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Tender 
P.R.O. 

No 
Department Details Schedule of tender Last Date 

for receipt 
of tender 
document 

by post 

Start Date End Date 

 Exe. Engineer 
(Mech.) 
Mechanical 
deptt., Central 
W.S. Br,. 

To repair of BEML make 
BD-65-1 chain type dozer 
with labour and spares  

Dt. 1-7-19 Dt.11-7-19 Dt.19-7-19 

 Exe. Engineer 
(Mech.) 
Mechanical 
deptt., Central 
W.S. Br,. 

To repair of BEML make 
BD-50 chain type dozer 
with labour and spares  

Dt. 1-7-19 Dt.11-7-19 Dt.19-7-19 

  



Pressnote of 02-work 25-6-19 

વડોદરા મહાનગરપા લકા, 
www.vmc.gov.in. 

વડોદરા મહાનગરપા લકામા ંયો ય િવભાગ તેમજ યો ય ેણીમા ંન ધાયેલ મા ય ઇ રદારો/અ ભુવી ઇ રદારોતથા 
અ ભુવી ઇ રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામ માટ બે બીડમા ંમહોરબધં ભાવપ કો ર ટડ એ.ડ ./ પીડ પો ટથી મળે તેમ 
મગંાવવામા ંઆવે છે. 

કામ  ુ નામ 
દા  રકમ 

ઇ.એમ.ડ .ની 
રકમ . 

ટ ડર ફ  
.  

ટ ડર 
િવતરણની 
છે લી તા. 

ટ ડર 
વીકારવાની 
છે લી તા. 

વ  ુમા હતી માટ સપંક િવભાગ 

૧.કામ  ુનામઃ. To repair of BEML make BD-65-1 chain type dozer with labour and spares 
968662/- 19400/- 2000/- Dt.11-7-19 Dt.19-7-19 િમકિનકલ ખા ,ુ સે લ વકશોપ 

શાખા, કા રુા, વડોદરા.  
૨.કામ  ુનામઃ To repair of BEML make BD-50 chain type dozer with labour and spares 
930666/- 18650/- 2000/- Dt.11-7-19 Dt.19-7-19 િમકિનકલ ખા ,ુ સે લ વકશોપ 

શાખા, કા રુા, વડોદરા.  
ઉપરોકત કામોની મા હતી તથા પેશીફ કશન માટ ઇ રદારોએ ઇ.એમ.ડ .ની રકમ તથા ટ ડર ફ ની રકમ મીકનીકલ 

શાખા, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, મ ન.ં૧૩૨મા ંસવાર ૧૧-૦૦ કલાકથી ૧૪-૦૦ કલાક ધુીમા ંરોકડથી અથવા િુન.કિમ ર ી, 
વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બકના ડ .ડ .થી તા.1-7-19 થી તા.11-7-19 ધુી જમા કરાવી તનેી પાવતી વકશોપ શાખામા ંર ુ  
કર  ભાવપ કો ઓ ફસ સમય દર યાન મળેવી શકાશ.ે સીલબધં કર  ભરલા ભાવપ ો પર કામ  ુનામ, ખાતા  ુનામ, ડ  ુડઇટ 
લખી તા.19-7-19મા ં ડ. િુન.કિમ ર ી (વ), રકડ િવભાગ, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, મહાનગરપા લકા, વડોદરા-૦૧ને 
આર.પી.એ.ડ ./ પીડ પો ટથી બપોરના ૧૬-૦૦ કલાક ધુીમા ંમળે તે ર તે મોકલવાના રહશે. કોઇપણ ભાવપ ક મં ુર/નાં જુર 
કરવાની સ ા .ુકિમ ર ીને અબાિધત રહશે.  
પી.આર.ઓ.ન.ં       /19-20                         કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 
 


