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1.ஒப த அறிைக
ந#தபாக தி இய%கி வ ெசைன வ தக ைமய

உலகளாவிய தர தி ெபாகாசிைய ஆ* +,வ-
சிறபாக

நட தி

வகிற-.

இெபாகாசியி

இய#திர%க, ெபாறியிய கவிக ம / உபேயாக

ெபாக காசி ப தபகிற-. இகாசி ெபாக
அைட

ெப,

சிபமாகப

பிைள

வ தக

ம

ைமய ைத

பிளா1கா2

வ#தைடகிறன.

இவறி3#- பிைள, MDF Board, Carton box, LD, HD
வைக பிளா1 ம காகித கழிக ைப ெதாயி

ேசகாிகபகிறன. ேம2 இத4ட ேதாட கழி
ேசகாிகபகிறன.
ைபயி

உ ேதச

ஆ*

மதி6

7.

ஒ
2.00

ேசகரமா

இலச

ஆ.

நாேதா ைபைய அகற இபணியி + அ4பவ

உள நிவன%க/ தனிநபகளிட இ#- ஒப#த 6ளி

ேகாரபகிற-.

ஒப#த பவ திைன www.chennaitradecentre.org எற

இைணய தள தி பதிவிறக ெச:- ெகாளலா அல-

தமி;நா வ தக ேமபா நிவன அ2வலக தி உாிய
கடண ெச2 தி ெபெகாளலா.

2.ஒப த ேகா அதிகாாி
ேமலா*ைம இயந,
தமி;நா வ தக ேமபா நிவன,
ெசைன வ தக ைமய,

6அ, 6ஆ, 6இ, <#தம3 ெந=சாைல,
ந#தபாக, ெசைன – 600089.

ெதாைலேபசி எ* – 9176881000.

3. ஒப த அடவைண
3.1 ஒப#த பவ வழ% ேததி

- 16.05.2017

3.2 ஒப#த பவ ெபற கைடசி ேததி

- 30.05.2017 மாைல

3.3 ஒப#த 6ளி திற ேததி

- 30.05.2017 மாைல

3.00
3.00 மணி வைர

3.30 மணி

4. ஒப தகாரகான ததி
ைபகைள அக பணியி அ4பவ உைடயவராக
இ த ேவ*.

5. பிைண ெதாைக
ேதற ஒப#தகார, ஒப#த கால +,ைம
ஒப#த

25%

மதிபி

பிைண

வைரேயாைலயாக ெச2 த ேவ*.

ெதாைகைய

வ%கி

6. ஒப த ளி சமபித
1.ஒப#த 6ளிகான உாிய பவ தி மேம அளிக
ேவ*.

2.ஒப#த 6ளி > + திைரயிட உைறயி அளிகபட

ேவ*. ேம2 உைறயி மீ- “ ெசைன வ தக
ைமய தி

ைப

ம

கழி

ெபாகைள

அ6றப - பணி” என எ,தபக ேவ*.

3.ஒப#த 6ளிைய தபா >லமாக, -ாித தபா >ல
அ4பலா ேம2

ேநரயாக ஒபைடகலா. அ=ச

-ைற தாம தி நி்வாக ெபாபாகா-.

7. ெபா" நிப தைனக
1.ஒப#த

6ளி

அதாிய

சமபிகபட ேவ*.

உாிய

பவ தி

மேம

2.ஒப#த 6ளியி < தி ெச:யப விபர%க ெதளிவாக
இக ேவ*. பவ தி அ த தி த ஏ- இ த
Bடா-.

3.ஒப#த தி கல#- ெகாC நபக ெசைன வ தக
ைமய வளாக ைத பாைவயி பணியி தைமைய அறி#ெகாள ேவ*.
பாைவ ேநர
காைல 10.00 +த மாைல 5.00 மணி வைர
ேவைல நாகளி
4.ஒப#த 6ளி அறிவிபி றிபிடபட நா ம
ேநர தி பி வ பவ%க ஏக பட மாடா-.
5.+ைறயாக

நிராகாிகப.

< தி

ெச:யபடாத

பவ%க

6. நிப#தைனகCட Bய பவ%க நிராகாிகப.
7.அதிகபச மதி6 ேகாாிய ஒப#த 6ளி ேத ெபறதாக

அறிவிகப.

8. சிற நிப தைனக
தின+ ேசகரமா ைபகைள அைறய தினேம

அ6றப த ேவ*.

ேமப அைன - நிப#தைனகைள < தி ெச:தபி
7.20 மதி6ள + திைர தாளி ேமலா*ைம இயந
ஒப#த எ,தி ெகா த ேவ*.
ேமலா*ைம இயந/ ேமலாள றிபிட இட%களி
இ#- மேம ைப ம கழி ெபாகைள அகறி
எ -D ெசல ேவ*.

விைலளி
ெசைன வ தக ைமய ைப கிட%கி ேசகாிகப
ைபக ம கழி ெபாகைள தின+ அகறி
எ -D ெசவத ஒ வட தி ெச2 - ெதாைக

எ*ணா
எ, தா

