AGF;SF\9F lH<,F ;CSFZL N}W pt5FNS ;\3 ,LP 5F,G5]ZP
AGF;0[ZL 5MPAMP G\AZvZ_ 5F,G5]Zv#(5__!
OMG G\Ps_Z*$ZfZ5#((! YL Z5#((5

lD<SL\U DXLG ;lJ"; SMg8=FS8 VF5JFGM K[P
VFYL Z; WZFJGFZ .;DMG[ HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 AGF;0[ZLGF SFI"1F[+DF\
V\NFH[ (___ H[8,F lD<SL\U DXLG H]NLvH]NL S\5GLVMGF N}W pt5FNSM wJFZF
J;FJ[, K[P lD<SL\U DXLGGF l§JFlQF¥S ;lJ"; SMg8=FS8 SZJFDF\ Z; WZFJTF
.;DMG[ H6FJJFG]\ S[4 VF SFDULZLG]\ 8[g0Z OMD" VG[ T[GL XZTM
www.banasdairy.coop p5ZYL D[/JL XSFX[P
EZ[, 8[g0Z TFP Z#v_*vZ_Z_ GF !#v__ S,FS ;]WL :JLSFZJFDF\ VFJX[
VG [8g[ 0Z TFP Z#v_*vZ_Z_ GF !5v__ S,FS[ BM,JFDF\ VFJX[P D/[,
8[g0ZM 5{SL SM. 56 8[g0Z D\H]Z IF GFD\H}Z SZJFGM VlWSFZ ;\3GF .gRFH"
D[G[HL\U 0LZ[S8ZG[ VAFlWT ZC[X[P
.gRFH" D[G[HL\U 0LZ[S8Z
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બનાસકાંઠા જ લા

ૂ ધ ઉ પા. સહકાર સંઘ બનાસ ડર ,પાલન ર
ુ .

મોટ ડર તર ક

ુ ાલકોને
યાત છે . પ પ

એિશયાની સૌથી

ુ ી સંઘની સહાયો
ો સાહન મળ રહ તે હ થ

પૈક ની િમલક ગ મશીનની યોજના હઠળ બનાસ ડર ના કાય ે માં (___
િમ ક ગ મશીન

ુદ

ા,વાં ૂન ટ નોલો

ુ દ કંપનીઓ

વા ક ડલાવલ, આઇડ એમસી,

તેમજ વ તક

ૂ ધ ઉ પાદકોએ સંઘ

ટલા

ટલા

આ ટ નોલો ,

વારા વસાવેલ છે . આ

બધાજ મશીનો સતત કાય મ રહ અને સમયસર સિવસ મળ રહ તેવા

ુ આશયથી
ભ

બનાસ ડર િમલક ગ મશીનનો l§JFlQF¥S સિવસ કો ા ટ કરવા માગે છે .

આ

ે માં

ુ વ ધરાવતા કો ાકટરો, કંપનીઓ તેમજ એજ સીઓ પાસેથી ટ ડર મંગાવવામાં
અ ભ
છે .
ટ ડર ભરવાની છે લી તાર ખ:.. Z#v_* vZ_Z_ GF !#v__ S,FS ;]WL
ટ ડર

ુ વાની તાર ખ અને સમય:-. Z#v_* vZ_Z_ GF !5v__ S,FS[
લ

કોમિશયલ શરતો-:
8[g0Z EZGFZ[ 8[g0Z ફ ~FP5__v__ sGMG ZLO\0[A,f VG[ VG[":8DGL 0L5MhL8 ~FPZ54___qv sV\S[ ~l5IF
5rRL; CHFZ 5]ZFf GM cAGF;SF\9F lH<,F ;CSFZL N}W pt5FNS ;\3 l,P 5F,G5]ZcGF GFDGM 5F,G5]Z BFT[ J8FJL
XSFI T[JM A[gSZ R[S VYJF 0LP0LP 8[g0Z ;FY[ ZH] SZJFGM ZC[X[P
ખાસ નોધ- ભાવ મં ૂર થયેલ કો ાકટર, કંપની તેમજ એજ સીની અરને ટ મની
ડપો જટ િસ
મળવા પા
-

ોર ટ તર ક સંઘમાં જમા રાખવામાં આવX[,

ૂરો થયે

થશે.

બાક ના કો ાકટર, કંપની તેમજ એજ સીની અરને ટ મની ડપો જટ કો ા ટ ન
થયા પછ ના બે માસની

-

કો ા ટ

િસ

ોર ટ

દર

ુ વવામાં આવશે.

ડપો જટ અને અરને ટ મની ડપો જટ ઉપર કોઈ

યાજ

ુ વવામાં

આવશે નહ .
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િમ ક ગ મશીનના

ેકડાઉન સિવસ કો ા ટની શરતો અને િનયમો.

(1) િમ ક ગ મશીનની સિવસ ( ેકડાઉન બે સ) રહશે.
ુ વ હોવો જોઈએ.
(2) િમ ક ગ મશીનના રપે રગ નો ઓછામાં ઓછો એક વષનો અ ભ
મા ણત

ુ ાવા ટ ડર ડોક મ
ુ ટમાં ર ૂ કરવાના રહશે.
ર

(3) િમ ક ગ મશીનની

ેકડાઉન સિવસ દરક કંપનીના મશીનો માટ કરવાની રહશે.

ડલાવલ, આઇડ એમસી,
(4) િમ ક ગ મશીનની
(5) સમ

ના

ેકડાઉન સિવસ સમ

બનાસકાંઠામાં

(૦૦૦

રુ તા

તેમજ વ તક.

બનાસડર કાય ે માં કરવાની રહશે.
ૂ ધ ઉ પાદકોએ વસાવેલ છે

ટલા િમ ક ગ મશીન

ેકડાઉન સિવસને પહોચી વળવા
(6) િમ ક ગ મશીનની

ા,વાં ૂન ટ નોલો

આ ટ નોલો ,

વા ક

ની

માણમા ટ નિસયનો હોવા જોઇએ.

ેકડાઉન સિવસ કોલ સવારના સમયે મળે તો સાંજના િમ કગ પહલા

ેકડાઉન સિવસ કોલ ર જો વ કરવાની રહશે.
(7) િમ ક ગ મશીનની

ૂ નો સંતોષકારક રપોટ , નામ
ેકડાઉન સિવસ કોલ ર જો વ કયા પછ ખે ત

,સહ તેમજ કં લેઇનની િવગતવાળો રપોટ ૂ ધ મંડળ ના િસ ા સાથે એક કોપી ખે ુ તને તેમજ
એક કોપી સંઘમાં જમા કરાવવાની રહશે.
(8) બનાસડર

તે કં લેઇનનો ચા

ૂ ધ બલેથી કપાત કર

મંડળ ના

તે સિવસ સ લાયરને

ૂકવવાનો રહશે.
(9) સિવસ સ લાયર ટ

સાથેના

ુ લ એટલે ક લડડ ભાવ

5lZlXQ9v!

ુ બના ભાવપ કમાં
જ

ભર ને સંઘમાં આપવાના રહશે.
(૧૦)

ેક ડાઉન ચા

માં પેર ઈ ટોલેસનનો ચા

ઇ

ડુ રહશે.

(૧૧) કં લેઇનનો સંતોષકારક રપોટ સંઘને મ યેથી જ પેમે ટ થશે.
(૧૨) િમ ક ગ મશીનના પેરના ભાવો

5lZlXQ9vZ

ુ બના ભાવપ કમાં ભરવાના રહશે.
જ

(૧૩) કં લેઇન ર સો વ કયા પછ એટલે ક જો ૨૪ કલાકની
વાળ કં લેઇન ફર થી આવશે તો તેનો અલગ થી ચા

ૂ ની એક જ ખામી
દર ફર થી એજ ખે ત
ુ વવામાં આવશે નહ .

ૂ પાસેથી
(૧૪) જો કોઈ ટ નિસયન સિવસ સમયગાળા દરિમયાન કોઈ ગેરર િત આચરશે તેમજ ખે ત
બારોબાર નાણાક ય યવહાર કરવા ું સંઘને મા ૂમ પડશે તો તે સિવસ સ લાયરની ડપો ટ
અને

ુ ાં સંઘમાથી લેક લ ટડ
તે જમા રકમ જ ત કરવામાં આવશે અને વ મ

હર

કરવામાં આવશે.
(૧૫) સિવસ સ લાયર િમ ક ગ મશીનના દરક ટ ડ બાય પેરની યવ થા રાખવી

થી કર ને મશીન

ચા ુ રહ.
(૧૬) સિવસ સ લાયર જ િમ ક ગ મશીનના પેરના ભાવો ભર શકશે.
(૧૭) િમ ક ગ મશીનના પેરના ભાવ કો ા ટ લેનાર ઇસમે ભરલ હશે તે અથવા ૂ ધ સંઘે ન

કરલ
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ભાવમાથી

ઓછા હશે તે ભાવથી જ પેર પાટસ ફટ કરવાનો રહશે અથવા સંઘે ન

કરલ

ભાવથી પેર પાટસ ફટ કરવાનો રહશે.
(૧૮) સદર કો ા ટ સંઘને જ ર જણાશે તો

ૂણ થયા બાદ બે માસ માટ લંબાવી શકાશે.

ૂ નો સંતોષકારક રપોટ પછ ૧ DCLGFમાં
(૧૯) પેમે ટ ટ સ & કં ડશન : ખે ત
(૨૦) સિવસ કો ા ટ નો સમય ગાળો સિવસ ઓડર મ યેથી બે વષ

ુ ીનો રહશે.
ધ

(૨૧) ઉપરો ત શરતો અને િનયમોમાં જ ર જણાશે તો ફરફાર અથવા યો ય િનણય

ગેનો અબાિધત

અિધકાર સંઘના મેને જગ ડર ટર નો રહશે.
(૨૨) કોઈ સિવસ સ લાયરને ઉપરો ત દશાવેલ કોઈ શરતમાં વાંધો હોય તો તેમને અલગથી
ડિવએશન ફોમમાં

s5lZlXQ9v#f

નોધ કરવાની રહશે.

VFYL VDM HFC[Z SZLV[ KLV[ S[4 p5Z H6FJ[, XZTM G\P ! YL Z Z ;]WL VDMV[ JF\RL K[ VG[ T[ VDG[
SA], D\H]Z K[ VG[ T[ D]HA .HFZNFZG]\ SFD SZJF A\WF.V[ KLV[[ ;G[ Z_Z_ GF PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
DCLGFGL PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP TFZLB[ VDMV[ ;CL SZL K[P
TFZLB o
:Y/ o

.HFZNFZGL ;CL
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5lZlXQ9v! ભાવ-પ
અ.નં. વક ઓડર

ક

ંુ નામ

૧

એક કં લેઇન દ ઠ ચા

૨

મશીન ઈ ટોલેશન ચા

૩

મોટર રવાઈ ડ ગ ચા

બે ક ભાવ

ટ (GST)

તમામ ટ

સાથેના ુ લ ભાવ

TFZLB o
:Y/ o

.HFZNFZGL ;CL
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5lZlXQ9vZ ભાવ-પ
અ.નં.

પેર

ક

ંુ નામ

બે ક ભાવ

ટ (GST)

તમામ ટ

સાથેના

ુ લ ભાવ

TFZLB o
:Y/ o

.HFZNFZGL ;CL
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5lZlXQ9v# ડિવએશન

ફોમ

;%,FIZG]\ GFDov

8[SGLS, 0[JLV[XG ,L:8ov

SMD;"LI, 0[JLV[XG ,L:8ov

GM\Wov સિવસ સ લાયરને ઉપરો ત દશાવેલ કોઈ શરતમાં વાંધો હોય તો તેમને

p5ZMST

ડિવએશન

ફોમમાં નોધ કરવાની રહશે

TFZLB o
:Y/ o

.HFZNFZGL ;CL
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Annexure- 4: Vendor Registration Form
Banaskantha District Cooperative Milk Producers' Union Ltd.,
Banas Dairy, Post Box No. 20, Palanpur : 385 001, Phone : 253881 to 253885
Fax : 02742-252723, e-mail :tender@banasdairy.coop, web www.banasdairy.coop
Please mark all such columns as NOT APPLICABLE where you can not provide information.
ADDRESS
Name of the Vendor *Mandatory
(This shall be the registered name of the firm.
With the same name payments to party will
be released) (CAPITAL LETTERS)
Address of Head Office *Mandatory
Street-1
Street - 2
City
District Name
State
Pin Code
Telephone (1) LL : (2) Mob : STD Code:
Fax
Email-id
Company Web Site (if any)
Name and Designation of Contact Person(s)
Note :- If HO Office /Branch Office / Factory having in different state please give Bank
details / Tax Details in separate sheet.
Address of Branch (If any)
Street – 1
Street – 2
City
State
Pin Code
Telephone
Fax
Email-id
Name & Designation of Contact Person(s)
Address of Factory / Factories / Subsidiaries / Sister Concerns (If any)
Street
City
State
Pin Code
Telephone
Fax
Email-id
Name & Designation of Contact Person
Please use separate sheets if required
ORGANIZATION DETAILS
Status of Organization
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Proprietary / Partnership / Company / LLP
Tick () appropriate option.
Name of Business
Nature of Enterprise Investment in Plant &
Machinery: * Mandatory if applicable and pl.
mention the MSMED Registration No. Date
and Category micro, small, Medium
IF NOT, PLEASE MENTION N/A
If you are under MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES DEVELOPMENT (MSMED)
ACT 2006.
MSMED
Registration
Certificate
is
Required
Year of Establishment
Registration Number (as per certificate from
ROC/ Registrar of Firms.
Name & Address of the
Sr.No. Name
Designation
Address
Owner / Partners / Directors
(Attach separate Sheet if Required)
BANK DETAILS * Mandatory
Bank Account No.
Name of the Bank
Bank Address
Bank City
Bank Branch
IFSC RTGS / NEFT No.
Branch Code
EXCISE DETAILS
Excise Registration No.
Excise Range
Excise Division
Excise Commissionerate
CST No.
GST /ARN number
Vat(TIN)
PAN
Service Tax Registration No
Service Category
Service Tax Commissionerate
Service Tax Commissionerate range
Work Contract Tax Registration No.
SERVICE DETAILS OF ORGANISATION
Describe firm’s major field(s) of
Operation/Product range.
Installed Capacity
Average Monthly Production
Sources of major Raw Materials
Value of average raw materials inventory
maintained
Is Sub Vendor approval carried out by
you for your vendors?
Make/Type / Value of machines used.
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Please attach details.
Manufacturing facilities available at
work place.(Please attach details)
Do you have separate Inspection Cell?
Inspection & Testing facilities available
at work. (Please attach details)
Quality Control is responsible to whom?
Description of the material to be Supplied
Description of the Service to be Provided
HSN
Service A/C Code

DECLARATION
The above information is true in all respects and we undertake to inform you about any
change in the above particulars regarding our business from time to time. We also undertake
the responsibility that in no case we will employ any consultant to deal with BKDCMPU Ltd.,
Palanpur
Mandatory fields are marked with an asterisk (*)
Note :The vendor creation will be made based on the information furnished by you in the
above form for vendor registration. If, at any time in future, it comes to the knowledge of the
management that any of this information is incorrect or any relevant information has been
withheld then you are liable to be black listed without any notice in lieu thereof.
As a part of vendor registration, the copy of following supporting documents must
be required and all details (whatever applicable) to be filled in the vendor registration form.
1) PAN Card
5) CST & VAT & GST Registration
2) Demand Draft against Tender Fees Non Refundable 6) Cancelled Cheque
3) Excise Registration Certificate 7 Service Tax Registration certificate
4) Partnership Deed/Trade License 8) List of Directors/Partners on company’s Letter
Head.
9) Registration Certificate from ROC (in case of Companies)
Date : _______________
__________________________________
Place
:
__________________________________________

_______________

Name & Signature of Proprietor/Partner/
Chief Executive under Proper Seal
For Office Use Only
Concerned Dept. Head
Vendor Registration No.

O.S.D. (Comm.)
_____________ Date : ___________
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