ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ
ચ-૬ બી઼ૉ, ઼ૉગડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૮
ભ્ફઆ૨૯૯-૪૫૪૪૫૬૬૯,૪૫૪૪૭૩૩૱ ભૉ ગ઼આ૪૫૪૪૩૭૯૱

વૉપળ ્ઞગૉ ડ રીડૉ ગીબણ ગીળફૃ રડૉ ળૂલવ ઇફૉ બૉડફર્ ઼ૂડ
ુષઙૉળૉ ગીજીરીવ–઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ ફ્ડૂ઼
઼અ ધી નષીળી ળીઞલરીઅ વૉપળ ્ઞૉગડ ઇઅદર્ઙદ ુષષપ ગીળફૂ દીવૂર
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉ રીડૉ ઼અ ધીફૉ (૩) બ્બવૂફ ગીબણ ુષઙૉળૉ (ળ)બૉડફર્
઼ૂડ ુષઙૉળૉફૂ ઘળૂનૂ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ . ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ ુષ દૅદ ુષઙદ્
ઇફૉ
યીષ
બ ગફૃઅ
ુફલદ
ભ્રર્
઼અ ધીફૂ
ષૉમ઼ીઉડ
ઋબળ
http://www.rtigujarat.org/tender‐quotation.html
રૄગષીરીઅ ઈષૉવઝૉ . ઞૉરીઅ નસીર્ષૉવ ઞ ળૂ ુષઙદ્,સળદ્ ષૉમ઼ીઉડ બળધૂ
ણીઋફવ્ણ ગળૂ ુફલદ ફરૃફીફી યીષબ ગરીઅ યીષ યળૂફૉ ઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ
ઝૉ ૂ દી. ૪૫-૨૩-૩૱ ઼ૃપૂરીઅ રશૉ દૉ ળૂદૉ મઅપ ગષળરીઅ યીષ્ ર્ગવૂ
ઈબષીફી ળઽૉ સૉ.
ુફલીરગ
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Gujrat Matikam Kalkari & Rural Tecnology Institute

( ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ )
An Agency of Govt. of Gujarat)
Nr. GH‐4, Sector‐12 Gandhinagar
Phone : 23225118,23223449, Fax No. 079‐23221598
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-----------------------------------વૉપળ ્ઞગૉ ડ રીડૉ ગીબણ ગીળફૃ રડૉ ળૂલવ ઇફૉ બૉડર્ફ ઼ૂડ ુષઙૉળૉ ગીજીરીવ–઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ ફ્ડૂ઼ ફૂ ુષઙદ
િવગત

સં થાનીવષર્ઃ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન લેધર પર્ો કટ માટે પતર્ક ન. ૧
તથા પતર્ક ન. ૨ મુજબ નો માલ સમાન

લેધર પર્ો કટ અંતર્ગત જુ દા જુ દા તાલીમ

પાના ન. ૩

યોજના માટે માલસામાન ખરીદી માટે ના
ભાવપતર્ક અંગેની શરતોઃ
પ ક ન. 1 પાના ન.

4

લેધર પર્ો કટ ના રે કજીન બેગ મેકીંગ/ ઇકો ફર્ેન્ડલીબેગ મેકીંગ/
ટી.એફ.એલ મેકીંગ તાલીમવગ માટે ખરીદવાના થતા કાપડ
િવગેર તથા અન્ય કાચામાલ ખરીદીની િવગત દશાર્વતુ પતર્ક

પ ક ન. 2

પાના ન. 5

લેધર પર્ો કટ ના રે કજીન બેગ મેકીંગ/ ઇકો ફર્ેન્ડલીબેગ મેકીંગ/
ટી.એફ.એલ/સોફટ ટોયઝ તાલીમવગ માટે ખરીદવાના થતા
પેટર્નસીટ િવગેરની ખરીદીની િવગત દશાર્વતુ પતર્ક

ટચુકડી જહેરાતની તારીખ
ભાવ પતર્ક ભરી સં થામાં જમા કરવાની

તા.
તા.

27-12-17
23-01-2018

16.00 કલાક

ુ ી
ધ

છે લી તારીખ
ભાવ પતર્ક ભરનાર િવકર્ેતા/ પાટ નુ નામ
સરનામા

ભાવ પતર્ક ની િવગત

પ ક ન. 1માં

પ ક ન. 2માં

બ ે પ કોમાં

અન્ય કોઇ િવગત હોય તો

તાર ખ.......................

પાટ ની સહ અને સીકકા
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લેધર

ો કટ

તગત

ુ દા

ુ દા તાલીમ યોજના માટ માલસામાન ખર દ માટના ભાવપ ક

ગે ની

શરતોઃs!f

ભાવ પર્િત યુનીટ પર્માણે આપવાના રહેશે તથા જી.એસ.ટી.ના રે ટ અલગથી દશાર્વાના રહશે.

sZf

માલ સામાનની ડીલીવરીનુ ં થળ દશાર્વવાનુ ં રહેશે અને ખરીદ ઓડર્ર મળયા બાદ કે ટલા િદવસમાં િડલીવરી કરવામાં
આવશે તે પ ટ દશાર્વવાનુ ં રહેશે.

s#f

માલસામાન બર્ાન્ડેડ હોયતો તેની બર્ાન્ડ અને તેની િવગત દશાર્વવી

માં િવિવધ પેંકીગમાં માલ ઉપલબ્ધ હોય તો તે

મુજબ િકંમત પણ દશાર્વવી.
(૪)

ભાવપતર્કના બંધ કવર ઉપર લેધર પર્ો કટ તાલીમ યોજના માટ

ગીબણ ગીળફૃ રડૉ ળૂલવ / બૉડર્ફ ઼ૂડ ુષઙૉળૉ

કાચા માલસામાન ંુ ભાવપ ક એમ દશાર્વવાનું રહેશે.
(૫)

માલસામાનના જથ્થા અને ગુણવ ાનુ ં સં થાના પર્િતનીધી દવારા સંતોષકારક ઇન્ પેકશન કરાવવાનુ ં રહેશે. અને સં થા

જણાવે તે જથ્થાના કટીંગ/પેંકીગ કરી આપવાના રહેશે.

માટે અલગથી કોઇ ચા

કે કોઇ અલાયદી મજુ રી ચુકવવામાં

આવશે નહી.
(૬)

માલ સામાન સંતોષમળયા બાદ ચેકથી પેમેન્ટ કરવામાં આવેછે.

(૭)

સં થા દવારા – સી –ફોમર્ આપવા માં આવતુ ં નથી

(૮)

સં થામાં છે લી

તા. ..23-01-2018....

ધ્યાને લઇ ભાવ આપવાના રહેશે.

ુ ીમાં બંધ કવરમાં ભાવપ ક મળે તે ર તે અ ક
ધ
ંુ પણે મોકલી

આપવાનારહશે.િનયત સમય બાદ મળે લ ભાવ પ ક યાને લેવામાં આવશે ન હ.
(૯)

કાચામાલ સામાનના સપ્લાય કરવા રસ ધરાવતી પાટ એ સં થાની વેબ સાઇટ ઉપરથી કાચા માલસામાનનું િનયત પતર્ક
ં ભાવો ભરવાના રહેશે. તથા તેના સેમ્પલ સાથે મોકલવાનો રહશે.
િપર્ન્ટ લઇ તેમાં સપ્લાઇ માટેની વ તુના

(૧૦)

તમામ કાચા માલસામાનના વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે દશાર્ યા મુજબના ગુણવ ાવાળો માલ-સામાન પુરો પાડવાનો
રહેશે.

(૧૧)

ખરીદીના જથ્થામાં સં થા વઘારો અથવા ઘટાડો કરી શકશે. તેમજ ભાવ૫તર્કોની સાથે આવેલા સેમ્પ્લોમાંથી ૫ણ
જ રીયાત મુજબના કાચામાલની ૫સંદગી કરીને ખરીદી કરવામાં આવશે.

(૧રf

ભાવપતર્કો મંજુર કરવા, રદ કરવા કે ખરીદી બાબતનો આખરી િનણય
ર્ નો અબાિધત અિધકાર સં થાના િનયામક ીનો
રહેશે.

પાટ ઓને બંધન કતાર્ રહેશે..

પેઢીનું નામ અને સરનામુઃ
તાર ખ.......................
ન ધઃ ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના લેટર હડ

પાટ ની સહ અને સીકકા
ારા રવાના કરવાના રહશે.
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5 ક-1
ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને રલ ટે કનોલોજી સં થાન
સેકટર-૧૨, ગાધીનગર

લેધર પર્ો કટ ના રે કજીન બેગ મેકીંગ/ ઇકો ફર્ેન્ડલીબેગ મેકીંગ/ ટી.એફ.એલ મેકીંગ તાલીમવગ માટે
ખરીદવાના થતા કાપડ િવગેર તથા અન્ય કાચામાલ ની િવગત

કર્મ

આઇટમની િવગત

પેસીફીકેશન

યુિનટ

જથ્થો

ભાવ

કીમત

GST Rate
%

અને નામ
૧

માદર પાટ

હેવી

મીટર

50

ર

કોટન કાપડ

પોપલીન ( અલગ-

મીટર

400

અલગ કલરમાં)
૩

બોન્ડીડ ફોમર્ ( પજ)

૩એમ.એમ

સીટ

100

૪

બોન્ડીડ ફોમર્ ( પજ)

૫ એમ.એમ

સીટ

100

૫

બકર્મ

કેનવાસ

મીટર

50.00

૬

ઇલા ટીક

૧ઇંચ

મીટર

100

૭

ઓઇલ કુપી With Oil

૧૦૦ ML

નંગ

50

૮

પોલી ટર કાપડ

બ્લેક અને બર્ાઉન

મીટર

150

૯

એકલીક

બ્લેક અને બર્ાઉન

મીટર

100

િડજાઇન સાથે

Total
પાટ /પેઢીનુ ં નામ અને સરનામુઃ

તાર ખ.......................

પાટ ની સહ અને સીકકા

ન ધઃ ભાવ પ ક ની સાથે કાચામાલના સે પલો મોકલવાના રહશે.

Page 4 of 5

ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને રલ ટે કનોલોજી સં થાન
સેકટર-૧૨, ગાધીનગર

5 ક-2
લેધર પર્ો કટ ના રે કજીન બેગ મેકીંગ/ ઇકો ફર્ેન્ડલીબેગ મેકીંગ/ ટી.એફ.એલ/સોફટ ટોયઝ તાલીમવગ માટે
ખરીદવાના થતા પેટનર્ સીટ િવગેરની ખરીદીની િવગત દશાર્વત ુ પતર્ક

કર્મ

આઇટમની િવગત

પેસીફીકેશન

અને નામ

યુિનટ

જથ્થો

1

Drawing Sheet

22 x 28 ( 8.9)

Pcs

2000

2

Drawing Sheet

22 x 28

Pcs

500

Pkt

200

ભાવ

કીમત

GST Rate
%

( Sirpur)

3

White Pencil

Marking

પાટ /પેઢીનુ ં નામ અને સરનામુઃ

તાર ખ.......................

પાટ ની સહ અને સીકકા

ન ધઃ ભાવ પ ક ની સાથે કાચામાલના સે પલો મોકલવાના રહશે.
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