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ગૃ નળદૂ ળૉ હી ્ઞગૉ ડ રીડૉ ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ જાઽૉ ળઘમળ
઼અ ધી નષીળી ળીઞલરીઅ ગૃ નળદૂ ળૉ હીફી ઈડીર્ગવ મફીષષીફૂ
ષળ્ઞઙીળ વક્ષૂ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉઝૉ.ઞૉ રીડૉ ઼અ ધીફૉ (૩)
ુયઅણૂફી ળૉ હી‐૩૯૨૨ ુગ.ગર્ી. (ળ) ગીધૂન્ળૂ‐ ૩૨૨૨ ુગ.ગર્ી. (૫)
ગવળ‐ ૩૭ ુગ.ગર્ી. (૬) ન્ળીફી મ્ક્ષ ૫૨ ફઅઙ (બ) ગ્ડફ ષૉ ડ
૮૮૨ ુગ.ગર્ી. દધી ઇન્લ બળજૃળથ ઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂ ગળષીફૂ
ધીલઝૉ . ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ ુષ દૅદ ુષઙદ્ દધી યીષ યળષી
રીડૉ ફી
બ ગ્
઼અ ધીફૂ
ષૉમ
઼ીઉડ
http://
www.rtigujarat.org/tender‐quotation.html ઋબળ રૃગષીરીઅ
ઈષૉવ ઝૉ . ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્કઑ ણીઋફવ્ણ ગળૂ ઼અ ધીફૂ
ગજૉળૂરીઅ દી.૩૯/૮/૩૯ ઼ૃપૂરીઅ મઅપ ગષળરીઅ યીષ બ ગ્
ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉ સૉ.
ુફલીરગ
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ુ દરતી રષા
s!f

ો કટ માટ કાચા માલસામાનના ભાવ પ ક

ગે ની શરતો

ભાવ પ્રિત યુનીટ પ્રમાણે તમામ પ્રકારના ટેક્ષ સાથેના આપવાના રહેશે તથા ટેક્ષ નંબરની છાપેલી િવગત
સાથેન ું લેટર હેડ સાથે મોકલી આપવાના રહેશે.

sZf

માલ સામાનની ડીલીવરીનું થળ દશાર્વવાનું રહેશે અને ખરીદ ઓડર્ ર મળયા બાદ કેટલા િદવસમાં િડલીવરી
કરવામાં આવશે તે પ ટ દશાર્વવાનું રહેશે.

s#f

માલસામાન બ્રા ડેડ હોયતો તેની બ્રા ડ અને તેની િવગત દશાર્વવી

માં િવિવધ પેંકીગમાં માલ ઉપલ ધ

હોય તો તે મુજબ િકંમત પણ દશાર્વવી.
ો કટ કાચા માલસામા ંુ ભાવપ ક એમદશાર્વવાનું રહેશે.

(૪)

ભાવપત્રકના બંધ કવર ઉપર ુ દરતી રષા

(૫)

માલસામાનના જ થા અને ગુણવ ાનું સં થાના પ્રિતનીધી દવારા સંતોષકારક ઇ પેકશન કરાવવાનું રહેશે.
અને સં થા જણાવે તે જ થાના પેંકીગમાં કરી આપવાના રહેશે.

માટે અલગથી કોઇ પેંકીગ ચા

કે કોઇ

અલાયદી મજુ રી ચુકવવામાં આવશે નહી.
(૬)

સં થા દવારા ખરીદી માટે રોકડમાં પેમે ટ કરવામાં આવત ું નથી પરત ું ખરીદી ઓડર્ ર મુજબનો માલ
સામાન મળયા બાદ સામા ય રીતે એક મિહનામાં ચેકથી પેમે ટ કરવામાં આવેછે.

(૭)

સં થા દવારા – સી –ફોમર્ આપવા માં આવત ું નથી

(૮)

સં થામાં છે લી તા.17/06/2017

યાને લઇ ભાવ આપવાના રહેશે.

ુ ીમાં બંધકવરમાં 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 સ લાય કરવા રસ ધરાવતી પાટ એ સં થાની વેબ સાઇટ ઉપરથી કાચા માલસામાનનું
ું ભાવો ભરવાના રહેશ.ે
િનયત પત્રક િપ્ર ટ લઇ તેમાં સ લાઇ માટેની વ તના

(૧૦)

તમામ કાચા માલસામાનના સે પલ વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે રાખેલછે .તે મુજબના કાચા- માલસામાનની
ખરીદી કરવાની થાયછે .તેથી પાટ એ સે પલ જોઇ ભાવ ભરવાના રહેશે તેમજ પાટ ને ઓડર્ ર મળયેથી સે પલ
મુજબની ગુણવ ા વાળો માલ-સામાન પુરો પાડવાનો રહેશે.

(૧૧f

ભાવપત્રકો મંજુર કરવા, રદ કરવા કે ખરીદી બાબતનો આખરી િનણર્યનો અબાિધત અિધકાર સં થાના
િનયામક ીનો રહેશે.

પાટ ઓને બંધન કતાર્ રહેશે.

(૧ર) ખરીદી માટેનો જ થો અંદાજીત દશાર્વેલછે .તેમાં જ ર મુજબ વધારો -ઘટાડો થઇ શકે તેમછે .

પાટ /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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ગૃ નળદૂ ળૉ ઼ી ્ઞગૉ ડ રીડૉ ગીજીરીવ-઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃ બ ગ
કર્ર ુષઙદ

ઑગર

૩ ુયણીંફી ળૉ ઼ી
(A Fine ladies finger(Bhindi)fibers of
length more than 1800 m.m in
packing of 60 kg bundle (As per
sample)
૪ ગ્ડફ ન્ળી
ART E ‐ 820 6 CORD ‐100 Gm‐TKT‐2 (
૩ મ્ક્ષ રીઅ ૩૨૨૨ meter ફી ૬ નણી ગૃ વ ૩
બૉગૉડરીઅ ૬૨૨૨ ઽજાળ રૂડળ ન્ળી) Best cottn
thread (As per sample)
૫ બીગી ગવળ (વીવ,વૂવ્,બૂશ્, ઙૃવીમૂ, ગૉ ઼ળૂ,
જાઅમવૂ,બૂન્ગ) બ૨ ગર્ીરફી બૉગીંઙરીઅ(As per
sample)
૬ ગ્ડફ ષૉ ડ બ્ લૃગવળ
(ન્ળૂ મફીષષી રીડૉ ‐ As per sample)
૭ ગીધૂ ન્ળૂ 2 Ply ૬ ,Brown coir rope of
6 mm diameter,3 turns per inch,twist
having 10 grams weight per 1 meter
length.(As per sample) packing of 15
kg bundle (જીળ વીવ ગીધૂ ન્ળૂ)
૮ ઼્લ (૩૨ ફઅમળ-૪૬ ફઅઙ) (As per sample)
૯ ઑ઼ૂણ બ૨ ગર્ીરફી મ્ડવ બૉગીંઙરીઅ (As per
sample)
૱ બૂગળ(ગૉ રૂગ ઼) બ૨ ગર્ીરફી મ્ડવ બૉગીંઙરીઅ
(As per sample)

િગઅ રદ

ઘળૂનૂફ્
ઞથ્ધ્

િગ.ગર્ી.

1700

મ્ક્ષ

30

િગ.ગર્ી.

15

િગ.ગર્ી.

660

િગ.ગર્ી.

1000

બૉગૉડ
મ્ડવ

100
33

મ્ડવ

33

ગૃ વ િગઅ રદ

ગૃ વ
બીડીર્/બૉતૂફૃઅ ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ
દીળૂઘઆ
ફ પઆ યીષ બ ગ બૉતૂઑ દૉરફી વૉડળ ઽૉ ણ

બીડીર્ફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ઼ૂગગી
ીળી ળષીફી ગળષીફી ળઽૉ સૉ.
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