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

stores@ipr.res.in

ટે ડર નોટીસ નં. IPR/ST/TN-SCRAP/02/19-20 dated 07.08.2019

લા મા અનુસંધાન સં થા િવિવધ કારનાં ભંગાર નો િનકાલ કરવા માંગે છે :

લાયકાત

પાન કાડ (પેઢી ના નામનું અથવા પેઢીના માિલકનું) રજુ કરવું
.એસ.ટી. ર ટે શન રજુ કરવું
3. ટે ડર ની સવ શરતો, કાય, તથા અ ય બાબતો મા ય રાખવાની રહેશ.ે
1.
2.

EMD in

For General Waste (Part
A) : 10,000.00
For E-Waste
(Part-B) : 5,000.00

Site Visit

21.08.2019 or
22.08.2019 between
1400 Hrs to 1600 Hrs.

Due Date and time
of Submission

Date and Time
of Opening

13.00 Hours on
28.08.2019

15.30 Hours on
28.08.2019

રસ ધરાવતી પાટ ઓ જો ઉપર મુજબની શરતો પૂરી કરી શકતા હોય તો ટે ડર ડો ુમે ટ અમારી
વેબસાઇટ http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html ઉપર તા. 07.08.2019 થી
ડાઉનલોડ કરી ને ભરી શકાશે.
જેમણે િનધાિરત 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. દરેક
સં થા દીઠ ફ એક જ યિ ને હાજર રહેવાની પરવાનગી મળશે.

કોઇ પણ કારણ દશા યા િવના ટે ડર મા ય રાખવું કે નહીં તે અંગે નો આખરી િનણય કરવાનો હક
ડાયર ે ટર-IPR, નો અબાિધત રહેશે અને તેમનો િનણય જ આ સંદભ આખરી ગણાશે.

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

stores@ipr.res.in

िनिवदा नं IPR/ST/TN-SCRAP/02/19-20 dated 07.08.2019

ला मा अनुसंधान सं थान िविभ

यो यता :

कार के भंगार का िनपटान करने के संदभ म:

1. पैन काड (फम या फम के मािलक) के नाम का जमा करना होगा ।
2. जीएसटी पंजीकरण जमा करना होगा ।
3. िनिवदा काय और उसक सभी शत को मा य रखना होगा ।
EMD in

For General Waste (Part
A) : 10,000.00
For E-Waste
(Part-B) : 5,000.00

Site Visit

21.08.2019 or
22.08.2019 between
1400 Hrs to 1600 Hrs.

Due Date and time
of Submission

Date and Time
of Opening

13.00 Hours on
28.08.2019

15.30 Hours on
28.08.2019

उपयु शत को पूरा करने वाली इ छु क पा टयां िनिवदा द तावेज को हमारी वेबसाइट
http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html से 07.08.2019 से डाउनलोड करके भेज
सकती है ।
िजन लोग ने िनधा रत समय के अनुसार िनिवदा जमा कया है और जो िनिवदा खोलने के
समय मौजूद रहना चाहते ह, वे अिधकृ त प पर अनुमोदन के साथ उपि थत हो सकते ह।
ित सं था के वल एक ि को भाग लेने क अनुमित दी जाएगी ।

िनदश- िबना कसी कारण बताए िनिवदा को मा य रखना है या नह इस बात का अंितम
िनणय िनदेशक - आईपीआर का होगा जो अंितम माना जाएगा।

