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TELEPHONE : (079) 23962260; 2262, 2263  

FAX :  (079) 23962277   
stores@ipr.res.in 

 

ટેન્ડર નોટીસ ન.ં IPR/ST/TN-ARC/01/20-21 dated 26.08.2020 

 

પ્ાઝ્મા અનશુધંાન શસં્થામા ં નીચેના કામ માટે ળાર્વિક ઇજારો આળા માગેં છે :  
 

કામ :  
1. Material Movement  

શસં્થાના માની ષરેપેર (Material Movement), ષતે ુળાષન / કે્રન, ટ્રીોડ, તેમજ માણશો કે જેઓ અમારી એક 

શસં્થામાથંી ફીજી શસં્થામા ંતેમજ અમદાળાદ / ગાધંીનગર તથા અન્ય સ્થલે મા શામાન ની ષરેપેર તેમજ 

તેને ગતા અન્ય કામ જરૃરીયાત પ્રમાણે કરી કે. 
 
રસ ધરાવતી ાટીને 

 

1. વયકાય ભાન્મ નોધણી શોલી જોઈએ જેના ુયાલા રૂે વર્ટીપીકેર્ટ યજુ કયલુું.  
 

2. ઉયોક્ત કાભનો ઓછાભાું ઓછો એક લષનો અનુબલ શોલો જોઇએ. જરૂયી ુયાલા  ર્ટેન્ડય વાથે યજુ કયલા, ુયાલા લગયના 

ર્ટેન્ડય ભાન્મ ગણાળે  નશીં.  
   

3. ોતાની ભાલરકીની અથલા તો બાડાની યજીસ્ર્ટડષ ઓપીવ અભદાલાદ કે  ગાુંધીનગય ખાતે શોલી જોઇએ જે અુંતગષત ુયાલા 

યજુ કયલા.      

 
4. ૧૦૦રુીયા ના ંસ્ટેમ્ ેર ર ેખીત ફાષંધેરી આળાની રષેે કે આ કોન્ટ્રકટ અંતગગત જયારે જે કામ કરળા જે કોઈણ 

શાઘન કે શામગ્રી ની જરૂર ડે તે પરૂી ાડે. આ ખાણ ની નોટરી થયે ષોળી જરૂરી છે.  

 
EMD in INR Due Date and time Date and Time of Opening 

28,000.00 13.00 Hours on 07.10.2020 14.30 Hours on 07.10.2020 

 

અભાયા ર્ટેન્ડય ડોક્મુભેન્ર્ટ અભાયી  લેફવાઇર્ટ http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html ઉય તા. 
26.08.2020 થી જોલા ભળે જે ઉય ભુજફ રામકાત ધયાલતા શોમ તે જાતે ડાઉનરોડ કયીને બયી ળકળે. 
જેભણે લનધાષરયત અલલધ  પ્રભાણે tender જભા કયાવ્મુ શોમ અને tender opening ભા શાજય યશેલુ શોમ તેભણે ોતાના વુંસ્થાના કાગ 

(Letter Head) ઉય ભુંજૂયી ભેલી શાજય યશી ળકાળે. પક્ત એક વ્મલક્તને શાજય યશેલાની યલાનગી ભળે. 
 
કોઇ ણ કાયણ દળાષવ્મા લલના ર્ટેન્ડય ડોક્મુભેન્ર્ટવ સ્લીકાયલા કે નશીં સ્લીકાયલા નો શક ડામયકે્ર્ટય-IPR, નો અફાલધત યશેળે અને તેભનો લનણષમ 

આ વુંદબે આખયી ગણાળે.  



 

 

 
 

 

 
TELEPHONE : (079) 23962260; 2262, 2263  

FAX :  (079) 23962277   
stores@ipr.res.in 

 

TENDER NOTICE No. IPR/ST/TN-ARC/01/20-21 dated 26.08.2020 

 
Institute For Plasma Reserach invites tender for the Annual Rate Contract for Providing Material 
Movement Services. 
 
Work :- Depute Loading Vehicles/Crane(Hydra)/Lifter/Tripod/Manpower for the 

lifting/loading/unloading of Material from our office and to other premises situated at 
Ahmedabad / Gandhinagar as and when required. 

 
The parties intending to quote must have: 
 

(i) The bidder must be a registered under any Law/Act of India. Documentary evidence 
(Certificate of incorporation/ Registration) must be submitted. 
 

(ii) The bidder should have at least 1 (One) years’ experience on 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 will be required to provide written and notarized undertaking on 100 Rs. 

Stamp Paper that he/she will provide the required vehicle to carry out the job as 
indicated in this tender. 
 

EMD in INR Due Date and time Date and Time of Opening 

28,000.00 13.00 Hours on 07.10.2020 14.30 Hours on 07.10.2020 

 
Tender Documents can be viewd / downloaded from our vebsite 

http://www.ipr.res.in/documents/tenders.html from 26.08.2020 onwards. 

 
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 Opening. 

 
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. 
 


