ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ
ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ
(ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઼અ ધી)
ચ-૬, ઼ૉક્ડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ- ૫૱૪૨૩૮

ગૃ નળદૂ ળૉ હી ઇફૉ બઙવૃઝથૂલી ્ઞગૉ ડ રીડૉ
ગીજીરીવ઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂ
઼અ ધી ીળી ળીઞલરીઅ ગૃ નળદૂ ળૉ હીફી ઈડીર્ગવ ઇફૉ બઙવૃઝથૂલી
મફીષષીફૂ ષળ્ઞઙીળ વક્ષૂ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉઝૉ.ઞૉ રીડૉ
઼અ ધીફૉ (૩) ુયઅણૂફી ળૉ હી-૩૪૨૨ ુગ.ગર્ી. (ળ) ગીધૂન્ળૂ૮૨૨ ુગ.ગર્ી. (૫) ગવળ-૭ ુગ.ગર્ી. (૬) ન્ળીફી મ્ક્ષ ૪૨(૱૨
ફઅઙ) (બ) ગ્ડફ ષૉ ડ ૬૪૨૨ ુ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 ઈષૉવઝૉ . ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્કઑ યીષબ ગફી
ભ્રર્ ણીઋફવ્ણ ગળૂ દૉરીઅ યીષ્ યળૂફૉ ઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ
દી.૪3/૨૱/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ મઅપ ગષળરીઅ યીષ બ ગ્ ર્ગવૂ
ઈબષીફી ળઽૉ સૉ.
ુફલીરગ
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કુ દરતી ર ેષા અને પગલુછણીયા ોજેકટ માટે કાચા માલસામાનના ભાવ પ ક અંગેની શરતો

(૧)

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

(૨)

માલ સામાનની ડીલીવરીનું થળ અને ખરીદ ઓડર મળયા બાદ કે ટલા િદવસમાં િડલીવરી કરવામાં આવશે તે પ
દશાવવાનું રહેશે.

(૩)

માલસામાન ા ડેડ હોયતો તેની
મુજબ િકં મત પણ દશાવવી.

(૪)

ભાવપ કના બંધ કવર ઉપર "કુ દરતી ર ેષા અને
એમદશાવવાનું રહેશે.

(૫)

માલસામાન ના જ થા અને ગુણવ ાનું સં થાના િતનીધી દવારા સંતોષકારક ઇ પેકશન કરાવવાનું રહેશે. અને
સં થા જણાવે તે જ થાના પકીગમાં કરી આપવાના રહેશે. જે માટે અલગથી કોઇ પકીગ ચાજ કે કોઇ અલાયદી
મજુ રી ચુકવવામાં આવશે નહી.

(૬)

સં થા દવારા ખરીદી માટે રોકડમાં પેમે ટ કરવામાં આવતું નથી પરતું ખરીદી ઓડર મુજબનો માલ સામાન મળયા
બાદ સામા ય રીતે એક મિહનામાં ચેકથી પેમે ટ કરવામાં આવેછે.

(૭)

સં થા દવારા – સી –ફોમ આપવા માં આવતું નથી જે યાને લઇ ભાવ આપવાના રહેશે.

(૮)

સં થામાં છે લી તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ સુધીમાં બંધકવરમાં ભાવપ ક મળે તે રીતે અચુંક પણે મોકલી આપવાના
રહેશે.િનયત સમય બાદ મળે લ 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 ક િ ટ લઇ તેમાં સ લાય માટે ની વ તુંના ભાવો ભરવાના રહેશે.

(૧૦)

તમામ કાચા માલસામાન ના સે પલ વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે રાખેલછે .તે મુજબના કાચા‐ માલસામાનની ખરીદી
કરવાની થાયછે .તેથી પાટ એ જ ર જણાયે સે પલ જોઇ ભાવ ભરવાના રહેશે તેમજ પાટ ને ઓડર મળયેથી સે પલ
મુજબની ગુણવ ા વાળો માલ‐સામાન પુરો પાડવાનો રહેશે.

(૧૧)

ભાવપ કો મંજુર કરવા, રદ કરવા કે ખરીદી બાબતનો આખરી િનણયનો અબાિધત અિધકાર સં થાના િનયામક ીનો
રહેશે. જે પાટ ઓને બંધન કતા રહેશે.

(૧ર)

ખરીદી માટે નો જ થો અંદા ત દશાવેલછે .તેમાં જ ર મુજબ વધારો ‐ઘટાડો થઇ શકે તેમછે .

ા ડ અને તેની િવગત દશાવવી જેમાં િવિવધ પકીગમાં માલ ઉપલ ધ હોય તો તે
પગલુછણીયા

ોજેકટ કાચા માલસામાનું ભાવપ ક "

પાટ /પેઢીનું નામ અને સરનામુઃ
તારીખ.......................
નોંધઃ ભાવ પ ક પેઢીએ તેમના લેટર હેડ

પાટ ની સહી અને સીકકા
ારા રવાના કરવાના રહેશે.
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કુ દરતી ર ેસા અને પગલુછણીયા ોજેકટ માટે કાચામાલ‐સામાનની ખરીદીની િવગત દશાવતુ પ ક

મ

િવગત

એકમ
(યુનીટ)

૧

િભડી ંના ર ેસા (A Fine ladies
finger(Bhindi)fibers of
length more than 1800 m.m
in packing of 60 kg bundle
(As per sample)

િક. ા.

૨

કોટન દોરા

બો

ART E ‐ 820 6

િકં મત

ટે ની

ટે

ખરીદીનો

(ટે િસવાય )

િવગત

સાથેની

જ રી

(ટકા/રકમ )

કુ લ િકં મત

જ થો

કુ લ રકમ

1200

20

CORD ‐100 Gm‐TKT‐2 ( ૧
બો

માં ૧૦૦૦ meter ના ૪

દડા કુ લ ૧ બો માં ૪૦૦૦ હ ર
મીટર દોરા) Best cottn
thread (As per sample)
૩

પાકા કલર

િક. ા.

5

(લાલ,લીલો,પીળો,ગુલાબી,કે સ
રી,

બ
ં લી ,પી ક) પ૦ ામના

પેકીંગમાં (As per sample)
૪

કોટન વે ટ યુકલર દોરી
માટે
(As per sample)

િક. ા.

200

૫

કોટન વે ટ લેક હાઇટ

િક. ા.

2500

િક. ા.

1500

(As per sample)
૬

કોટન વે ટ અલગ અલગ
કલર
(As per sample)
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કુ દરતી ર ેસા અને પગલુછણીયા ોજેકટ માટે કાચામાલ‐સામાનની ખરીદીની િવગત દશાવતુ પ ક

મ

િવગત

એકમ

િકં મત

ટે ની

ટે

ખરીદીનો

(ટે િસવાય )

િવગત

સાથેની

જ રી

કુ લ િકં મત

જ થો

ટકા/રકમ )

૭

કાથી દોરી 2 Ply 4 ,Brown

િક. ા.

કુ લ રકમ

600

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 (ચાર લાલ કાથી દોરી)
૮

સોય ( ૧૦ નંબર‐૨૪ નંગ)

પેકેટ

50

બોટલ

35

બોટલ

35

(As per sample)
૯

એસીડ પ૦ ામના બોટલ
પેકીંગમાં (As per sample)

૧૦

ફીકસર (કે મીક સ) પ૦ ામના
બોટલ પેકીંગમાં
(As per sample)

કુ લ

પાટ /પેઢીનું નામ અને સરનામુઃ
તારીખ.......................
નોંધઃ ભાવ પ ક પેઢીએ તેમના લેટર હે ડ

પાટ ની સહી અને સીકકા
ારા રવાના કરવાના રહેશે.
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