
 

વડોદરા મહાનગર પા લકા 
(પાણી રુવઠા) 

હરાત 

વડોદરા મહાનગર પા લકામા ંયો ય િવભાગ તેમજ યો ય ેણીમા ંન ધાયેલા ઇ રદારો પાસેથી તથા સરકાર  

અને અધસરકાર  સં થામા ંન ધાયેલા અ ભુવી ઇ રદારો પાસથેી નીચે જણાવેલ કામો માટ મહોરબધં ભાવપ કો 

બે ભાગમા ં( વોલીફ કશન બીડ અને ાઇઝ બીડ) ર .પો ટ એડ / પીડપો ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે. 

દા ત રકમ 

િપયા   

બાનાની 

રકમ 

િપયા 

ટ ડર ફ  

િપયા 

ટ ડર 

ડાઉનલોડ ગ 

છે લી તાર ખ 

ટ ડર 

વીકારવાની 

છે લી તાર ખ 

વ  ુ

માહ િત 

માટ 

િવભાગ 

પી.આર.ઓ. 

નબંર 

૧. કામ ુ ંનામ: ઇલ.ેિમક. (પા. .ુ) શાખા હ તકની હર નગર ટાકં  ખાતનેી પપં ગ મશીનર  તથા તમામ 

ઇલે.મીક. ઇ વીપમટસ ુ ંઓપરશન અને મે ટન સ તથા ડ શુન ઝોન માણે વા વ જ ં શન સચંાલન 

કરવાની કામગીર  સ હતનો  ણ વષ માટ ઇ રો આપવા ુ ંકામ. 

૧૧૭૨૫૦૯૬ ૨૩૪૫૦૨ ૧૦૦૦૦ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ઇલે.મીક.  

૨. કામ ુ ંનામ: ઇલે.િમક. (પા. .ુ) શાખા હ તકની કલાલી ટાકં  ખાતનેી પપં ગ મશીનર  તથા તમામ 

ઇલે.મીક. ઇ વીપમટસ ુ ંઓપરશન અને મે ટન સ તથા ડ શુન ઝોન માણે વા વ જ ં શન સચંાલન 

કરવાની કામગીર  સ હતનો  ણ વષ માટ ઇ રો આપવા ુ ંકામ. 

૯૬૬૫૨૩૭ ૧૯૩૩૦૫ ૬૦૦૦ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ઇલે.મીક.  

૩. કામ ુ ંનામ: ઇલે.િમક. (પા. .ુ) શાખા હ તકની માજંલ રુ ટાકં  ખાતનેી પપં ગ મશીનર  તથા તમામ 

ઇલે.મીક. ઇ વીપમટસ ુ ંઓપરશન અને મે ટન સ તથા ડ શુન ઝોન માણે વા વ જ ં શન સચંાલન 

કરવાની કામગીર  સ હતનો  ણ વષ માટ ઇ રો આપવા ુ ંકામ. 

૧૦૯૦૩૫૫૮ ૨૧૮૦૭૨ ૧૦૦૦૦ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ ઇલે.મીક.  

ન ધ: (૧) સદર હરાત ુ ં ી વોલીફ કશન બીડ તથા ાઇઝબીડ વેબ સાઇટ www.nprocure.com પર  

તા. ૦૪.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજથી િસ ધ થશ.ે (૨) સદર કામની ી-બીડ મીટ ગ તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ રોજ વડોદરા 

મહાનગર પા લકા,ખડંરાવ માકટ બ ડ ગના મીટ ગ મમા ં ૧૧.૦૦ કલાક મળશ ે (૩) ઇ રદાર ઇ-ટ ડર 

પ ધિતથી વેબસાઇટ www.nprocure.com પરથી ટ ડર ભર  એક નકલ (હાડ કોપી) ફ ત ી બુીડ તથા ડ .ડ . 

ર .એડ . પો ટ/ પીડ પો ટથી ડ. િુનિસપલ કિમ ર, રકોડ શાખા, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, વડોદરા મહાનગર 

પા લકા, વડોદરા-૩૯૦૨૦૯ને મળ  જવાનો તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૯ નો સમય બપોરના ૧૬.૦૦ કલાક ધુીનો રહશ.ે 

(૪) સદર ુ ં હરાત તથા કામના ટ ડર www.vmc.gov.in પર પણ મળ  શકશ.ે (૩) કોઇપણ ભાવપ  

મં ૂર/નામં ૂર કરવાની અબાિધત સ ા .ુ કિમ ર ીને રહશ.ે 

પી.આર.ઓ.ન.ં /૨૦૧૯-૨૦ જનસપંક િવભાગ ારા કાિશત 

 
    
 

 

Tender 
P.R.O. 

No. 
Department Details 

Issue of Tender Last Date 
for 

Receipt of 
Tender 

Document 
by Post 

Start 
Date 

PreBid 
Date 

 Exe. Engineer 
Water Works 

All in All operation and maintenance 
work of the Harinagar  Water 
distribution  station for three year of 
Vadodara Municipal Corporation 

04.07.2019 10.07.2019 24.07.2019 

 Exe. Engineer 
Water Works 

All in All operation and maintenance 
work of the Kalali  Water distribution  
station for three year of Vadodara 
Municipal Corporation 

04.07.2019 10.07.2019 24.07.2019 

 Exe. Engineer 
Water Works 

All in All operation and maintenance 
work of the Manjalpur Water 
distribution  station for three year of 
Vadodara Municipal Corporation 

04.07.2019 10.07.2019 24.07.2019 

 
 
 
 


