ 

૧  Product name: RO 

SKID 15L 

 Purification flow rate:     

15 LPH 

 Tank storage capacity: 8 

lts 

 Max. output:150 ltr/day  

 

 

૮  

 

 

૨૦ 

 

૨ Reverse Osmosis (RO) ૧૨  

ક્રમ ળોટર -કુર અંગે ની નળગત  ળોટર કુરની 
કુ શુંખ્યા  

 

ળોટર 
કુરની 

કુ શુંખ્યા  
 

ળોટર કુરની ળાનવિક 

નનભાળણી (AMC) માટેના  

પાર્ટ્શ શાથેના ભાળ પ્રનત-નુંગ 

૧ Product name :   

Voltas water cooler  

Storage capacity: 80 ltr. 

 

૮  

 

૯ 

 

 

૨ Reverse Osmosis (RO) ૧  


