AGRICULTURAL MARKETING DEPARTMENT
GOVERNMENT OF ANDHRAPRADESH

EXPRESSION OF INTEREST
FOR
CANTEEN FACILITY FOR RYTHUBAZARS ON
RENTAL BASIS IN VIJAYAWADA
OFFICE OF THE COMMISSIONER & DIRECTOR OF
AGRL.MARKETING, GOVT. OF A.P, NEAR
CHUTTUGUNTA RYTHU BAZAR, OLD MIRCHI YARD,
GUNTUR
Contact : 8919546484, 9985121069.

KEY DATES
Sl.No

Description

Date

Time

1

Tender document download start through
https://market.ap.nic.in/

30-7-2022

11.00 AM

2

Inspection of Rythu Bazars
(List enclosed)

In all working days of office hours
from
30-7-2022 to 14-8-2022

3

Financial forms available at Chief
Engineer, O/o. Commr. & Director of
Agrl. Marketing Dept., Old Mirchi Yard,
Chuttugunta, Guntur-522004.

4

Auction will be conducted In presence of
Chief Executive Officer, Rythu Bazars &
Chief Engineer(AM)Guntur.

30-7-2022 to 14-8-2022 @1.00 PM

14-8-2022 @ 3.30 PM

సమాచారం


ఆషక్తిగల వహరు జత రచిన ట్టిక లోతు మైతే బజారల లోతు ఖాళీ షథ లాతూీ అతుీ తు వేళలోల
షందమ్శంచగలరు.



మైతే బజార్ లోతు ఖాళీ షథ లాతుీ చఽడట్ాతుక్త షంబంధిత ఎస్టిట్ ఆపషర్ మీకు షసకమ్స్ి హరు.



మైతే బజార్ లోతు క్హరయకలాతృహలకు లేదా వితుయోగదారులకు ఎలాంట్ట అస్ౌకమహయతుీ కయౌగ్ంచకడద఼.



తృహారంభ య్జు ఴయఴధి ఐద఼ షంఴతసమహలు మమ్యు తద఼మ్ అదదె ాతితృహదన రషపర అంగీక్హరంై
కతూషం 5% ంుతో ాతి షంఴతసరం అదదె తృొ డిగ్ంచబడెతేంది.



విజయఴంతబైన గుతతి దారు అనగహ ఎఴమైతత డితృహమిమంట్ కు ఎకుుఴ అదదెన఼ ఇస్హిమో వహరు తమ స్ొ ంత
ఖరుుతో క్హయంట్ీన్న఼ తుమహాణం చతష఼క్ోఴడాతుక్త అన఼మతించబడతారు.



విద఼యత్ మమ్యు తూట్ట స్ౌకమహయతుీ గుతతి దారు భమ్ంచాయౌ.



ముడి

దామహథలు,

ఆహార

ఴష఼ిఴులు,

ఴంట్

ఇంధనం/గహయస్

స్యౌండర్,

క్లలతుంగ్/వహషంగ్

బట్ీమ్యల్సస/ట్ృల్సస/క్హాకమీ మమ్యు మాయన్ ఴర్తు క్హంట్ాాకిర్ తన/వహమ్ షవంత ఖరుుతో ఏమహపట్ు
చతష఼క్ోవహయౌ. అదదెకు ఉండతవహమ్ క్ొరకు తుమగీబై ఉనీ స్బబందిక్త డితృహర్ిబంట్ ఴషతి కయౌపంచద఼.


బరీరల తురవసణతో షహా గహయస్ స్యౌండరల మీపయౌలంగ్ యొకు బాధయత అదదెకు ఉండతవహమ్ది .



క్హయంట్ీన్ తు క్ోషం బైనర్/బాల క్హమ్ాకులన఼ తుయమంచకడద఼.



క్హమ్ాక చట్ాిలు, న఼ీ మనహాభంు బాధయతలు, దాతు ఉదయ యగుల షంక్షేమ చరయలు మమ్యు ఏదదైనా
ఇతర చట్ి బదధ బైన బాధయతలతో షహా భూమ యొకు అతుీ చట్ాిలకు అదదెకు ఉండతవహరు కట్ుిబడి
ఉండాయౌ.



అదదెకు ఉండతవహరు ఏ షబ్-క్హంట్ాాకిర్ యొకు స్టఴలన఼ తుమగీం చతయకడద఼ లేదా ఏ ఇతర ఴయక్తిక్త
పందాతుీ బదియ్ చతయకడద఼. క్హంట్ాాకిర్/అదదెకు ఉండతవహరు క్హయంట్ీన్ స్టఴలన఼ అందించలేడతు
మమ్యు మమేదదైనా ఇతర క్షాతుక్త షబ్ క్హంట్ాాక్టి చతష఼కునీట్ు
ల ఏ షమయంలోనైనా కన఼గొనబడితత,
క్హంట్ాాకుిన఼ రద఼ె చతయడాతుక్త మమ్యు అతుీ స్కయమ్ట్ీ డితృహజిట్ల న఼ జుి చతయడాతుక్త
డితృహర్ిబంట్కు సకుు ఉంట్ుంది.



అదదెకు ఉండతవహరు క్హయంట్ీన్ తృహాంగణాతుీ మమే ఇతర క్హరయకలాతృహలకు ఉయోగ్ంచకడద఼.



ఏ క్హరణం చదపకుండానే వేలం రద఼ె చతయు సకుు డితృహర్ిబంట్కు కలద఼.



అతుీ చట్ి రబైన వివహదాలు అమమహఴతి హైక్ోరుి అధిక్హర మ్ధిక్త మాతాబే లోబడి ఉంట్ాభ.

క ంట్రాక్టర్ అందంచాల్సిన నాణ్యత & రిశుభ్ాత:


క్హంట్ాాకిర్ మంచి నాణయతతో క్హయంట్ీన్లో వికాభంచడాతుక్త అతుీ ఆహారం మమ్యు ఇతర ఴష఼ిఴులన఼
స్టకమ్ంచాయౌ.



తృహతాలు ఎలల వేళలా బమ్స్టలా శుభాంగహ ఉంచాయౌ.



ాతి ఉదయం ఏదదైనా ఴష఼ిఴున఼ అందించత ముంద఼ అతుీ తృహతాలన఼ క్తమ
ా రహితం చతయాయౌ.



క్హయంట్ీన్న఼ అతుీ షమయాలోల తురవహించతంద఼కు అదదెకు ఉండతవహరు ాతతయక వాదధ ఴహించాయౌ. ఈ
ాయోజనం క్ోషం, క్హంట్ాాకిర్ యొకు ఉదయ యగులు ాతి ఫోజనం తమహవత క్హయంట్ీన఼ీ ూమ్ిగహ శుభాం
చతయాయౌ.



క్హయంట్ీన్ ఆష఼ిలు మమ్యు తృహాంగణాలన఼ శుభారచడం, కడగడం మమ్యు మొతి ం తురవసణ క్ోషం
అతుీ షమయాలోల తగ్నంత మానఴ వక్తితు వితుయోగ్ంచతలా అదదెదారు తుమహధమ్ంచ఼క్ోవహయౌ.



క్హయంట్ీన్లోతు బనఽ బో ర్్లో ఐట్మ్ మేట్ జాతతా తపతుషమ్గహ ాదమ్శంచబడాయౌ.



అదదెదారు ఉదయ యగులు ఆహామహతుీ అందించత షమయాలలో చకుగహ మమ్యు శుభాబైన బట్ి లు
మమ్యు అతృహాన్లన఼ ఉయోగ్ంచతలా చఽడాయౌ.



క్హయంట్ీన్ నడెుతేనీుపడె అదదెదారు అతుీ భదాతా చరయలన఼ (అగ్ీతో షహా) తీష఼క్ోవహయౌ.
క్హయంట్ీన్లో తు చతయడాతుక్త తుయమంచబడిన ఴయకుిల క్ోషం అదదెకు ఉండతవహరు ాథమ చిక్తతస
ట్టిన఼ ఉంచాయౌ.



గడువు-పొ డిగింు-ఒపందం ముగింు :
తడ్ ర్ ఏదదైనా చట్ి విరుదధ బైన క్హరయకలాతృహలకు తృహలపడినట్ు
ల మమ్యు పందంలోతు తుబంధనలు
మమ్యు శరతేలన఼ తృహట్టంచనట్ు
ల గుమ్ించిన వంట్నే రద఼ె యొకు తుబంధన అమలోలక్త ఴష఼ింది
అదదెదారు ాతి నల 5ఴ తతదీన అదదె మొతాితుీ వంట్నే చదయౌలంచినంత క్హలం పందం అమలులో
ఉంట్ుంది. అదదె ఴయఴధి ముగ్స్టలోు రషపర అంగీక్హరంతో ఴయఴధి తృొ డిగ్ంు తదయౌయజేయఴచ఼ు.

ఫైనాన్షి యల్ బిడ్ న్షబంధనలు :


తడ్ తృహాస్స్ంగ్ రుష఼ము రౄ.10,00/- (రౄతృహభలు వభయ మాతాబే) షఽమ్ంట్టండింగ్ ఇంజతూర్
(AM) గుంట్ృరు వహమ్ టరున డిమాండ్ డాాఫ్టి రౄంలో షమమ్పంచిన తమహవత పైనాషయల్స తౄహరం
అందించబడెతేంది.



ముందష఼ి

ధమహఴష఼ి

స్ొ ముాన఼

(EMD)

రౄ.50,000/-

షఽమ్ంట్టండింగ్ ఇంజతూర్ (AM) గుంట్ృరు వహమ్ టరున

(రౄ.

యాఫై

వేలు

మాతాబే)

డిమాండ్ డాాఫ్టి రౄంలో చదయౌలంచి,

పైనాతుష యల్స తౄహరమ్తో తృహట్ు షమమ్పంచాయౌ.


పైనాతుష యల్స తౄహరమ్న఼ స్వకమ్ంచిన తమహవత గుతతి దారు నలకు అదదె మొతాితుీ విధిగహ షంతకం చతస్
మమ్యు స్హింప్ వేస్ క్ోట్ చతయాయౌ.



డితృహర్ిబంట్కు అందించత అతయధిక మేట్ు (అతుీ న఼ీలతో షహా మొతి ం) ఆధారంగహ అదదెదారు
తురణభంచబడతారు.

జతరచవలసిన త్ాాలు:


షంషథ మ్జిస్టిశ
ే న్/తృొ ా ట్
ై మీషప్



GST, తృహన్ క్హర్్ మమ్యు ఆధార్ క్హర్్



ఏదదైనా ఇతర షంబంధిత ఉంట్ే, మొదల ైనవి

అదదెదారు న్షరా రణ్ : ఫైనాన్షియల్ కోట్ు ఎక్ుువ దాఖలు చేసిన అదదె దారు న ండి ఆక్షన్ /వేలం సి.ఇ.ఓ., రైతు బజారు
& చీఫ్ ఇంజనీర్ (ఎ ఎం ) రయవేక్షణ్లో జరుగున .

సంఖయ

రైతు బజార్ పేరు

సంాదంచవలసిన నం.

1

కేదారేశ్వరపేట్, విజయవ డ

8520913456 (బరలాజీ గ రు)

2

భ్వ నీురం, విజయవ డ

9259896896 (రమేష్ గ రు)

3

క్ృష్ణలంక్

9849940888 (జాన్ విక్టర్ గ రు)

4

అలంక ర్ ట్రకీస్

5

జి.స్. ర జు రోడ్

9182361119 (కిషో ర్ గ రు (ADM)

