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    ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ  
ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ  ધીફ  

(ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઼અ  ધી)  
ચ-૬, ઼ૉક્ડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ- ૫૱૪૨૩૮ 

 

ફીશૂલૉળ ળૉ હી ્ઞૉગડ રીડૉ  ગીજીરીવ–઼ીરીફફૂ 
ઘળૂનૂફૂ જાઽૉ ળઘમળ 

઼અ ધી ીળી ળીઞલરીઅ ફીશૂલૉળ ળૉહીફી ઈડીર્ગવ મફીષષીફૂ 
ષળ્ઞઙીળ વક્ષૂ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉઝૉ. ઞૉ રીડૉ  ઼અ ધીફૉ 

(૩)ફીશૂલૉળ ળૉહી ૮૨૨ ગૂ.ગર્ી.(ળ)ગીધૂન્ળૂ ૮૨૨ 
ગૂ.ગર્ી.(૫)નૃપ ઼્ લૃસફ (ળમળ વૉડૉક્ષ)૩૫૨ વૂડળ (૬)ગવળ-૱ 
ગૂ.ગર્ી.(બ) ન્ળી ૯૭ મ્ક્ષ( ૯૭૨ ળૂવ) (૮)ુ઼ન્ધૂડૂગ ળબ્મળ 
મૉઉટ ઑપૉ઼ૂષ-૬૨ ફઅઙ ડલૃમ ઇફૉ  (૯) ફીશૂલૉળ ળૉ઼ીફી 
ઈડીર્ગવ રીડૉ  ઞ ળૂ ઼ૃસ્યફવક્ષૂ દધી ઇન્લ ગીજીરીવ 
઼ીરીફફૂ ુષ દૅદ ુષઙદ્ દધી યીષબ ગ્ ઼અ ધીફૂ ષૉમ઼ીઉડ 
http://www.rtigujarat.org/tender‐quotation.html 

ઋબળ રૃગષીરીઅ ઈષૉવઝૉ. ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્કઑ  યીષ બ ગફી 
ભ્રર્ ણીઋફવ્ણ ગળૂ દૉરીઅ યીષ્ યળૂફૉ  ઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ  
દી.૪૫/૨૱/૪૨૩૯  ઼ૃપૂરીઅ  મઅપ ગષળરીઅ યીષ બ ગ્ ર્ગવૂ 

ઈબષીફી ળઽૉસૉ.                                                   ુફલીરગ  
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નાળીયેર રષેા (કોયર)  ોજકેટ માટે કાચા માલસામાનખરીદી માટેના ભાવપ ક અંગેની શરતોઃ-	

 

(૧)   ભાવ  િત એકમ(યુનીટ)  માણેની િવગતો સહીત લેટર હેડ ઉપર આપવાના રહેશે .   

 (૨)  માલ સામાનની ડીલીવરીનંુ  થળ  અને ખરીદ ઓડર મળયા બાદ કેટલા િદવસમાં િડલીવરી કરવામાં આવશે તે  પ  

દશાવવાનું રહેશે. 

(૩)   માલસામાન  ા ડેડ હોયતો તેની  ા ડ અને તનેી િવગત દશાવવી જમેાં િવિવધ પકીગમાં માલ ઉપલ ધ હોય તો ત ે
મજુબ િકંમત પણ દશાવવી. 

(૪)   ભાવપ કના બધં કવર ઉપર "કોયર ોજકેટ કાચા માલસામાનંુ ભાવપ ક" એમ દશાવવાનું રહેશે. 

(૫)  માલસામાન ના જ થા અને ગણુવ ાનું સં થાના  િતનીધી દવારા સંતોષકારક ઇ પેકશન કરાવવાનંુ રહેશે. અન ે
સં થા જણાવે તે જ થાના પકીગમાં કરી આપવાના રહેશે. જ ેમાટે અલગથી કોઇ પકીગ ચાજ  કે કોઇ   અલાયદી 
મજુરી ચકુવવામાં આવશે નહી. 

(૬)   સં થા દવારા ખરીદી માટે રોકડમાં પમેે ટ કરવામાં આવતુ ંનથી પરતુ ંખરીદ ઓડર મજુબનો માલ સામાન 
મળયા બાદ સામા ય રીતે એક મિહનામાં  ચકેથી પેમે ટ કરવામાં આવેછે. 

 (૭)   સં થા દવારા – સી –ફોમ આપવા માં આવતુ ંનથી જ ે યાન ેલઇ ભાવ આપવાના રહેશે. 

(૮)  સં થામાં છે લીતા.૨૩/૮/૨૦૧૯ સુધીમાં બંધ કવરમાં ભાવપ ક મળે તે રીતે અચુંક પણે મોકલી 
આપવાનારહેશે.િનયત સમય બાદ મળેલ ભાવ પ ક  યાને લેવામાં આવશે નિહ.	

(૯)   કાચામાલ સામાનના સ લાય કરવા રસ ધરાવતી પાટ એ સં થાની વેબ સાઇટ ઉપરથી કાચા માલસામાનનું 
િનયત પ કમાં િ ટ લઇ તેમાં સ લાય માટેની વ તુંના ભાવો ભરવાના રહેશે. 

(૧૦)   તમામ કાચા માલસામાન ના જ ર જણાયે સે પલ વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે રાખેલછે.ત ેમજુબના કાચા 
માલસામાનની ખરીદી કરવાની થાયછે.તેથી પાટ એ સે પલ જોઇ ભાવ ભરવાના રહેશે તેમજ પાટ ને ઓડર 
મળયેથી સે પલ મજુબની ગુણવ ાવાળો માલ-સામાન પુરો પાડવાનો રહેશે. 

(૧૧)     ભાવપ કો મજુંર કરવા, રદ કરવા કે ખરીદી બાબતનો આખરી િનણયનો અબાિધત અિધકાર  સં થાના 
િનયામક ીનો રહેશે. જ ેપાટ ઓને બંધન કતા રહેશે. 

(૧ર)   ખરીદી માટેનો જ થો અંદા ત દશાવેલછે.તમેાં જ ર મજુબ વધારો -ઘટાડો થઇ શકે તેમછે. 
 

 

પાટ /પેઢીનું  નામ અને સરનામુઃ  

તારીખ.......................              પાટ ની સહી અને સીકકા	

નોધંઃ  ભાવ પ ક પેઢીએ તેમના  લેટર હેડ   ારા  રવાના  કરવાના રહેશે.  	
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નાળીયેર રષેા  ોજકેટ માટે કાચામાલ-સામાનની ખરીદીની િવગત દશાવતુ પ ક 

મ  િવગત 	 એકમ 
(યુનીટ) 	

િકંમત . 
(ટે  િસવાય)  
	
	

ટે ની 
િવગત ટકા 
/રકમ  

ટે  સાથેની 

કુલ િકંમત  

ખરીદીનો
જ રી 
જ થો	

કુલ 
રકમ  

૧ નાળીયેર રષેા pressed bale of 30 
Kg. browncoloursoaked,bleached 
coir fibers having length of 150 
mm to 250 mm. 
                      (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 600

૨ કાથી દોરી2 Ply Brown coir rope 
of 6 mm diameter,3 turns per 
inch, twist having 10 grams 
weight per 1 meter length. 
                     (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 600

૩ દુધ સો યુશન (ર બર લેટે )  
                    (As Per Sample) 

લીટર	 	 130

૪ પાકોકલર ગુલાબી  
                   (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 4

૫ પાકો કલર લીલો   (As Per 
Sample) 

િક. ા
મ	

	 4

૬  સફેદ દોરા બો  (Best sewing 

thread No.10 Art-400(૧ પેકેટ=૧૨ 
રીલ)                (As Per Sample) 

બો   	 25

૭ ખાખી/ પીળાદોરા 	
બો  (૧ પેકેટ=૧૦ રીલ)(સુપર પોલી 
૮૦૦ મીટર)/      (As Per Sample) 

બો   	 	 70

૮  એસીડ (૫૦  ામ) (As Per 

Sample) 
બોટલ  	 35

૯   ફીકસર  (કેમીક સ) (૫૦  ામ) (As 

Per Sample) 
બોટલ  	 35

૧૦ સી વર લેસ     (As Per Sample) મીટર	 	 1300 
૧૧ ગો ડન  લેસ   (As Per Sample) મીટર	 	 1000

૧૨ ટીપલ કલર  લેસ   (As Per 
Sample) 

મીટર	 	 2000

૧૩ િશવ ડમ  લેસ    (As Per 
Sample) 

મીટર	 	 700

૧૪ ફદુી  લેસ             (As Per Sample) મીટર	 	 700

૧૬ િશવ સેના  લેસ    (As Per 
Sample) 

મીટર	 	 800

૧૭ જમુના  લેસ         (As Per 
Sample) 

મીટર	 	 900

૧૮ સોય ( ૧૦ નબંર-૨૪ નંગ) પેકેટ 	 45
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મ  િવગત 	 એકમ 
(યુનીટ) 	

િકંમત . 
(ટે  િસવાય)  
	
	

ટે ની 
િવગત ટકા 
/રકમ  

ટે  સાથેની 

કુલ િકંમત  

ખરીદીનો
જ રી 
જ થો	

કુલ 
રકમ  

                         (As Per Sample) 
૧૯ ઉન દોરા (એક પેકેટ૬ નંગ મજુબ)  

                         (As Per Sample) 

નંગ  	 1100

૨૦ લા ટીક ભુંગળી  (As Per Sample) પેકેટ	 	 80

૨૧ બી દી અલગ અલગ કલર  
                         (As Per Sample) 

પેકેટ	 	 40

૨૨ લા ટીક ગુલાબી મણકા   
                         (As Per Sample) 

 	 4

૨૩ સોનેરી મણકા       
                         (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 4

૨૪ સફેદ મમરી મણકા 
                   (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 6

૨૫ લા ટીક ગો ડન બોલ (૧ પેકેટમાં 
૧૦૦ નંગ)                     (As Per 
Sample) 

પેકેટ	 	 4

૨૬ લા ટીક સી વર બેલ (૧ પેકેટમાં ૧૦૦ 
નંગ)                  (As Per Sample) 

પેકેટ	 	 4

૨૭  કોડી  (સી-સેલ)    (As Per Sample) િક. ા
મ	

	 6

૨૮  ઉનના અલગ કલર ગોટા  
                     (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 2

૨૯ ગોળ રીગં ગુંથેલી  (As Per 
Sample) 

પેકેટ  	 40

૩૦ ઉનના સીગંલ કલર ગોટા 
                        (As Per Sample) 

િક. ા
મ	

	 2

૩૧ િસ થેટીક રબર બેઇઝ એધેસીવ  
                        (As Per Sample) 

ટયબુ		
50	ml	

	 40

૩૨  લા ટીક કુપી   
                  (As Per Sample) 

નંગ	 	 90

૩૩  લા ટીક નાળચા મોટા નંબર-૬  
                    (As Per Sample) 

નંગ	 	 90

૩૪  લા ટીક નાળચા મ યમ નંબર-૪  
                        (As Per Sample) 

નંગ	 	 90

૩૫  લા ટીક નાળચા નાના નબંર -૨  
                    (As Per Sample) 

નંગ	 	 90

૩૬  સાબુદાની        (As Per Sample) નંગ	 	 150

૩૭  લા ટીક બા કેટ નાની  
                    (As Per Sample) 

નંગ	 	 150

૩૮  લા ટીક બાઉલ (વાડકો નાનો)    
                           (As Per Sample) 

નંગ	 	 90
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પાટ /પેઢીનું  નામ અને સરનામુઃ  

 

તારીખ.......................              પાટ ની સહી અને સીકકા	

	

નોધંઃ  ભાવ પ ક પેઢીએ તેમના  લેટર હેડ   ારા  રવાના  કરવાના રહેશે.   

 


