
 

         વડોદરા મહાનગરપાલકા

સરકાર� /અધ�સરકાર� સ ં� થાના ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ!રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટ& મહોરબધં ભાવપ(ો 

કવોલીફ�ક&શન ) ર,.પો� ટ એડ�/� પીડ પો� ટ

/દા, રકમ 0. બાનાની 

રકમ 0.  

૧.કામ�ુ ંનામ-  પાકસ એ�ડ ગાડન શાખા હ�તકના બગીચાઓની 

                  (વ�/ુઓછા�ુ ંભાવપ

૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-  

(એક કરોડ ની 

મયાદામા)ં  

૨,૦૦,૦૦૦/- 

૨. કામ�ુ ંનામ-  શહ)રના દ*+ણ િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  

૫૧,૦૦,૦૦૦/- ની 

મયાદામા)ં 

૧,૦૨,૦૦૦/- 

૩. કામ�ુ ંનામ-  શહ)રના પિ6મ  િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  

૪૫,૦૦,૦૦૦/- ની 

મયાદામા)ં   

૯૦,૦૦૦/-  

૪. કામ�ુ ંનામ-  શહ)રના 9વૂ િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  

૨૫,૦૦,૦૦૦/- ની 

મયાદામા)ં   

૫૦,૦૦૦/-  

૫. કામ�ુ ંનામ-  શહ)રના ઉ<ર િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  

૧૫,૦૦,૦૦૦/- ની 

મયાદામા)ં   

૩૦,૦૦૦/-  

 ન�ધ: ૧) સદર4ુ ં!હ&રાતની 6ી-બીડ મીટ8ગ રાખવામા ંઆવેલ નથી

બીડ વેબ સાઇડ www.nprocure.com 

www.nprocure.com પરથી ટ&; ડર ભર�ને એક નકલ 

ડાયર&કટર <ી, (પાક�સ એ;ડ ગાડ�ન), સયા,બાગ

મળ� જવાનો સમય બપોરના ૪-૦૦ 

A B.ુકિમD નર<ીને રહ&શે.   

પી. આર.ઓ ન/ં        / ૨૦૧૯-૨૦      
 
 
 

6િત, 

જનસપંક� અધીકાર�<ી, 

જનસપંક� િવભાગ 

 

સદર !હ&રાત તા-૦૩-૧૧-૨૦૧૯ના અIણી  દJ િનક સમાચારપ(ોમા તથા વેબસાઇટ પર  6િસK ધ

િવનતંી છે. 

 

 

 

     

     

        વડોદરા મહાનગરપા*લકા  (ઇ-ટ&; ડર)  
www.vmc.gov.in     

વડોદરા મહાનગરપાલકાના યોMય િવભાગ તેમજ યોM ય <ેણીમા ં ન�ધાયેલ ઇ!રદારો પાસેથી તથા 

ના ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ!રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટ& મહોરબધં ભાવપ(ો 

ડ પો� ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

ટ&; ડર ફ� 

0. 

ટ&; ડર 

િવતરણની 

છેN લી તાર�ખ 

ટ&; ડર � વીકારવાની 

છેN લી તાર�ખ 

વO ુમાહ�તી માટ& 

િવભાગ  

પાકસ એ�ડ ગાડન શાખા હ�તકના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  

ઓછા�ુ ંભાવપH)  

૬૦૦૦/-  
૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯  

પાકસ એ�ડ ગાડન 

િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  (વ�/ુઓછા�ુ ંભાવપH

૬૦૦૦/- ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯  પાકસ એ�ડ ગાડન

િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  (વ�/ુઓછા�ુ ંભાવપH

૪૦૦૦/- ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯  પાકસ એ�ડ ગાડન

િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  (વ�/ુઓછા�ુ ંભાવપH

૪૦૦૦/- ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯  પાકસ એ�ડ ગાડન

િવ�તારના બગીચાઓની િનભાવણી વાિષ/ક ઇ1રા પેટ) કરવા�ુ ંકામ  (વ�/ુઓછા�ુ ંભાવપH

૨૦૦૦/-  ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ ૧૫-૧૧-૨૦૧૯  પાકસ એ�ડ ગાડન

બીડ મીટ8ગ રાખવામા ંઆવેલ નથી. ૨) સદર !હ&રાત�ુ ં6ી-કવોલીફ�ક&શ બીડ તથા 6ાઇઝ 

 પર તા- ૦૪- ૧૧ -૨૦૧૯ ના રોજ 6િસK ધ થશે. ૩) ઇ!રદાર& ઇ ટ&; ડ

ર ભર�ને એક નકલ (હાડ� કોપી) ફકત 6ીકBબુીડ તથા ડ�.ડ� ર,. ર,.પો� ટ

સયા,બાગ, ગેટ નબંર- ૦૪, બાલભવન પાસે, વડોદરા મહાનગર પાલકા

૦૦ કલાક Qધુીનો રહ&શે. કોઇપણ ભાવપ( મRુંર/ ના મRુંર કરવાની અબાધીત સ

                                                     જનસપંક�  િવભાગ S વા

ના અIણી  દJ િનક સમાચારપ(ોમા તથા વેબસાઇટ પર  6િસK ધ

         ડાયર&કટર  

     પાક�સ એ;ડ ગાડ�

 <ેણીમા ં ન�ધાયેલ ઇ!રદારો પાસેથી તથા 

ના ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ!રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટ& મહોરબધં ભાવપ(ો ના ( 6ી-

વO ુમાહ�તી માટ& પી.આર. 

ઓ નબંર  

 

પાકસ એ�ડ ગાડન   

ઓછા�ુ ંભાવપH) 

પાકસ એ�ડ ગાડન  

ઓછા�ુ ંભાવપH 

પાકસ એ�ડ ગાડન  

ઓછા�ુ ંભાવપH) 

પાકસ એ�ડ ગાડન  

ઓછા�ુ ંભાવપH) 

પાકસ એ�ડ ગાડન  

કવોલીફ�ક&શ બીડ તથા 6ાઇઝ 

ઇ!રદાર& ઇ ટ&; ડર8ગ પK ધિત થી 

પો� ટ/� પીડ પો� ટથી 

વડોદરા મહાનગર પાલકા, વડોદરા. ને 

ના મRુંર કરવાની અબાધીત સતા 

જનસપંક� િવભાગ S વારા 6કાશીત             

ના અIણી  દJ િનક સમાચારપ(ોમા તથા વેબસાઇટ પર  6િસK ધ  કરવા  

 

ડ�ન



  

 
 

                                                                                                                                                                                                  

                              

  
 

 

 

 

         DIRECTOR  
                            PARKS & GARDEN  

Tender 
P.R.O. 

No. 
Dept Details Issue of Tender 

Last date of 
Receipt of 

Tender 
document by 

post 

   
Start date End date 

 

 PARKS & 
GARDEN  

1. Annual Rate Contract for the Garden 

Maintenances work of Parks And 

Gardens Dept.  

04-11-2019 14-11-2019 15-11-2019  

 PARKS & 
GARDEN  

2. Annual Rate Contract for the Garden 

Maintenances work of South Zone 

Garden. 

04-11-2019 14-11-2019 15-11-2019  

 PARKS & 
GARDEN  

3. Annual Rate Contract for the Garden 

Maintenances work of West Zone 

Gardens . 

04-11-2019 14-11-2019 15-11-2019  

 PARKS & 
GARDEN  

4. Annual Rate Contract for the Garden 

Maintenances work of East Zone 

Gardens . 

04-11-2019 14-11-2019 15-11-2019  

 PARKS & 
GARDEN  

5. Annual Rate Contract for the Garden 

Maintenances work of North Zone 

Gardens . 

04-11-2019 14-11-2019 15-11-2019  


