ટે ડર માંક: મેડીકલ ટોર/01/DRUGS/2018-19

તબીબી અિધ ક ીની કચેરી
એમઇઆરએસ, જનરલ હો પીટલ,સેકટર-૧૨, એસ.ટી. બસ ટે ડ સામે,ગાંધીનગર
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૨૧૯૩૧-૩૨ ; ફે : ૦૭૯-૨૩૨૨૨૭૩૩

+ દવાઓ, મીસેલન
ે ીયસ તથા સ કલ આઇટમો ખરીદવા માટે વા ષક ભાવકરારનું ટે ડર +

ભાગ - ૧

ટે ડરની શરતો ( ટે નીકલ બીડ)

ભાગ - ૨

ભાવ – પ ક (કોમસ યલ બીડ)

ભરેલા અસલ ટે ડર િ વકારવાની છે લી તારીખ. :25/10/2018
સાંજના 5=00 કલાક સુધી .

* ટે ડરની ફી . 1500=00 ( અંકે િપયા એક હ ર પાંચસો પુરા ) ( નોન રીફંડેબલ)
*

ઇએમડી / ડીપોઝીટ

. 25,000=00 ( અંકે િપયા પ ચીસ હ ર પુરા )
-Sd-

તબીબી અિધ ક
એમઇઆએસ, જનરલ હો પીટલ, ગાંધીનગર
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એમઇઆરએસ, જનરલ હો પીટલ,ગાંધીનગર
પેપર ટે ડર નં. : Medical store/01/DRUGS/2018-19
-: ભાગ – 1 :- ( ટે નીકલ બીડમાં મુકવાનો ભાગ )
દવાઓ ,મીસેલેનીયસ ,સ કલ /કં

યુમબ
ે લ ડી પોઝીબલ આઇટમો ખરીદવા માટેના વા ષક ભાવકરાર ટે ડરની શરતો

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(૧) ટે ડર કવર મા એક જ રાખવાનુ છે . ટે ડર કવર ઉપર પ અ રોમાં “હોિ પટલ ખાતે દવાઓ, મીસેલેનીયસ /સ કલ આઇટમો માટેના –
ટેકનીકલ અને કોમસ યલ બીડ : આખર તારીખ :25/10/2018 ” અચુક દશાવવાનું રહેશ.ે
આ એક સીલબંધ ટે ડર કવરમાં નીચે મુજબ બે કવર આપવાના/ મુ વાના રહેશ.ે
(1) થમ કવર “ટે નીકલ બીડ” અને
(2) બીજુ કવર “ કોમસ યલ

બીડ” આમ, ટે ડર કવરમાં બે કવર મુકવાના રહેશે

(૨) કવર નં. ૧
“ટે નીકલ બીડ ” માં મુકવાના જ રી માિણત દ તાવેજો / માણપ ો :(a) અસલ ટે ડરનો િવગતો ભરેલ અને સહી િસ કા સાથેનો ભાગ -૧
(b) “ટે ડર ફી .15૦૦/-( અંકે િપયા એક હ ર પાંચસો પુરા) ”અને ઈ.એમ.ડી./ડીપોઝીટ પેટે . 25,000=00(અંકે િપયા પ ચીસ હ ર
પુરા ) નો “ તબીબી અિધ ક, એમઇઆરએસ, જનરલ હો પીટલ, ગાંધીનગર” ના નામના રા ીયકૃત બ કના ડીમા ડ ા ટ (બંને ડીમા ડ
ા ટ એક કવરમાં મુકી , કવર ઉપર “ટે ડર ફી અને ઈ.એમ.ડી. /ડીપોઝીટના ડીમા ડ ા ટ’’ એમ દશાવવુ.
- ગુજરાત સરકાર ીના તા.૩.૬.૧૬ના ઠરાવ મુજબ ટે ડર ફી અને ડીપોઝીટમાં મુિ ત ધરાવતી પેઢીએ તેના

માણપ નકલ રજુ કરવી , જે

અલગ કવરમાં મુકી કવર ઉપર “ટે ડર ફી અને ડીપોઝીટ મુિ ત માણા પ નકલ’’ એમ દશાવવુ.

(c) સં થાના ન ધણી માણપ ની નકલ (d) સે સ ટે / .એસ.ટી./ટે સ ર
માણપ ની નકલ (f) પાન કાડની માણીત નકલ (g)
સામેલ રાખેલ Annexure – II મુજબ.

બાંહેધરીપ

ેશન પુરાવાની

માણીત નકલ. (e) સં થાના ન ધણી

સામેલ રાખેલ િનયત Annexure – I મુજબ

(h) ઓથોરીટી લેટર

( i) અગાઉ રાખેલ સરકારી કો ા ટમાં કો ા ટર યારેય ધંધાકીય સંબંધોમાંથી બાકાત થયેલ

નથી તેનુ સોગંદનામુ જોડવુ. સામેલ રાખેલ Annexure - III મુજબ.
કવર નં.: ૨ “ કોમસ યલ બીડ” માં ફ ત અસલ ટે ડરનો ભરેલ ભાવ સાથે સહી િસ કા સાથેનો ભાગ -૨ / PART-2 મુકવાનો રહેશ.ે જે
તે આઇટમના ભાવ દશાવેલ કોલમ મુ બના યુનીટ માણે જ ભરવાના રહેશ.ે દરેક ભરેલ ભાવ ઉપર પારદશક પ ટી અચુક લગાડવાની
રહેશ.ે
(૩) મંજુર થયેલ ઇ રો કરાર થયા તારીખથી બાર માસ સુધી અમલમાં રહેશ.ે તેમછતાં સદર કરાર માં વધારો/ઘટાડો કરવાનો, નવા કો ા ટ ન
થાય યાં સુધી તે ચાલુ રાખવાનો/કો ા ટ એ ટે ડ કરવાનો અિધકાર સં થાના વડાનો/ખરીદ કમીટીનો રહેશ.ે
(૪) થમ “ટે નીકલ બીડ ના કવર ખોલવામાં આવશે. યાર બાદ મા યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા અને શરતોનું પાલન કરતા હશે તેમના જ
કોમસ યલ બીડ ખોલવામાં આવશે. ટે ડરની િનયત આખર તારીખના બી

દવસે ટે નીકલ બીડ અને િનયત આખર તારીખના ી

દવસે

કોમસ યલ બીડ ખોલવામાં આવશે.
(૫) અસલ ટે ડર ફોમ જ વીકાય છે તેની ઝેરો નકલ રદ બાતલ ગણાશે. ટે ડર કવર સીલ કરવાનું રહેશે અને ટે ડર કવર ઉપર પેઢીના િસ કા
લગાડેલ હોવા જોઇએ.
(૬) અધુરી,અ પ ટ કે સં દ ધ ભાષા વાળી ઓફર ,છે કછાકવાળું /ઓવરરાઇટ ગ જે વી િતવાળું ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહ .
(૭) ટે ડરરે ટે ડર કોપીના દરેક પાના ઉપર પેઢીના ર બર ટે પ/સી કા સાથે ઓથોરાઇઝ પસનની સહી કરવાની રહેશ.ે
(૮) ભરેલ સીલબંધ ટ ડર ફોમ િનયત તારીખે મળે તે રીતે ર . એ.ડી. ; પીડ પો ટ અથવા બ મોકલી શકાશે. િનયત તારીખ /સમય પછી
આવેલ ટ ડર વીકારવામાં આવશે નહી.
(૯) કોઇપણ શરતોવાળું/શરતી ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહ .
(૧૦) જે પેઢી/એજ સીએ ટ ડર ફી અને સી યોરીટી ડીપોઝીટ ભરેલ હશે તેનુ જ ટે ડર વીકરવામાં આવશે.
(૧૧) સદર ટે ડર ની કોઇપણ શરતમાં સુધારા-વધારા કરવા ,રદ કરવા, ઉમેરો કરવા કે કોઇ શરતનો અથઘટન કરવાનો
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ન ઉપ થીત થાય તો તેની

આખરી સ ા સં થાના વડાની રહેશે તેમજ પેઢીનુ ટ ડર મા ય રાખવુ કે નહી તે અંગેની સંપૂણ સ ા સં થાના વડાની/કમીટીની રહેશ.ે
(૧૨) ટે ડર ફોમમાં જણાવેલી તમામ લાયકાતો કે કોઇપણ એક લાયકાત નહી ધરાવનાર સં થા/ ટી/સહકારી મંડળી /ભાગીદારી પેઢી તર થી
રજુ કરવામાં આવેલ ટે ડર મુળથી રદબાતલ ગણાશે.
(૧૩) દરેક આઇટમના ભાવ િનયત કરાયેલ જ યાએ તમામ કરવેરા, ટે , ા સપોટશન, સાથેના તેમજ હો પીટલ બેઠાના ઇ ડીયન
કર સીમાં દશાવવાના રહેશ.ે
(૧૪) ટે ડરરે અસલ ટે ડર સમયમયાદામાં જમા કરાવતાં પહેલાં, ટે ડરમાં કોઇપણ ગેરરીતીને અટકાવવા ભાવના કોલમ ઉપર સળંગ પારદશક
પ ટી ફર યાત લગાવવાની રહે છે . આ શરતનો ભંગ કરાયેલ ટે ડરનો વીકાર કરવામાં આવશે નહ .
(૧૫) ટ ડર ભયા બાદ ભાવોની વધ-ધટ મા ય રાખવામાં આવશે નહ .
(૧૬) એક જ દવા/આઇટમના જુ દા જુ દા ભાવો પૈકી સૌથી ઓછા ભાવ વાળી/લઘુ મ ભાવ વાળી , ટ ડરની તમામ શરતો પૂણ કરતી પેઢીના
ભાવ મા ય રાખવામા આવશે.
(૧૭) મંજુર ભાવ વાળી પેઢી ખરીદ ઓડરના સ લાય અંગે ના પાડી શકશે નહી તેમજ ક

ાકટની કોઇપણ શરત ભંગ બદલ EMD/સી યોરીટી

ડીપોઝીટ જમા કરાવેલ રકમ માંથી ટ ડર મંજુર કરનાર અિધકારીને યો ય જણાય તેટલી અથવા પુરેપરુ ી ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરી શકશે.
(૧૮) દવાઓ , મીસેલેનીયસ તથા સજ કલ આઇટમો વષ દર યાન અ ેની હો પીટલની જ રીયાત મુજબ જ ખરીદવામાં
અ ેના મેડીકલ ટોર ખાતે પુરી પાડવાના રહેશે. અ ેના ખરીદ ઓડરનો જ થો ઓડરની તારીખથી ૧૦ (દસ)

આવશે,જે

દવસમાં

સ લાય

કરવાનો રહેશ,ે િવલંબીત સ લાયની અવધી ખરીદ ઓડરની તારીખથી ૨૧ દવસનો રહેશ.ે સદર ડીલીવરી પીરીયડ/ સમય મયાદામાં
ઓડર સામે

સ લાય કરવામાં નહી આવે તો અ ય પેઢી

પાસે ખરીદી

ખરીદ

કરવામાં આવશે અને તેના તફાવતના નાણાની પે ડીગ

બીલ/ડીપોઝીટ /અ ય રીતે /રેવ યુ રાહે વસુલાત કરવામાં આવશે.
(૧૯) વોલીટી બાબતે કોઇપણ

ન ઉભો થયેથી તુરંત જે તે તમામ જ થો તા કાલીક રી લેસ કરી આપવાનો રહેશ,ે અ યથા ઉપર મુજબ રી ક

પરચેઝ- રીકવરીની કાયાવાહી કરવામાં આવશે. જ ર જણાયે પેઢીએ ટે ટ રીપોટ પણ રજુ કરવાનો રહેશ,ે અ યથા િનયમાનુસાર પગલા
ભરવામાં આવશે.
(૨૦) ગુજરાત મેડીકલ સવ સીસ કોપ રેશન લી.(GMSCL)તરફથી થયેલ ભાવકરાર વાળી પેઢીઓ પાસેથી જે તે દવાઓ / આઇટમો
ખરીદવા /સ લાયના ક સાએ અથવા GMSCL સ લાયના ક સાએ, તેમજ અ ય સરકાર

હ તકની અથવા સરકાર મા ય

સં થા પાસેથી ખરીદીના િક સાએ ખરીદ ઓડર આપવામાં આવશે નહી.
(૨૧) જે કંપનીના ભાવો મા ય કરાશે તેણે ઓડર મુજબ

થ/ પેશીફીકેશન અથવા મંજુર સે પલ માણે જ સ લાય આપવાનો રહેશ.ે

(૨૨) ખરીદ ઓડર મુજબ સંતોષકારક માલ સ લાય કરી બીલ ણ નકલમાં એડવા સ રીસી ટ સાથે મોકલવાનું રહેશ.ે અનુદાન ઉપલ ધી માણે
પેમ ટ /ચુકવ ં કરવામાં આવશે.
(૨૩) પેમ ટ ન મળવાના કારણથી ઓડર મુ બ સ લાય ન કરવાની રજુ આત યાને લેવામાં આવશે નહી.
(૨૪) અ ેની સં થાના વડાને એક ટે ડર કે બધાજ ટ ડરો વીકાર કે અ વીકાર કરવાનો કે શરતોમાં ફેરફાર કરવાનો અબાિધત અિધકાર રહેલો છે .
જે બદલ કોઇ પણ વેપારી કોઇપણ કાનુની કાયવાહી કરી શકશે નહ .
(૨૫) FDCA Rules and Regulation મુજબ WHO –GMP હેઠળના સ કલ યુચર તથા સંલ ન દવાઓ માટે જે તે ઉ પાદકનો
ઓથોરીટી લેટર અચુક રજુ કરવાની રહેશ.ે તેમજ ખરીદ ઓડર સામે સ લાય વખતે વેલીડ WHO –GMP સટ ફીકેટની નકલ રજુ
કરવાની રહેશે. ખોરાક અને ઔષધ િનયમન તં ના િનયમોનુસાર દવાઓ સ લાય કરવાની રહેશે. જે દવાઓના ફામાકોપીયલ

ટા ડડ ન કી થયેલ હોય તેવી દવાઓ ન કી થયેલ ફામાકોપીયલ ટા ડડ મુજબ જ સ લાય કરવાની રહેશે.

(૨૬) ટ ડર ભયાબાદ/સબમીટ થયા બાદ ભાવ ભરવામાં ભુલ થયાની અથવા તેમાં સુધારો કરવા અંગન
ે ી અથવા ભરેલ ભાવ રદ ગણવાની
માંગણી વીકારવામાં આવશે નહી, તેમજ શરતચુક અંગેની રજુ આત /માંગણી પર વે ડીપોઝીટ જ ત કરવામાં આવશે / ભાવ તફાવતની રકમની
રીકવરી કરવામાં આવશે, તે અંગેની સંપણ
ૂ સ ા સં થાના વડાની / કમીટીની રહેશ.ે .
(૨૭) આ ટ ડર

ીયા પહેલા ,દર યાન કે આખરીકરણ સમયે કોઇપણ કારનુ રાજકીય,વહીવટી કે અ ય કારનુ અયો ય દબાણ

ય કે પરો

રીતે લાવનાર કે તેવો યાસ કરનાર સં થા/ ટી/સહકારી મંડળી/ભાગીદારી પેઢી/ઇસમનુ ટે ડર અયો ય ગણાશે અને તેને ગણ ીમાં લેવામાં
આવશે નહી.
(૨૮) ટ ડર ખોલવાની તારીખે અને સમયે જે તે એજ સી/પેઢીના િતિનધી ઇ છે તો સમયસર હાજર રહી શકે છે . કોઇપણ એજ સી/પેઢીના
િતિનધીની રાહ જોવામાં આવશે નહી અને સમયસર હાજર ન રહેલ એજ સી/પેઢીના િતિનધીનો કોઇપણ વાદ િવવાદ મા ય રહેશે નહી.
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(૨૯) ટે ડર સાથે સુચવેલ ઉપર મુજબ, ટે ડર - ફી અને ડીપોઝીટની રકમના રા ીયકૃત બ કના ડીમા ડ ા ટ સદર ટે કનીકલ બીડમાં
અવ ય રજુ કરવાના રહેશ,ે તે િસવાયનું ટે ડર રદ ગણાવાં આવશે.
(૩૦) સીલ બંધ ટે ડર મોકલવાનું સરનામું:- તબીબી અિધ ક ી

એમઇઆરએસ, જનરલ હો પીટલ, સેકટર -૧૨, એસટી

બસ ટે ડ સામે ,ગાંધીનગર.

CHECK LIST / Tender Supporting Documents for Envelop - 1
( shall contain the following documents)
Sr

Particular of Documents

Enclosed
Yes/No

1

Page
No

Attested Xerox copy of Shop Act Registration Number / in Corporation
Certificate of the firm.

2

Attested Xerox copy of Professional Tax Registration

3

Attested Xerox copy of Tax Registration Certificate

( For Tenderer

Registered In Gujarat State)
4

Attested Xerox copy of Central Sales Tax Registration Number (for Out
State Tenderer)

5

Attested Xerox copy of PAN Card of Tenderer

6

Attested Xerox copy of require Valid Drug License .

7

Attested Xerox copy of valid Commercial Tax Clearance Certificate for Last
Year or Seles Tax Return of last four quarters.

8

Demand Draft of Tender Fee and EMD / Deposit.

9

Undertaking of Tender with original Sign & Stamp of Tenderer as per
attached Annexure – I

10

Fresh Authority Letter from concerned Manufacturer in

prescribed

format as per Annexure – II
11

Original Affidavit on Rs.100/- Stamp paper for Non Black Listed By any
Authority as per attached Annexure - III

12

ISO / CE Certificate ( If Applicable)

13

Original Catalog of Quoted Items. ( if Applicable)

14

Tender Fee / E.M.D. exemption certificate (If any as per Government rules )

Note:
1. Please ensure that all Required Documents Put in Each Envelop as Per above List with Page No
Filled in It with Signed & Stamped.
2 .Mention Orderly Number on Right Upper Corner of Document Preferably With Red Sketch Pen.
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Annexure – I

:-

બાંહધ
ે રીપ : -

િત,

તબીબી અધી ક ી

એમઇઆરએસ, જનરલ હો પીટલ, ગાંધીનગર.
આપની સં થા ખાતે સેલ કાઉ ટર પર થતા ટે ટ રીએજ ટ રે ટલથી કરી આપવા માટેના આ ટ ડરની તમામ
શરતો અને લાયકાતો મ યાન પુવક વાંચી / સમ છે , અને આ માટેની સંપુણ લાયકાતો ધરાવું છુ . અને તેના સમથનમાં જ રી /માં યા
મુજબના લાયસ સ ,પરવાના અને માણપ ો આ સાથે રજુ ક ં છુ ં . ટ ડરની તમામ શરતો મ વાંચી / સમ છે અને શરતો પુણ ન થતાં મા ં
ટ ડર ફોમ રદબાતલ થશે તે હુ ં
ં છુ ં . અને તે મુજબ ભાવો ભરેલ છે . તે માણે ટે ડરની ઉ ત તમામ શરતો અમોને કબુલ મંજુર અને
બંધનકતા રહેશ.ે આ શરતોનું કરાર સમય દર યાન અમારા તરફથી શરતભંગ થયેથી સં થાના વડા અમારો કરાર અધવ ચેથી રદ કરી શકશે. તેમજ
અમારા ખચ અને જોખમે નવો કરાર કરી શકશે /અ ય વૈક પીક રીતે કામગીરી કરાવી શકશે . જે બદલ અમે કોઇ દાદ કે ફરીયાદ કરીશું નહ . અને
કાનુની કાયવાહી કરીશું નહ . કાનુની કાયવાહી માટે કોટ મથક ગાંધીનગર રહેશ.ે
થળ :તારીખ :ભાવ પ ક ભરનાર કંપનીનું નામ અને સહી અને િસ કો :સરનામું :ટેલીફોન નં.

મોબાઇલ નં………………………………

પાન નંબર : …………..
સવ સ ટે નં: …………………..
ટીન નં.:……………
એસટી / સીએસટી નં: …………..

E mail : ……………………….
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Annexure - II
(FORMAT OF AUTHORIZATION LETTER FOR AUTHORIZED DISTRIBUTOR)

I / We hereby declare that....
1.

M/s. ________________________________________________________________ is our authorized
distributor for our products in India from date.................
and they are authorized to quote and
follow up on our behalf and the said agreement is valid in force as on date;
2. I/We undertake to supply the items for which the quotations are submitted by
M/s.__________________________________________on our behalf in respect of Tender Enquiry #
: ___________________________

3. I / We have read all the terms and conditions of the tender enquiry and the same are irrevocably
binding upon us till the expiry of the contract signed & executed on our behalf;
4. I/We shall notify the Medical Superintendent, GMERS, General Hospital, Gandhi nagar immediately
if there is any change in the agreement between M/s.
_____________________________and me/us
regarding authorized distributorship of our products and further undertake to supply the items
quoted by the distributor on my / our behalf at the quoted in the tender enquiry in case of such a
change of agreement.
1.

This authority is applicable only for said Tender Enquiry of GMERS, General Hospital, Gandhinagar.

Date:-

Signature of Authorized Signatory
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Annexure – III
DECLARATION OF NON-CONVICTION CERTIFICATE
Tel . No.:-…………………………
(To be signed on a Rs.100/- Stamp Paper attested by notary)
I / We declare that I / We are in possession of the requisite licenses / permits required for the
manufacture / supply / sale / distribution of the items and further verify that the said licenses/ permits
have not been declared defaulter, black listed or debarred by any state or Central Government or
Constitutional authority or financial institution or Judicial Court or any Government undertakings.
I/We further declare that, I / we manufacturer of item quoted is / are not been given notice for
malpractice, debarred, or blacklisted by any Govt. or any concern authority.
I/We undertake responsibility to bring attention of Medical Superintendent ,GMERS, General Hospital,
Gandhinagar if tenderer will be debarred / Blacklisted / Deregistered in future by any state / Central
Govt. /Undertaking / organization, I / We understood that if I /We fail to draw attention, strict action
may be taken by any Medical Superintendent.

Date:
Stamp & Signature of Tenderer

Name of Party /Company……………………………………………………………………………

Postal Address ..........................................…………………………………………………..
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