¤æü¸ü³ÖÖÂÖ / TELEPHONE : (079) 23962260; 2262, 2263
±úïŒÃÖ / FAX : (079) 23962277

. IPR/ST/TN-ARC/
ુ ધ
લા મા અ સ
ં ાન સં થામાં નીચેના કામ માટ વાિષક ઇ

/

-

dated

.

stores@ipr.res.in

.

રો આપવા માંગે છે :

к"# :
.

Transportation
સં થાના માલની હરફર પ%રવહન (Transportation), અમાર( એક સં થામાંથી બી+ સં થામાં ,ા- પોટ. ર
ને /યાંથી, ગેસ કંપનીમાંથી, બી
ને /યાં, ગેસ કંપનીમાં, બી

.

વેપાર(ને /યાંથી અમાર( સં થામાં તથા અમાર( સં થામાંથી ,ા- પોટ. ર

વેપાર(ને /યાં માલના પ%રવહન માટ.

Material Shifting
સં થામાં માલ / મશીનર(ની હરફર, બહારથી આવેલા માલ / મશીનર( ને ઉતારવી તથા યો6ય થળે
બતા8યા 9માણે ;ુકવાની કામગીર( માટ.

1 "234 5" 6 7
.

ુ વ હોવો
બંને કામનો 31.03.2016 ના A ૂરા થતા વષ. Cુધીમાં ઓછામાં ઓછો છે Eલા Fણ વષ.નો અ ભ
જોઇએ અને તે ઇ

રા Iત.ગત વધાર નહJ તો અઠવાડ(યામાં Fણ – ચાર વખત Transportation

અને મહ(નામાં બે – Fણ વખત Material Shifting કરતા હોય. જOર( Aુરાવા ટ-ડર સાથે ANNEXURE
– III ;ુજબ રPુ કરવા, Aુરાવા વગરના ટ-ડર મા-ય ગણાશે નહJ.
2. Q ુ ં વાિષક ટન.ઓવર ઓછામાં ઓRં `2,50,000.00 માલ ુ પ%રવહન (Transportation) માટ અને
`2,50,000.00 માલની હરફર

(Shifting) માટ થSુ હોય અને તેના Aુરાવા ટ-ડર સાથે અT ૂક રPુ

કરવા, Aુરાવા વગરના ટ-ડર મા-ય ગણાશે નહJ.
3. પોતાની માVલક(ની અથવા તો ભાડાની ર+ ટડ. ઓફ(સ અમદાવાદ ક

ગાંધીનગર ખાતે હોવી

જોઇએ.
4. પોતાની માVલક( ુ ઓછામાં ઓR એક વાહન Three Wheeler Tempo ? 4 Loading Capacity
Kgs., Dк CHHOTA HATHI
Capacity

Kgs.-H

? 4 Loading Capacity

Kgs.,

Kgs. Dк MCV ? 4 Loading Capacity H

Dк HCV ? 4 Loading Capacity

Kgs.-

Dк LCV ? 4 Loading
Kgs. –

Kgs. હોય તથા બધા જ વાહનો

Kgs.,
ુ ં આર.ટ(.

ઓ. ર+ ,શન થયેY ુ હોZુ ં જોઇએ અને જો પોતાના વાહન ન હોય તો એક સોગંદના;ુ ં રPુ કરZુ ં Qમા

ખાFી આપી હોય ક [યાર પણ Tranportation માટ Q વાહન જોઇશે તે આપવા \ુ ં બંધાયેલો Rં.
જOર( Aુરાવા ટ-ડર સાથે અT ૂક રPુ કરવા, Aુરાવા વગરના ટ-ડર મા-ય ગણાશે નહJ.
Tender Fee
in `

`1,000.00

Date for Receiving
Request for Issue of
Tender Documents
upto
31.05.2016 upto
17.30hours.

EMD in `

`20,000.00
(`10,000.00 each for
Transportation and
Material Movement)

Due Date and
time

Date and Time
of Opening

13.00 Hours on
29.06.2016

14.30 Hours on
29.06.2016

રસ ધરાવતી પાટ]ઓ જો ઉપર ;ુજબની શરતો A ૂર( કર( શકતા હોય તો તેમણે ટ-ડર મેળવવા માટ તા.31.૦5.2016
ુ વના Aુરાવાઓ સાથે ભંડાર અિધકાર( ને ઉપરના સરનામે અર+ કરવી. ટ-ડર મેળવવાની અર+ સાથે
Cુધી અ ભ
ટ-ડર ફ( તર(ક

`1,000.00 નો ડ(મા-ડ `ાaટ, બે-કસ. ચેક ઇ-સટ(ટbુટ ફોર લા મા ર(સચ. ના નામનો આપવાનો

રહશે. અમારા ટ-ડર ડોcુમે-ટ અમાર(

વેબસાઇટ

http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html

ઉપર તા.25.05.2016 થી જોવા મળશે Q ઉપર ;ુજબ લાયકાત ધરાવતા હોય તે

તે પણ ડાઉનલોડ કર(ને ભર(

શકાશે.

Qમણે િનધા. %રત અવિધ 9માણે tender જમા કરા8sુ હોય અને tender opening મા હાજર રહZુ હોય તેમણે પોતાના
સં થાના કાગળ (Letter Head) ઉપર મંPૂર( મેળવી હાજર રહ( શકાશે. ફxત એક 8યyxતને હાજર રહવાની પરવાનગી
મળશે.
કોઇ પણ કારણ દશા. 8યા િવના ટ-ડર ડોcુમે-ટસ આપવા ક નહJ આપવાનો હક "I J
અને તેમનો િનણ.ય આ સંદભz આખર( ગણાશે.

-IPR, નો અબાિધત રહશે

