K.M.G. General Hospital Trust
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Balasinor-388255 Gujarat India
E-tender Terms and Conditions
આ સાથે ર૦૧૯ ના વર્ષ માટે કે.એમ.જી. જનરલ હોસ્પિટલ

માટે દવાઓ/ સજીકલ આઈટમો/ િેથોલોજી

વવભાગની આઈટમના ભાવ ઓનલાઈન ટેન્ડરોથી મંગાવવામાં આવે છે . તમારી અન ૂકુ ળતા માટે આ સાથે જરૂરી
દવાઓન ંુ લીપટ ઓનલાઈન મ ૂકવામાં આવેલ છે . જેમાં જ તમારે તમારા ભાવ ભરી મોકલી આિવાના રહેશે.
1.

ભાવ ભર્ાષ બાદ તેની વિન્ટ લઈ ટેન્ડરના દરે ક િાના ઉિર િાટીનો વસકકો તથા સહી કરવાની રહેશે. જે છે લ્લામા
ુ ીમાં હોસ્પિટલમાં મોકલી આિવાન ંુ રહેશે.
છે લ્લી ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ તારીખ સાંજે ૬:૦૦ વાગ્ર્ા સધ

2.

ુ ર આઈડી લેવામાં આવો ત્ર્ારે ટેન્ડરની ની બાનાની રકમ ચેક દ્રારા અથવા ડ્રાફટ દ્રારા કે.એમ.જી.
જે વખતે યસ
જનરલ હોસ્પિટલ ટ્રપટ નામે જમા કરાવવાની રહેશે. અન્ર્ રીતે બાનાની રકમ પવીકારવામાં આવશે નહી.
ટેન્ડરના બાનાની રકમ રૂા.૧૦૦૦૦/- ભરવાના રહેશે.

3.

ુ રાત રાજર્ની બહારની િાટીઓએ રાષ્ટ્ટ્રીર્કૃત બેંકોનો ક્રોસ ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી
ટેન્ડરની બાનાની રકમ ગજ
કે.એમ.જી. જનરલ હોસ્પિટલ ટ્રપટનના નામે મોકલવાનો રહેશે.

4.

ટેન્ડર સીલ બંધ કવરમાં આિવાન ંુ રહેશે. કવર ઉિર ર૦૧૯ના વર્ષ માટે દવાઓન ંુ ટેન્ડર તેમ લખવાન ંુ રહેશે.
ટેન્ડરમાં દશાષ વેલ દવાઓના જ ભાવ આિવાના રહેશે તે વસવાર્ બીજી કોઈ વધારાની દવાના ભાવ આિવાના
નથી. ભાવ ફકત પટાન્ડડષ દવાઓના જ આિવાના રહેશે તથા જનરીકન ંુ લીપટ અલગથી મ ૂકેલ છે . તેમાં અલગ
ભાવ ભરવાના રહેશે.

5.

ટેન્ડર ફોમષ ભરીને આ કચેરીને રજીપટર િોપટ એ.ડી થી/રૂબરૂ ટેન્ડર ફોમષમાં દશાષવેલ સમર્ મર્ાષ દામાં મોકલી
આિવાન ંુ રહેશે. િોપટ ડીલે અંગે આ કચેરીની કોઈિણ જાતની જવાબદારી રહેશે નહી તથા િોપટમાં અથવા
રૂબરૂમાં મોડુ આવેલ ટેન્ડર સ્પવકારવામાં આવશે નહી.

6.

ટેન્ડરના ભાવ અત્રેની સંપથા બેઠાં(ડોર ડીલેવરી) તમામ િકારના ચાર્જ સાથેનો રહેશે. પટ્રીિનો િેકીંગ જથ્થો
દશાષ વવાનો રહેશે. ટેક્ષ અલગ રહેશે.

ુ બના યવુ નટમાં આિવાના રહેશે. દવાઓનો ઓડષ ર જરૂરરર્ાત
7. ટે ન્ડરના ભાવ માગ્ર્ા મજ
િમાણે દર અઠવાડીર્ે/ િંદર રદવસે/મરહને મોકલવામાં આવશે.
8.

માલન ંુ ઈન્સિેક્ષન સંપથા ધ્વારા કર્ાષ બાદજ માલ પવીકારવમાં આવશે. અને ત્ર્ાર િછી ચ ૂકવણી અંગે ની
કાર્ષવાહી કરવામાં આવશે. કોઈ કારણસર માલ રીઝેકટ કરવામાં આવશે તો સંબધીત િાટીઓએ િોતાના ખચે
અને જોખમે િરત લઈ જઈને બદલી આિવાનો રહેશે.

9.

ટેન્ડર ફોમષમાં દશાષ વેલ કોઈિણ આઈટમન ંુ સેમ્િલ મંગાવવામાં આવે ત્ર્ારે રજુ કરવાન ંુ રહેશે.

ુ ી માન્ર્ ગણવામાં આવશે જરૂર િડે ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સધ
ુ ી દવા સપ્લાર્
10. ટેન્ડરમાં આવેલ ભાવ ૩૧/૧૨/ર૦૧૯ સધ
કરવાની રહેશે.
ુ બનો સમગ્ર જથ્થો એકજ સાથે રદન ૩ માં સંપથાને િહોંચતો કરવાનો રહેશે.
11. ઓડષ ર આિવામાં આવેલ જથ્થા મજ
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12. કોઈિણ કારણ દશાષ વ્ર્ા વસવાર્ કોઈિણ એક કે બધાજ ટેન્ડર અથવા ટેન્ડરનો ભાગ રદ કરવો, માન્ર્ રાખવો,
ફરીથી બહાર િાડવો તેનો આખરી વનણષર્ આ સંપથાના વડાનો હકક અબાધીત રહેશે.
13. સદર ટેન્ડર માટે ન્ર્ાર્ન ંુ ક્ષેત્ર બાલાવસનોર રહેશે.
ુ ીટી ડીિોઝીટ તરીકે ગણતરીમાં લેવામાં આવશે જે
14. િાટીએ ભરે લ બાનાની રકમ તેના ઓડષ ર સાથે વસકયર
ુ ો િાડવામાં વનષ્ટ્ફળ જશે અથવા
૩૧/૧૨/૨૦૧૯ બાદ િરત કરવામાં આવશે. અને જો સમર્ મર્ાષ દામાં પટોક પર
દવા િરત મોકલેલ હશે તો તેની ક્રેડીટ નોટ ના નાણાં આ રકમમાંથી કાિી લેવામાં આવશે.
15. ભાવો ટેક્ષ વગરના બાલાવસનોર બેઠાંના આિવાના રહેશે. િેકીંગ ફોવષડીંગ કે ટ્રાન્સિોટેશનના ચાજીસ અલગથી
ુ વવામાં આવશે નહી.
ચક
ુ બ બીલ
16. બેંક મારફતે અથવા કેશ િેમેન્ટની શરત માન્ર્ રાખવામાં આવશે નહી. માત્ર સંપથાના ધારાધોરણ મજ
િાસ કરી િેમેન્ટ કરવામાં આવશે.
17. ટેન્ડર ભરવાની છે લ્લી તાાઃ૧૦/૧૨/૨૦૧૮ તથા ટેન્ડરની હાડષ કોિી પવીકારવાની છે લ્લી તારીખ :૧ર/૧૨/ર૦૧૮
ુ ી રહેશે.
સમર્ ૧૮ઃાઃ૦૦ કલાક સધ
18. ઉિરોકત શરતો વસવાર્ િાટીએ ટેન્ડરમાં જણાવેલ કોઈિણ શરતો માન્ર્ રાખવામાં આવશે નહી.
19. બેપટ, ઈન્ડીર્ામેક, એઝલાઈક જેવા રીમાકષ વાળા ભાવો માન્ર્ રાખવામાં આવશે નહી.
20. મેઈક જણાવી ભાવ જણાવવા જેથી ભાવોની સરખામણીમાં અનકુ ુ ળતા રહે મેક દશાષ વ્ર્ા વગરના ભાવો રદ
ગણવામાં આવશે.
21. બધીજ સજીકલ આઈટમના ભાવ સંપથા ધ્વારા રૂબરૂ જોઈને મંજુર કરવામાં આવશે. સજીકલની તમામ
આઇટમોના કં િનીના નામ, એમ.આર.િી. ફરજીર્ાત લખવાની રહેશે અને તેજ આિવાની રહેશે.
22. દરે ક િાટીએ ડ્રગ લાઈસન્સની કોિી ભાવિત્રક સાથે મોકલવાની રહેશે જે િાટીએ ડ્રગ લાઈસન્સની કોિી બીડેલ
નહી હોર્ તેન ુ ટેન્ડર પવીકારવામાં આવશે નહી.
ુ ે પર
ુ ી સત્તા સંપથાની રહેશે તેમાં કોઇિણ સપ્લાર્રની કોઇિણ
23. ટેન્ડરમાં આવેલ આઇટમ વસલેક્ટ કરવાની પર
જાતની દખલગીરી માન્ર્ રાખવામાં આવશે નહી.
24. દરે ક િાટીએ છે લ્લા ત્રણ વર્ષના ઈન્કમટેક્ષ રીટષ નની કોિી આિવાની રહેશે.
ુ ીશીર્લ પટેમ્િ િેિર ઉિર બ્લેક લીપટમાં સમાર્ેલ નથી તે બાબતન ંુ સોગંદનામ ંુ આિવાન ંુ
25. રૂા. ૧૦૦/ નોન જયડ
રહેશે.
26. વખતો વખત કં િની તરફથી આિવામાં આવતી કોઈિણ પકીમ અમારી હોસ્પિટલને ફરજીર્ાત આિવાની રહેશે.
ુ િરછ કરતાં ગે ર વતષણક
ુ માલમ
ુ
જે દવાઓમાં પકીમ હશે તે દવાઓનો નેટ રે ટ ભરવાનો રહેશે. જો કં િનીમાં પછ
િડશે તો તમારૂ ટેન્ડર તાત્કાલીક અસરથી અમાન્ર્ કરવામાં આવશે.
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ુ થી લખાઈ ગર્ેલ હોઈ તો તમે તમારી
27. દવાઓમાં કોઈ કં િની કે બ્ાંડના નામ આ હોસ્પિટલના લીપટમાં ભલ
કં િનીના ભાવ તેમા ભરી શકો છો.
28. તાાઃ૨૮-૧૧-૧૮ થી ૦૬-૧૨-૧૮ દરમ્ર્ાન રૂા.િ૦૦૦/ ટેન્ડર ફી તથા ડીિોઝીટનો ચેક/ડ્રાફટ રૂા. ૧૦૦૦૦/- નો
ુ ર આઈ.ડી. તથા િાસવડષ લઈ જવાનો રહેશે. આઇ.ડી., િાસવડષ આિવાની છે લ્લી તારીખ
આિી યસ
૦૬/૧૨/૨૦૧૮ રહેશે.
ુ ર આઈ.ડી. તથા િાસવડષ લેવા માટે તમારા ઓરીજીનલ લેટરિેડ િર સીલ તથા સહી સાથે અરજી કરવાની
29. યસ
રહેશે તથા જી.એસ.ટી. સટીફીકેટ િણ આિવાન ુ રહેશે.
30. કોઇિણ ટેન્ડરરે પટાન્ડડષ દવાના ટેન્ડરમાં જનરીક દવાઓના ભાવ ભરી શકશે નહી. જો આમ કરવામાં આવશે તો
તેન ુ ટેન્ડર પવીકારવામાં આવશે નહી.
ુ ર પકીમ લીધેલ હશે તેઓજ આ ટેન્ડર ભરી સકશે, કોમ્િોઝીશન પકીમ લીધેલ
31. જી.એસ.ટી. માં જે િાટીએ રે ગ્યલ
હોર્ તથા જી.એસ.ટી. નંબર ન હોઇ તેઓ ટેન્ડર ભરી સકશે નહી.
ુ ર નહી ભરે લ હોઇ તો તે રકમ આિના આઉટ પટેન્ડીગ િેમેન્ટમાંથી કાિી
32. જો તમોએ જી.એસ.ટી. રીટનષ રે ગ્યલ
લેવામાં આવશે.

33. ઉિરના આ ૩૨ મદ્દુ ાઓની વિન્ટ તેના િર તમારા સહી વસક્કા કરી ટે ન્ડરમાં
ુ વાના રહેશે.
મક
ઉિરની શરતો મને માન્ર્ છે .
સામેલ :
દવાઓન ુ લીપટ
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