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નોટ સ:પાણીની ટાંક ૩ (ણ) લેઅર(૫૦૦૦ લી)ની ખર દ /૨૦૧૭
ઇ%&ટ ટ'ુટ ઓફ િસ&મોલો,કલ -રસચ/ ખાતે ૩ (ણ) લેઅર(૫૦૦૦ લીટર) પાણીની ટાંક ની જ1ર યાત
હોવાથી રસ ધરાવતી પાટ6ઓએ ./

:www.isr.gujarat.gov.in. ની

ુ ાકાત કરવા િવનંતી. કોઇ
લ

કારણોસર ટ%ડર સંબધ
ં ીત ;ુધારા હશે તો તેની ણકાર ઉપર દશા/વેલ વેબસાઇટ ઉપર >િસ?ધ
કરવામાં આવશે. કોઇ પણ ટ%ડર &વીકાર-અ&વીકાર ક રદ કરવનો અિધકાર સં&થાનો રહશે.
તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૭

વ-હવટ , &ટોર અને પરચેઝ અિધકાર
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નોટ સ:પાણીની ટાંક ૩ (ણ) લેઅર(૫૦૦૦ લી)ની ખર દ /૨૦૧૭
ઇ%&ટ ટ'ુટ ઓફ િસ&મોલો,કલ -રસચ/ ખાતે ૩ (ણ) લેઅર(૫૦૦૦ લીટર) પાણીની ટાંક ની જ1ર યાત
હોવાથી રસ ધરાવતી પાટ6ઓએ ./

:www.isr.gujarat.gov.in. ની

ુ ાકાત કરવા િવનંતી. કોઇ
લ

કારણોસર ટ%ડર સંબધ
ં ીત ;ુધારા હશે તો તેની ણકાર ઉપર દશા/વેલ વેબસાઇટ ઉપર >િસ?ધ
કરવામાં આવશે. કોઇ પણ ટ%ડર &વીકાર-અ&વીકાર ક રદ કરવનો અિધકાર સં&થાનો રહશે.
તા.૧૫ /૦૬/૨૦૧૭

વ-હવટ , &ટોર અને પરચેઝ અિધકાર
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www.isr.gujarat.gov.in.
હરાત નં. ૩ (ણ) લેઅર/૫૦૦૦ લીટર/પાણીની ટાંક /એસ.પી.ઓ/૦૧/૨૦૧૭
ટ%ડર નં.

૩ (ણ) લેઅર/૫૦૦૦ લીટર/પાણીની
ટાંક /એસ.પી.ઓ/૦૧/૨૦૧૭

ટ%ડરની િવગત

સં&થા ખાતે ૩ (ણ) લેઅર(૫૦૦૦ લીટર)પાણીની ટાંક ની ખર દ
Eગે

ટ%ડર અપલોડ કરવાની તાર ખ

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

ટ%ડર જમા કરવાની છે Gલી

૨૯/૦૬/૨૦૧૭, બપોર ૩:૦૦ કલાક ;ુધી.

તાર ખ અને સમય
ટ%ડર ખોલવાની તાર ખ
ઓ-ફસJુ સના/ ુ

૨૯/૦૬/૨૦૧૭, બપોર ૪:૦૦ કલાક
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ઇ%&ટ ટ'ુટ ઓફ િસ&મોલો,કલ -રસચ/, રાયસણ, ગાંધીનગર ખાતે ૩ (ણ) લેઅર (૫૦૦૦ લીટર)
પાણીની ટાંક ની જ1ર યાત છે . આ માટ યોKય અને લાયક સં&થા/પાટ6ઓ પાસેથી ભાવપક નીચેની
શરતો

ુ બ મંગાવવામાં આવે છે .
જ

1 M ટ%ડર ભરવામાં આNOુ હોય તેના કવર ઉપર ટ%ડર નંબર અને મોકલનાર સં&થા/પાટ6Jુ નામ
અને

સરના ુ લખવાJુ ં રહશે. અ%યથા ટ%ડર મા%ય રાખવામાં આવશે નહ .

2. બીડર ભાવ પક તર ક સીલબંધ કવરમાં ડાયર Pટર જનરલQી, ઇ%&ટ ટ'ુટ ઓફ િસ&મોલો,કલ
-રસચ/, રાયસણ, ગાંધીનગરને તા-.૨૯/૦૬/૨૦૧૭ ના ૩:૦૦ કલાક ;ુધીમાં ર,&ટડ/ પો&ટ ટપાલ ક
1બ1માં પહRચે તેમ રવાના કરવાના રહશે. સમય મયા/દા બાદ આવેલ ટ%ડર ફોમ/ &વીકારવામાં આવશે
નહS. ટ%ડર તાર ખ ૨૯/૦૬/૨૦૧૭. ના રોજ ૦૪:૦૦ કલાક ખોલવામાં આવશે. Mમાં પાટ6ઓએ હાજર
રહવાJુ ં રહશે.
3. M સં&થાએ/NયTPત એ ટ%ડર ફોમ/ ભર લ હશે તે જ NયTPત ટ%ડર ખોલતા સમયે હાજર રહ શકશે
અ%ય બહારની NયTPતને હાજર રહવા દ વામાં આવશે નહ , આ બાબતે ઓળખના Vુરાવાઓ રWુ
કરવાના રહશે.
4. M પાટ6Jુ ટ%ડર મંWુર થશે તેઓને સં&થા તરફથી ઓડ/ ર મળે -દન ૧૫ (પંદર) માં સં&થા ખાતે સદર
વ&Xુ સાર હાલતમાં મોકલવાની રહશે. અને કYપની Zારા આપવામાં આવતી વોરં ટ /ગેરંટ >માણ પ
આપવાJુ ં રહશે. જો પાટ6 સં&થાએ આપેલ સમય

ુ બ વ&Xુ Vુર પાડ નહ શક તો સં&થા તરફથી
જ

તેનો ઓડ/ ર રદ કરવામાં આવશે.
૫. M ટ%ડર ભરવામાં આNOુ હોય તેમાં સં&થા/પાટ6 એ ટ[ વેટ અને ડ લીવર ચા\ વગેરની માહ તી
અ]ુક આપવાની રહશે.
6. ટ%ડરમાં બધા લા^ુ પડતા ટ[ોનો સમાવેશ કરવાનો રહશે, અલગથી કોઇ પણ ચા\ આપવામાં
આવેશે નહ .
૭. ટ%ડર ઓપનSગ વખતે _ુલ રકમને ?યાનમાં લઇ યોKય બીડરની પસંદગી કરવામાં આવશે.
8. >ાઇઝ બીડ પક “8” માં ભર ને (ટ%ડરમાં દશા/Nયા

ુ બ) બીડાણ કરવાJુ ં રહશે.
જ

9. ટ%ડર રદ ક મંWુર કરવાની સ`ા સં&થાના િનયામક જનરલની રહશે.
૧૦. કંપની આઇ.એસ.આઇ. (ISI) તથા આઇ.એસ.ઓ. (ISO -9000) >માaણત થયેલ હોવી જોઇએ.
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1.બીડર/સં&થાJુ ં નામ:- ................................................................................................................
ુ ં ુ કાન/ઓ-ફસ
2.સરના ,b
:.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. ટલીફોન નંબર:-

............................................................................................................
.............................................................................................................
4.

ઇ-મેલ.

આઇ.ડ

:-

..............................................................................................................
5. પાન નંબર તથા નકલ:- ...........................................................................................................
6. છે Gલા બે વષ/ની ટ[ ર ટન/J ુ ં ફોમ/ (વષ/-૨૦૧૫-૧૬ અને ૨૦૧૬-૧૭) ની નકલ.
.............................................................................................................
૭. ISI Zારા >માaણત થયેલ સ-ટdફ કટ. (બીડાણ છે ક નહ )

............................

૮.ISO-9000 Zારા >માaણત થયેલ સ-ટdફ કટ (બીડાણ છે ક નહ ) ............................
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વ&XુJ ુ ં નામ
પાણીની ટાંક fી
લેઅર (૫૦૦૦
લીટર) કંપની
આઇ.એસ.આઇ.
(ISI) તથા
આઇ.એસ.ઓ.
(ISO -9000)
>માaણત થયેલ

સં&થા Jુ ં નામ

સહ અને િસgો

ભર લ ભાવ
(INR)

વેટ, ટ[/,.એસ.ટ ./અ%ય
(INR)

ડ લીવર
ચા\સ

_ુલ રકમ
(INR)

