శ్రీ వేంకటేశ్వర పశువైద్య విశ్వవిద్యయలయము

ల ేం ఫారేం, గుేంటూరు –522034

పశు పరిశోధనయ స్ాానేం

ఫో న్: +91-863-2524085
+91-9010071387
ఆర్.సి.నేం.F/69/2019 తేద్ి. 24-12-2021
వరి గడ్డి సరఫరా చేయుటకు టెండరు ఫారెం
టెండర్ నోటీసు నెం. 465249
తేద్ి. 24.12.2021

1.

ఇ - ప్ర ొ కయయర్మేంట్ వబ్ైైటులో టేండర్ ఫారేం అేంద్ుబాటులోకి

2.

పూరిి చేసిన టేండరు ఫారేం, పశు పరిశోధనయ స్ాానేం, ల ేం ఫారేం

వచ్ుు సమయేం

ఆఫీస్ నేంద్ు తీసుకొనుటకు ఆఖరి తేద్ి & సమయేం (ఇ ప్ర ొ కయయర్మేంట్ వబ్ైైట్ నేంద్ు కయడయ టేండర్ ఫారేంను పూరిి

:

24-12-2021

స్ా: 5:00

:

18-01-2022

స్ా: 4:00

19-01-2022

ఉ: 11:30

చేయుట తపపనిసరి )
3.

టేండరు తెరుచ్ు తేద్ి & సమయేం

:

4.

టేండరు ద్యరుని పూరిి పేరు

:

5.

తేండరొ పేరు

:

6.

చిరునయమ & ఫో న్ నేం.

:

7.

ఆధయర్ నేం.

:

గమనిక: వరిగడరి సరఫరా చేయుటకు సేంబేంధిేంచిన నిబేంధనలు ఈ టేండర్ ఫారేంకి జతచేయబడరనద్ి.

ఆఫీసర్ ఇన్-చయర్్ , పరిశోధనయ స్ాానేం, ల ేం ఫారాేం, గుేంటూరు వారికి
అయ య,
నను మీ ఫారేంకి ఈ టేండర్ ఫామ్ లోని నిబేంధనల పొకారేం వరిగడరి కిేంద్ పేరకొనన ధరకి సరఫరా చెయయగలను. ద్ీనితో ప్ాటూ ధరావతత
ి
స్ర ముమ రూ: 1,00,000/- ( అక్షరాల లక్ష రూప్ాయలు మ తొమే )ని డరమ ేండ్ డయొఫ్ట్ రూపేంలో జతచేయుచ్ుేంటిని.
డరమ ేండ్ డయొఫ్ట్ నేం.______________ తేద్ి: ____________ బాయేంక్ వివరాలు. ____________________
వివరము
వరిగడరి

సరఫరా చేయగల పరిమ ణేం

ఒక మెటక్
ిొ టనున ధర

ఒక మెటక్
ిొ టనున ధర

(సుమ రు)

(అేంక్లలో)

(అక్షరములలో)

400 మెటక్
ిొ టనునలు

రూ:

తేద్ి: ____________

టేండరు ద్యరుని సేంతకేం
మొతి ము పేజీలు: ర్ేండు

ఆర్.సి.నేం.F/69/2019, తేద్ి. 24-12-2021
పరిశోధనా స్ాానెం, ల ెం ఫారాెం, గుెంటూరు – 522034
వారికి వరిగడ్డి సరఫరా చేయుటకు నియమ - నిబెంధనలు
1. వరిగడరి ని పశుపరిశోధనయ స్ాానేం, ల ేం ఫారేం, గుేంటూరు - 522034 కు కారాయలయపు సిబబేంద్ి
సూచిేంచిన పొద్ేశ్ేంలో సరఫరా చేసి వామి వయయవలెను. రాత్రొ వళలో వరి గడరి సరఫరా అనుమత్రేంచ్బడద్ు
2. వామి వయయటేం, లోడరేంగ్, అన్ లోడరేంగ్, కాటా ఖరుులు అనిన టేండరు వారు భరిేంచ్వలెను.
3. పద్ి శాతేం లోపు తేమ ఉేండర నయణయత గల వరిగడరి ని మ తొమే సరఫరా చేయవలెను. తడరసిప్ో యి నలల గా
రేంగు మ రిన వరిగడరి సీవకరిేంపబడద్ు.
4. సరఫరా ఆరిర్ పొకారేం, రోజుకు కనీసేం 15 మెటక్
ిొ టనునలు చకపుపన మొతి ేం ఆరిర్ చేసిన వరిగడరి ని,
పరిమ ణేంని నల రోజులోల అనగా 30 రోజులలోపు సరఫరా చేయవలెను.
5. నిరణయిేంచిన పరిమ ణపు వరిగడరి ని సరఫరా చెయయని ఎడల ధరావతత
ి స్ర ముమ త్రరిగి ఇవవబడద్ు.
6. వరిగడరి ని కేవలేం కారాయలయపు పని వళలోల (ఉద్యేం 08.00 నుేంచి స్ాయేంతొేం 05.00 గేంటలు)
మ తొమే సరఫరా చేయవలెను.
7. ధరావతత
ి స్ర ముమ "సెకయయరిటీ డరప్ాసిట్" గా పరిగణేంచ్బడును. ఆరిర్ చేయబడరన వరిగడరి ని పూరిిగా సరఫరా
చేసిన పిద్ప మ తొమే "సెకయయరిటీ డరప్ాసిట్" రుసుము త్రరిగి ఇవవబడును.
8. ఏద్ెైనయ నయయయ సేంబేంధమెైన ల వాద్ేవీలు ఉననచో గుేంటూరు కోర్్ లోన పరిష్ొరిేంచ్ుకోవలెను.

ఆఫీసర్ ఇన్-చారిి, యల్. ఆర్. యస్, ల ెం ఫారెం

