தமிழ்நாடு வனத்துறை
அறிஞர் அண்ணாஉயிரியல் பூங்கா, வண்டலூர்,சென்றன– 48.
ஓப்பந்தபுள்ளிஅறிவிப்பு
நாள்: 22.11.2021
அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவிற்கு கீழே சதரிவிக்கப்பட்டுள்ள உணவு வறககள்
ஒப்பந்த உடன்படிக்றக ஏற்படுத்தும் ழததியிலிருந்து 31.03.2022 வறை வேங்குவதற்காக அறிஞர்
அண்ணா

உயிரியல்

பூங்காவில்

பதிவு

சபற்ை

ஒப்பந்ததாைர்களிடமிருந்து

விண்ணப்பங்கள்

வைழவற்கப்படுகின்ைன. சடண்டர் படிவங்கள் 01.12.2021 முதல் 09.12.2021 வறை (அலுவலக பணி
நாட்களில் மட்டும்) விற்பறன செய்யப்படும அல்லது அைசு இறணயதளம் www.tenders.tn.gov.inலிருந்து பதிவிைக்கம் செய்துசகாள்ளலாம். ஒப்பந்தபுள்ளிகள் 10.12.2021 பிற்பகல் 3.00 மணி வறை
சபைப்பட்டு அன்றைய தினம் பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு திைக்கப்படும். கூடுதல் விவைங்கள் ஒப்பந்த
அறிவிக்றகயில் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்த விவைம்

வ.
எண்;

விநிழயாகம் செய்யப்பட ழவண்டிய உணவு
சபாருட்களின் சபயர்;

பிறண
றவப்புத்
சதாறக
ரூ

சடண்டர் படிவத்
சதாறக மற்றும்
GST 18%

1

ெைகம்- 1 விலங்குகளுக்கு எலும்புடன் கூடிய
மாட்டிறைச்சி, மற்றும் கல்லீைல் உணவு வறககள்
விநிழயாகம் செய்தல்.

53,000/-

9,000 + 1620/-

ெைகம்- 2 மற்றும் 3 விலங்குகளுக்கு எலும்புடன்
கூடிய மாட்டிறைச்சி, மற்றும் கல்லீைல் உணவு
வறககள் விநிழயாகம் செய்தல்.

32,500/-

9,000 + 1620/-

3

உயிருடன் மீன் வறககள் விநிழயாகம் செய்தல்
(திலாப்பியா)

13,000/-

6,000+1080/-

4

ழகாதுறம தவிடு, இறல தவிடு, கால்நறட தீவனம்
மற்றும் அரிசிதவிடு விநிழயாகம்

20,000/-

6,000+1080/-

5

தானிய வறககள் விநிழயாகம் செய்தல்.

25,000/-

6,000+1080/-

6

காய்கனி வறககள் விநிழயாகம் செய்தல்

32,000/-

9,000+1620/-

2

ழமலும் விவைங்களுக்கு சதாடர்பு சகாள்ள ழவண்டிய சதாறலழபசிஎண். 044-29542301.

இடம்: வண்டலூர்.

கூடுதல் முதன்றம தறலறம வனப்பாதுகாவலர்
(ம) இயக்குநர்

TAMIL NADU FOREST DEPARTMENT
Arignar Anna Zoological Park,
Vandalur, Chennai – 600 048.
Date: 22.11.2021
TENDER NOTICE
Sealed tenders are invited from the registered contractors of Arignar Anna Zoological Park,
Vandalur for the supply of diet articles to Arignar Anna Zoological Park for the period from date
of execution of agreement till 31.03.2022 as noted in the Schedule below. Tender form will be
issued from 01.12.2021 to 09.12.2021 on working days or may also be downloaded from the
Government website www.tenders.tn.gov.in.Tender schedule will be received till 10.12.2021 by
3.00 P.M, and will be opened on the same day by 3.30 P.M.
SCHEDULE
Sl.
No.

Description of Work

E.M.D. Amount
Rs.

Cost of Tender
form Rs. (GST 18%)

1

Supply of beef with bone and liver
feed for Range I animals

53,000/-

9,000 + 1620/-

2

Supply of beef with bone and liver
feed for Range II & III animals

32,500/-

9,000 + 1620/-

3

Supply of Live Fish Feed (Thilapia)

13,000/-

6,000+1080/-

4

Supply of Wheat Bran, Cattle Feed
and Leaf Bran.

20,000/-

6,000+1080/-

5

Supply of Non-Perishable Feed.

25,000/-

6,000+1080/-

6

Supply of Perishable Feed.

32,000/-

9,000+1620/-

For further details may contact Phone No. 044-29542301.

Additional Principal Chief Conservator of
Forests & Director

