
                 વડોદરા મહાનગરપા લકા  
                          1.www.vmc.gov.in     
વડોદરા મહાનગરપા લકાના યો ય િવભાગ તેમજ યો  ય ેણીમા ં ન ધાયલેઇ રદારો પાસેથી તથા સરકાર  
/અધસરકાર સ ં થાનાન ધાયેલ અ ભુવી ઇ રદારો પાસથેી નીચ ે જણાવેલ કામો માટ મહોરબધંભાવપ ો 
ર .પો ટ એડ / પીડ પો  ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

અંદા  રકમ . બાનાની 
રકમ . 

ટે ડર ફી 
. 

ટે ડરિવતરણ
ની 

છે  લી તારીખ 

ટે ડર  વીકાર
વાનીછે  લી 
તારીખ 

વધમુાહીતી માટે 
િવગત 

પી.આ
ર.ઓ 
નંબર  

૧. કામન ુનામ: વડોદરા શહરના બાગોમા ંતથા ડ વાઇડરમા ં ૂ મ િસચાઇ પ ધિત લગાવવા ુ ંકામ . 

                 (વધ/ુ ઓછાનુ ંભાવપ  )     
૧૦,૦૦,૦૦૦/-    

મયાદામા ં
  ૨૦,૦૦૦/-    ૨૦૦૦/-    ૨૪-૦૭-૨૦૧૯  ૨૬-૦૭-૨૦૧૯  

  

પાકસ એ  ડ  ગાડન 

 

૨. કામ ુ ંનામ- વડોદરા શહરના પિ મ ઝોનમા ંઝાડની ડાળ ઓ મ ગ/ કટ ગ કરવા માટ કટર સહ 

                  માનવ દન સ લાય કરવા ુ ંકામ  (વધ/ુ ઓછાનું ભાવપ  )    ર -ઇ વાઇટ  
  ૨,૫૦,૦૦૦/-    

મયાદામા ં
  ૫,૦૦૦/-    ૮૦૦/-    ૨૪-૦૭-૨૦૧૯  ૨૬-૦૭-૨૦૧૯  

  

પાકસ એ  ડ  ગાડન 

 

ન ધ:  (૧)  ઇ રદાર ળુ ભાવ૫  ર ુ  કરતી વખત ે ી-કવોલીફ કશન બીડ સાથ ેમની ર સી  ટ તથા પી.એફ સટ ફ કટ/બાહંધર  

પ   અન ે ટ  ડર  લી૫ બીડવાની રહશ.ે (૨) ટ  ડર  વીકારવાની તાર ખે જ ટ  ડર સાં  ૫-૦૦ કલાક ખોલવામા ં આવશ ે (૩) 

ાઇઝબીડમા ં કોઇ૫ણ કારની શરત  ્ વીકારવામા ંઆવશ ેનહ .(૪)  સદર ભાવપ  ર .પો  ટ/  પીડ પો  ટથી રકોડ શાખા,ખડંરાવ 

માકટ,વડોદરાન ેમળ  જવાનો સમય બપોરના ૪-૦૦ કલાક ધુીનો રહશ.ે કોઇપણ ભાવપ  મં ુર/ ના મં ુર કરવાની અબાધીત સતા 

 .ુકિમ  નર ીન ેરહશ.ે   

પી. આર.ઓ નં/       /૧૯-૨૦                                                                     જનસપંક િવભાગ  વારા કાશીત             

 

િત, 

જનસપંક અધીકાર ી, 

જનસપંક િવભાગ 

 

 

            સદર હરાત તા- ૧૮-૦૭-૨૦૧૯ના અ ણી  દિનક સમાચારપ ોમા તથા વેબસાઇટ 

પર  િસ  ધ  કરવા િવનતંી છે. 

 
                                                                                                                                                                                                 

                 ડાયરકટર  

                                                                         પાકસ અન ેગાડન 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ten
der 
P.R
.O. 
No. 

Dept Detail Issue of Tender 

 

Last date 
of 

Receipt 
of Tender 
document 

by post 

     Parks & 
Garden 

1. Installation of Micro 
Irrigation system at 
different Gardens 
and Dividers 
Vadodara city. 

18-07-2019  24-07-2019 26-07-2019  

  Parks & 
Garden 

2. Tree pruning, 
trimming and  cutting 
in west   zone of 
vadodara city with 
supplying of Tractor 
and workman  
Re-invite  

18-07-2019  24-07-2019 26-07-2019  

 


