¤æü¸ü³ÖÖÂÖ / TELEPHONE : (079) 23962260; 2262, 2263
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stores@ipr.res.in

ટે ડર નોટીસ નં. IPR/ST/TN-ARC/01/18-19 dated 20.05.2018

લા મા અનુસંધાન સં થામાં નીચેના કામ માટે વાિષક ઇ
કામ :
1.

રો આપવા માંગે છે :

Transportation
સં થાના માલની હેરફે ર પિરવહન (Transportation), અમારી એક સં થામાંથી બી સં થામાં ટા પોટર ને
યાંથી, ગેસ કં પનીમાંથી, બી વેપારીને યાંથી અમારી સં થામાં તથા અમારી સં થામાંથી ટા પોટર ને યાં,
ગેસ કં પનીમાં, બી વેપારીને યાં માલના પિરવહન માટે .

રસ ધરાવતી પાટ ને
1.
2.

3.
4.

સરકાર મા ય ા સપોટર તરીકે નોધણી હોવી જોઈએ જે ના પુરાવા પે સટ ફીકેટ રજુ કરવું.

ઉપરો ત કામનો 31.03.2018 ના પૂરા થતા વષ સુધીમાં ઓછામાં ઓછો છે લા ણ વષનો અનુભવ હોવો જોઇએ અને તે
ઇ રા અંતગત વધારે નહ તો અઠવાડીયામાં ણ – ચાર વખત Transportation કરતા હોય. જ રી પુરાવા ટે ડર સાથે
ANNEXURE – III મુજબ રજુ કરવા, પુરાવા વગરના ટે ડર મા ય ગણાશે નહ .
પોતાની માિલકીની અથવા તો ભાડાની ર

ટડ ઓફીસ અમદાવાદ કે ગાંધીનગર ખાતે હોવી જોઇએ.

પોતાની માિલકીનુ ઓછામાં ઓછુ એક વાહન જે ની Loading Capacity ≥700 Kgs., હોય તથા તેનું આર.ટી. ઓ.
ર
ેશન થયેલુ હોવું જોઇએ.

EMD in

15,340.00

Date for Receiving Request for Issue of
Tender Documents upto

Due Date and time

Date and Time of
Opening

28.05.2018 upto 17.00hours.

13.00 Hours on
21.06.2018

14.30 Hours on
21.06.2018

રસ ધરાવતી પાટ ઓ જો ઉપર મુજબની શરતો પૂરી કરી શકતા હોય તો તેમણે ટે ડર મેળવવા માટે તા. 28.05.2018 સુધી અનુભવના
પુરાવાઓ સાથે ભંડાર અિધકારી ને ઉપરના સરનામે અર
કરવી. અમારા ટે ડર ડો યુમે ટ અમારી
વેબસાઇટ
http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html ઉપર તા.20.05.2018 થી જોવા મળશે જે ઉપર મુજબ
લાયકાત ધરાવતા હોય તે તે પણ ડાઉનલોડ કરીને ભરી શકાશે.
જે મણે િનધા રત અવિધ માણે tender જમા કરા યુ હોય અને tender opening મા હાજર રહેવુ હોય તેમણે પોતાના સં થાના કાગળ
(Letter Head) ઉપર મંજૂરી મેળવી હાજર રહી શકાશે. ફ ત એક યિ તને હાજર રહેવાની પરવાનગી મળશે.
કોઇ પણ કારણ દશા યા િવના ટે ડર ડો યુમે ટસ આપવા કે નહ આપવાનો હક ડાયરે ટર-IPR, નો અબાિધત રહેશે અને તેમનો િનણય આ
સંદભ આખરી ગણાશે.
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Tender Notice No. IPR/ST/TN-ARC/01/18-19 dated 20.05.2018

Institute For Plasma Reserach invites tender for the Annual Rate Contract for Providing Tranportation
Service of Stores.
Work :- To provide Transportation for the movement of the material from our office to our other
premises situated at Ahmedabad / Gandhinagar, To and Fro to Vendors, Transporters, Gas
Companies.
The parties intending to quote must have:

(i) The bidder must be a registered transporter under any Law/Act of India. Documentary
evidence (Certificate of incorporation/ Registration) must be submitted.
(ii) The bidder should have at least 3 years’ experience on transportation and material movement
services as on publication of tender. Documentary evidence (contract copy, Work order) must
be submitted.
(iii) The bidder should have office in Ahmedabad or Gandhinagar (own/ rented). Copy of the valid
documentary proof must be submitted along with the bid.

(iv) The bidder should have at least one Loading Vehicle of loading capacity of ≥700 Kgs in their
name. Copy of Registration Certificate of the vehicle should submit.
EMD in
15,340.00

Date for Receiving Request for Issue of
Tender Documents upto

Due Date and time

Date and Time of
Opening

28.05.2018 upto 17.00hours.

13.00 Hours on
21.06.2018

14.30 Hours on
21.06.2018

Interested parites who fulfill the above eligibility criteria may contact Assistant Stores Officer upto
28.05.2018 alonwith required documents. Tender Documents can be viewd / downloaded from our
vebsite http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html ઉપર તા.20.05.2018
Those who wish to attend the Tender Opening process are required to bring authorisation letter on the
letter head of the firm they belongs. Only one representative for the firm will be allowed to attend Tender
Ppening.
The Director, IPR reserves right to accept the tender in full or part thereof or to cancel the tender in to
without assigning any reasons.

