મોલ ફામસ
 એ

બઝનેસ કસોટયમ (SFAC),

ૃિષ અને સહકાર િવભાગ,
િવભાગ
ભારત સરકાર
NCUI ઓડટોરયમ બ$ડ%ગ,
બ$ડ%ગ
પાંચમો માળ,
માળ 3 સીર+ ઇટ+ટ-ુશનલ એરયા
ઓગટ 0ા1ત માગ, હૌઝ ખાસ,
ખાસ,
નવી દ$હ+ - 110016
ફોન નં. – 011 26966017/37,
www.sfacindia.com

ચણાના
ણાના વેચાણ માટ9 નાણાંક+ય બ:ઝ મંગાવવા બાબતે ; ૂચના
ૃિષ અને સહકાર િવભાગ, ૃિષ મં=ાલય હ9ઠળ મોલ ફામસ
  એ

બઝનેસ કસોટયમ (SFAC)

?ારા @ુજરાત રાBયમાં C ૂવ- Dમા ણત ચણાનો જEથો વેચાણાથG H ૂકવામાં આવેલ છે . વેચાણ માટ9
DાKય ચણાનો LદાMજત જEથો નીચે Dમાણે છે :
રાBય

પાક

@ુજરાત

ચણા

મહNમ DાKય જEથો (MTમાં
માં)
385 MT

ચણાના જEથાની “યથા1થિત
યથા1થિત”’ના
ધોરણે ખર+દ+ માટ9 કાયદાક+ય મંPૂર+ તથા વેપાર માટ9 ના
યથા1થિત
જQર+ લાઇસસ ધરાવતા જEથાબંધ ખર+દદારો / સંથાક+ય ખર+દદારો પાસેથી સીલબંધ
નાણાંક+ય બ:ઝ મંગાવવામાં આવે છે . રસ ધરાવનારા ખર+દદારોએ તેમના દતાવેજોની
કાયદ9 સરતા Lગેની એફડ9િવટ સાથે જQર+ દતાવેજોની ઝેરોRસ કોપી (T9ડUગ લાઇસસ, વેટ
રMજT9શન/ સે$સ રMજT9 શન વગેર9) મોકલવા.
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1. બ:ઝ મંગાવવા બાબતઃ
મ) @ુજરાત રાBયમાં ચણાXું
બઝનેસ કસોટયમ

a) વેચાણકતા: SFAC (મોલ
મોલ ફામસ એ
િનદ Yટ વેચાણકતા છે .

b) બડUગમાં ભાગ લેવા Lગે: ચણાની ખર+દ+માં રસ ધરાવતા ખર+દદારો, એટલે ક9 બડસG
તેમની બડ સાઇન અને ટ9 Zપ કર9 લા ટ9 ડર દતાવેજો સાથે આ સરનામે મોકલવાની
રહ9શઃે મોલ ફામસ
  એ

બઝનેસ કસોટયમ,
મ, C/o સ[જતા સંઘ,માQિતનંદન િવલાિવલા-1,

સરકાર+ ટ- ૂબવેલ પાસે, બોપલ,
બોપલ, અમદાવાદ શહ9ર, અમદાવાદ - 380054.
380054. આ સાથે
બડમાં જણાવેલી જQર+ માહતી અને બાનાની રકમ પણ સાથે જ મોકલવાની રહ9શે.
c) બડના એવેલપ (કવર) ઉપર ‘ચ
ચણાના
બડ’ (“Financial bid
ણાના વેચાણ માટ9ની નાણાંક+ય બડ
for sale of Chana”) લખdું જQર+ છે .
d) નાણાંક+ય બડ 24 નવેZબર 2014ના રોજ બપોર9 એક વાfયા ;ુધી વીકારવામાં આવશે.
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2. બડUગને લગતી આવgયકતાઓ
બડર એટલે કોઈ iય1Rત અથવા તો કાયદ9 સરતા ધરાવતી પેઢ+ ક9 સંથા, k િનદ Yટ

ે અને
ડ

જEથા Dમાણે ચણાની ખર+દ+ કરવામાં રસ ધરાવતી હોય. ઊપજની @ુણવNા, વેરહાઉસનાં
થળો, બડUગની D0યા અથવા તો આ Dકારની કોઈ પણ બાબતની mણકાર+ મેળવવા માટ9
બડસ SFACની ઓફસનો સંપક સાધી શક9 છે .
3. કરારની િવગતો
@ુજરાતમાં ચણાના કરારની િવગતો આ Dમાણે છે :
મહNમ DાKય જEથો
385 MT
(MTમાં)
વેપાર એકમ

1 MT

Dાઇઝ Rવોટ

Dnયેક MT

લoુNમ વેપાર જEથો

100MT
નાણાંક+ય બડના સોદાના H ૂ$યની પાંચ ટકા રકમ ડમાડ pાqટ
વQપે મોલ ફામસ
 એ

બાનાની રકમ (રફડ9બલ)

બઝનેસ કસોટયમ, નવી દ$હ+/

RTGSના નામે મોલ ફામસ
 એ

બઝનેસ કસોટયમ,

કોરપોર9 શન બેક, નર9 ના શાખા, નવી દ$હ+-૨૮
A/c No.:084101601130015, IFSC Code: CORP0000841

Dાઇસ Rવોટ

VAT િવના એRસ-વેરહાઉસ

ુલ/ચોtખા વજનXું ધોરણ

Dાઇસ Rવોટ એ ુલ વજનના ધોરણે છે .
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4. @ુણવNાના માપદંડો
ચણાની િનિuત @ુણવNાની િવગતો આ Dમાણે છે :
(ટકાવાર+માં)
માપદંડો

ભેજ

િવદ9 શી તnવો

અય
િમvણ
િમvણ

િનક
િનક
ઓરગેિન
ટકા

૧૨

૦.૭૫

અિવ1Rસત તથા
તથા
Xુકસાન ત

ુ થી
[wઓ
Xુકસાન ત

ઇનઓગિ નક
૦.૨૫

૩

૫

૨

6. માલXું સેZપ લUગ અને તપાસ (ઇસપેRશન
શન))
માલને NCDEX ?ારા માય વેરહાઉસમાં રાખવામાં આવેલ છે (સરનાHું ઉપર આપવામાં આવેલ
છે ). માલની @ુણવNા C ૂવ Dમા ણત છે . જો ખર+દદારો/ બડસ બડમાં ભાગ લેતાં પહ9લાં
ે રની અગાઉથી એપોઇટમેટ
@ુણવNાની ખરાઈ કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ વેરહાઉસ મેનજ
લઈને તેમનો સંપક સાધી શક9 છે . જોક9, સેZપલ આપવામાં આવશે નહ%. માલની તપાસ માટ9
ખર+દદારો vી સંક9ત ધાલોરયાનો 09033011822 પર અથવા તો sanket.dholaria@nspot.in પર
સંપક સાધી શક9 છે .
7. બ:ઝ જમા કરાવવી
રસ ધરાવનારા બડસ www.sfac.in વેબસાઇટ પરથી ટ9ડર ડો}ુમે ટ ડાઉનલોડ કર+ શક9 છે .
તમામ બડસ સંગઠન અને EMDની િવગતો એનેRસર-1માં અને જEથા અXુસાર (લોટ વાઇઝ)
ઓફર એનેRસર-2માં સામેલ કર9 તે જQર+ છે અને તેની સાથે દર9 ક પાના પર બડના સહ+-િસ~ા
કર9 લા દતાવેજો ;ુપરત કરવાના રહ9શ.ે બડસG એનેRસર-1ના સહાયક દતાવેજની નકલ (કોપી)
પણ જમા કરાવવાની રહ9શ.ે બડના એવેલપ (કવર) ઉપર ‘ચ
ચણાના
ણાના વેચાણ માટ9ની નાણાંક+ય
બડ’
બડ (“Financial bid for sale of Chana”) લખે ું હોdું જQર+ છે . અને તેના પરXું સરનાHું આ
Dમાણે હોdું જોઈએઃ
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મોલ ફામસ
  એ

બઝનેસ કસોટયમ C/o સ[જતા સંઘ, માQિતનંદન િવલાિવલા-૧, સરકાર+

ટ- ૂબવેલ પાસે, બોપલ,
બોપલ, અમદાવાદ શહ9ર, અમદાવાદઅમદાવાદ-380054.
380054 થાિનક સંપક - vી ુલદ+પ
સોલંક+ - 09998287384.
જો EMD RTGS ?ારા ડપો ઝટ કરાવવામાં આવેલ હોય, તો બડર9 , SFAC at 011-26966039 પર
SFACમાં કફમGશન અવgય કરાવdુ.ં
8. વેરહાઉસ
હાઉસની
ની િવગત:
િવગત
થળ

વેરહાઉસXું નામ તથા સરનાHું

કોડનાર

vી રામ ઓઈલ િમલ, કોડનાર, Mજ$લો-સોમનાથ,

ચણાજEથો
ણાજEથો (MT)
૩૮૫ ન

@ુજરાત
9. સફળ બડરને mણ કરવી
I.

SFAC અમદાવાદ ઓફસ ખાતે મોકલવામાં આવેલી બ:ઝ 25 નવેZબર 2014ના રોજ
બપોર9 બે વાગે ખોલવામાં આવશે. પોતાના Dિતિનિધને અિધૃત પ= (લેટર ઓફ
ઓથોરાઇઝેશન) mર+ કર+ને બડસ હાજર+ આપી શક9 છે . SFAC બડUગના થળે Dવેશ
પર Dિતબંધ H ૂક+ શકવા વતં= છે .

II.

જો બાનાની રકમ (સામાનના Rવોટ9ડ H ૂ$યના 5%) ન મળ+ હોય, તો આગળના કોઈ પણ
આધાર િવના બડ વીકારવામાં આવશે નહ%.

III.

SFAC સફળ બડરને ઇમેઇલ આઇડ+ પર ઇ-મેઇલ કર+ને તથા ટ9 લફોન ?ારા તેમ જ
રMજટડ પોટ ?ારા આ Lગેની mણ તથા CુYટ કરશે.

IV.

સફળ બડસન
 ા કસામાં Bયાં ;ુધી સંC ૂણ નાણાંક+ય iયવહાર સંપ ન થઈ mય, nયાં
;ુધી EMDને “િસોરટ+ ડપો ઝટ” તર+ક9 રાખવામાં આવશે.

V.

િનYફળ બડસન
 ા કસામાં EMDની રકમ 7 (સાત) દવસની Lદર પરત કરવામાં
આવશે.

VI.

SFAC કોઈ પણ કારણ જણાiયા િવના ઓફરનો સંC ૂણ/
અવીકાર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
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િશક ર+તે વીકાર કરવાનો ક9

10. ડલીવર+ના કરારની પતાવટ
I.

ટોકXું વેચાણ ગોડાઉન પર કરવામાં આવશે અને તે યથા1થિતના ધોરણે કરવામાં
આવશે, kની સામે વેચાણની 100 ટકા રકમ બાગGઇન/એવોડ લેટરની તાર+ખના 5 (પાંચ)
કામના ચાુ દવસોની Lદર બેક pાqટ/ પે ઓડર/ RTGS ?ારા મોલ ફામસ
 
એ

બઝનેસ કસોટયમના
મ નામે જમા કરાવવાનો રહ9શ,ે k નવી દ$હ+ ખાતે પેએબલ

હોવો જોઈએ. સમય એ આ કરારXું અિનવાય તnવ છે અને સામાનની ડલીવર+ લેવા
માટ9 િનદ Yટ સમયXું પાલન થdું જQર+ છે .
II.

બાગGઇન/ લેટર ઓફ અવોડની તાર+ખના (રિવવાર અને બેકની રmને બાદ કરતાં) પાંચ
દવસોની Lદર બેક/ RTGS મારફત 100 ટકા  ૂકવણી થઈ ગયા બાદ જ વજનકાંટા
પર વજન કરવાના ધોરણે ટોકની ડલીવર+ કરવામાં આવશે. િનયત દવસોની Lદર
100 ટકા  ૂકવણી કરવામાં િનYફળ જતાં ખર+દ+ રદ ઠરાવવામાં આવશે અને 5
ડપો ઝટની રકમ જKત કરવામાં આવશે.

III.

બડસG VAT અથવા તો રાBયમાં લા@ુ હોય તે Dમાણેનો અય કોઈ પણ કર  ૂકવવાનો
રહ9શ.ે

IV.

જો ખર+દદાર ઉપર જણાવેલા પાંચ દવસોની Lદર વેચાણની 100 ટકા રકમ  ૂકવવામાં
િનYફળ mય, તો તેવા કસામાં ખર+દદાર ?ારા કરવામાં આવતી િવનંતીના આધાર9 12
ટકા (Dિત વષ) ના દંડાnમક iયાજ સાથે એક અઠવાડયાXું એRસટ9શન આપી શકાય છે .
જો લંબાવાયેલા સમયગાળાની Lદર પણ ખર+દદાર  ૂકવણી ન કર+ શક9, તો ડપો ઝટ
જKત કરવામાં આવશે.

V.

સફળ બડસન
 ે માલની ડલીવર+ની પતાવટ NCDEX પોટ એRસચેજ લ. મારફત
કરવામાં આવશે, kની SFAC ?ારા ટ9કિનકલ એડ લોMજટક સપોટ એજસી (TLSA)
તર+ક9 પસંદગી કરવામાં આવી છે .

VI.

બડર9 બાગGઇન/એવોડ લેટરની તાર+ખના (ચાુ કામના) 10 દવસોની Lદર માલ લઈ
જવાનો રહ9 છે . ; ૂ ચત દવસોની Lદર માલ લઈ જવામાં ન આવે, તો બડર પાસેથી
ટોર9 જ ચા વ; ૂલવામાં આવશે, k Dિત કોથળાદ+ઠ 50 પૈસા Dિત દન રહ9શ.ે જો
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ખર+દદાર વેચાણ ન~+ થયાની તાર+ખ પછ+ના એક મહનાની Lદર તેનો સામાન ન
લઈ mય, તો SFAC, બડરને કોઈ પણ mતની નોટસ પાઠiયા િવના પોતાના જોખમે
અને ખર+દદારના ખચG માલનો િનકાલ કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે અને EMD /
િસોરટ+ ડપો ઝટની પતાવટ કયા બાદ જો લેણાની રકમ નીકળતી હોય, તો તે ખર+દદાર
પાસેથી વ; ૂલે છે .
11. ચા
ખર+દદાર9 કોઈ TાઝેRશન ફ+ ક9 ચા  ૂકવવાનો રહ9શે નહ%. જોક9, માલ લઈ જવાનો/ માલ
ભરવાનો, વજન કરવાનો તથા અય ખચ (જો હોય તો) ખર+દદાર9 વેરહાઉસના થળે ડલીવર+
લેતી વખતે જ  ૂકવવાનો રહ9શ.ે
12. બડની Dમાણ ૂતતા
બડ  ૂ$યાની તાર+ખથી લઈને 15 દવસ ;ુધી બડ Dમાણ ૂત રહ9વી જોઈએ.
13. ક; ૂર/
ૂર  ૂક iયવથાપન:
iયવથાપન
I.

જો સફળ બડર ઓફર વીકાયા બાદ િનદ Yટ સમયની Lદર  ૂકવણી કરવામાં ક9 ટોક
લઈ જવામાં િનYફળ mય, તો EMD જKત કરવામાં આવશે.

II.

EMDની Dારં ભક ડપો ઝટXું કોઈ iયાજ  ૂકવવામાં આવw ું નથી અને િનYફળ બડસન
 ે
ડપો ઝટની iયાજ વગરની રકમ  ૂકવવામાં આવશે.

14. અિનવાય સંજોગો
ુદરતી હોનારત, આગ, ભારત સરકારની નીિત, Dિતબંધ, કામદારો ?ારા હડતાળ ક9
તાળાબંધી, ુ, કોઈ પણ Dકારની િમલીટર+ની કાયવ
 ાહ+, વેચાણકતા/ખર+દદારને તેમનો
કરાર આગળ ધપાવવા માટ9 સંC ૂણપ
 ણે ક9

િશક ર+તે આડ9 આવતા અવરોધો સહતના કોઈ

પણ Dકારના અિનવાય સંજોગોની 1થિતમાં કરાર હ9ઠળની કામગીર+ સંપ કરવા માટ9 િનદ Yટ
કરવામાં આવેલો સમયગાળો Bયાં ;ુધી 1થિત C ૂવવ
 w ્ ન થઈ mય nયાં ;ુધી લંબાવવામાં
આવશે. અને જો આપિNની 1થિત =ણ મહના કરતાં વુ સમય ;ુધી ચાુ રહ9, તો બંને પો
કોઈ પણ DકારXું Xુકસાન  ૂકiયા િવના તેમના કરારનો અમલ કરવાનો ઇકાર કર+ શક9 છે .
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કરાર ચાુ રાખવા માટ9 સમ ન હોય તેવા પે Hુgક9લીQપ સંજોગોની શQઆત અને Lત
કરારને આગળ ધપાવવા આડ9 અવરોધQપ હોવા Lગેની mણ કરારબ હોય તેવા અય
પને તાnકા લક ધોરણે કરવાની રહ9શ.ે સંબિં ધત ચેZબર ઓફ કોમસ ?ારા mર+ કરવામાં
આવે ું સટફક9ટ આવી Hુgક9લીQપ પર1થિતના અ1તnવ અને સમયગાળા Lગેનો C ૂરતો
Cુરાવો ગણાશે.
15. તકરાર િનવારણ
કરારને લગતી કોઈ પણ બાબતના સંદભમ
 ાં કોઈ તકરાર ક9 મતભેદ સmય, અને જો આ
તકરાર ક9 મતભેદ શાંિતC ૂણ ર+તે ન ઉક9લાય, તો તેX ું િનવારણ નવી દ$હ+ ખાતે ધ Q$સ
ઓફ આ બT9શન ઓફ ઇડયન કાઉ1સલ ઓફ આ બT9શન (the Rules of Arbitration of
ં ત રહ+ને કરવામાં આવશે. અને તે Hુજબ
Indian Council of Arbitration), નવી દ$હ+ને ;ુસગ
k પણ િનણય
 લેવામાં આવે તે આખર+ ગણાશે અને બંને પોએ તે ુકાદો માય રાખવાનો
રહ9શ.ે ભારતીય કાયદો પણ લા@ુ પડશે.
SFAC સૌથી ચી બડ સહતની કોઈ પણ અથવા તો તમામ બડને

િશક ક9 C ૂણપ
 ણે

વીકારવાનો ક9 રદ નકારવાનો અિધકાર ધરાવે છે . આ ઉપરાંત તે કોઈ પણ કારણ જણાiયા
િવના જEથો વધારવાનો ક9 ઘટાડવાનો િનણય
 લેવા માટ9 વતં= છે અને બડર આ Lગે કોઈ
િવવાદ કર+ શકશે નહ%.
ડ+. ુયન
ડર9 Rટર - DોkRસ
મોલ ફામસ
 એ

બઝનેસ કસોટયમ

NCUI ઓડટોરયમ બ$ડ%ગ,
બ$ડ%ગ, પાંચમો માળ,
માળ, 3 સીર+ ઇટ+ટ-ુશનલ એરયા
ઓગટ 0ા1ત માગ, હૌઝખાસ,
હૌઝખાસ, નવી દ$હ+ - 110016
110016.
0016.
ફોન નં. – 011 26966017/37,
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એનેRસર-1
બડરની િવગતો:
િવગતો
( બડરના લેટરહ9ડ પર િDટ9ડ)
1
સંગઠનXું નામ
2

સરનાHું

3

# રMજT9શન નં.

4

# સેલ ટ9Rસ રMજT9શન નં.

5

# પાન કાડ નં.

6

સંપક માટ9 iય1RતXું નામ

7

સંપક માટ9X ું સરનાHું

8

લેડલાઇન નં.

9

મોબાઇલ નં.

10

ઇમેઇલ આઇડ+

11

EMD િવગતો

12

બેકXુ ં નામ

13

બેક ખાતા નં.

14

IFSC કૉડ નં.
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તાર+ખ:
અિધૃત િસfનેટર+ની સહ+:
સંગઠનXું સીલ (િસ~ો):
(નધ: # ઝેરોRસ કોપીને સહાયક દતાવેજો એનેRસર-1 સાથે જમા કરાવવા.)

નાણાંક+ય બડ

એનેRસર-2
0મ

થળ

વેરહાઉસXું નામ

વેરહાઉસXું સરનાHું

LદાMજત MT

કોડનાર, Mજ$લો- સોમનાથ,
1

કોડનાર

vીરામ ઓઈલ િમલ,

385 MT.

@ુજરાત

તાર+ખ:
અિધૃત િસfનેટર+ની સહ+:
સંગઠનXું સીલ (િસ~ો):
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Rવોટ9ડ જEથો બડ Dાઇસ
(1Rવટલ)
1Rવટલ) (1Rવટલ)
1Rવટલ)

