
 

         વડોદરા મહાનગરપાલકાના યો�ય િવભાગ તેમજ યો� ય

ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચ ેજણાવેલ કામો માટ$ મહોરબધં ભાવપ'ો

�દા� રકમ 

	. 

બાનાની રકમ 

	.  

ટ�� ડ

૧. કામ�ુ ંનામ:-  ������� �	
 
૪૧૮૯૦/- ૮૪૦/-  ૪

૨. કામ�ુ ંનામ- ���� � ��� ������ 
૩૧૫૦૬/- ૬૪૦/- ૪

૩. કામ�ુ ંનામ-  ��������� �����	 �	� ���� ������ ���� ������	 ���
૨૪૭૮૦/- ૫૦૦/- ૪૦૦

ન�ધ:  (૧) ટ$, ડર - વીકારવાની તાર.ખે જ ટ$, ડ

સ0ગલ બીડ જ ભરવા� ુ ંરહ$શે. (૨) બીડમા ંકોઇ

એ,ડ ગાડ5ન ઓફ.સ, બાલ ભવન પાસે,-સયા9બાગ ગેટ નં

:ધુીનો રહ$શે. કોઇપણ ભાવપ' મ;ુંર/ ના મ;ુંર કરવાની અબાધીત સતા = >ુ
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Tender 
P.R.O. No. 

Dept 

   

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

1. Repairing of play 
equipment at warasiya sant 
kava

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

2. Repairing 
equipment 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

3. Repairing of 
parag

વડોદરા મહાનગરપા3લકા  

1.www.vmc.gov.in    2.www.vmcegov.com 

ના યો�ય િવભાગ તેમજ યો� ય Tેણીમા ં ન�ધાયેલ ઇ�રદારો પાસેથી તથા સરકાર. /અધ5સરકાર. સ ં

ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચ ેજણાવેલ કામો માટ$ મહોરબધં ભાવપ'ો પો- ટ એડ./- પીડ પો- ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે

ટ�� ડર ફ6 	. ટ�� ડર 

િવતરણની 

છે< લી તાર6ખ 

ટ�� ડર 

> વીકારવાની 

છે< લી તાર6ખ 

વ? ુમાહ6તી માટ� 

િવભાગ  

 ��������	 ��
-��
�� ����� ����� ������	 ���
૪૦૦/- ૧૯.૧૧.૨૦૧૯ ૨૦.૧૧.૨૦૧૯ પાકAસ એ�ડ ગાડAન 

� ��� ������ (������ ����� �� ����� 
��� ����� ������	 ���
૪૦૦/- ૧૯.૧૧.૨૦૧૯ ૨૦.૧૧.૨૦૧૯ પાકAસ એ�ડ ગાડAન 

��������� �����	 �	� ���� ������ ���� ������	 ���. 

૪૦૦/- ૧૯.૧૧.૨૦૧૯ ૨૦.૧૧.૨૦૧૯ પાકAસ એ�ડ ગાડAન 

ટ$, ડર સાVં ૫-૦૦ કલાક$ ખોલવામા ંઆવશે (૩) �હ$રાત ગાડ5ન -ટોર લગત છે Vની ન�ધ લેવી

બીડમા ંકોઇ૫ણ Zકારની શરત - વીકારવામા ંઆવશે નહ.. (૩)  સદર ભાવપ' ર9.પો- ટ/- પી

સયા9બાગ ગેટ ન-ં૪, વડોદરા મહાનગરપલકા વડોદરાને મળ. જવાનો સમય બપોરના 

ના મ;ુંર કરવાની અબાધીત સતા = >.ુકિમ] નરTીને રહ$શે.   
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Details Issue of Tender 

Start date End date

Repairing of play 
equipment at warasiya sant 
kavar Garden     

11-11-2019 19-11-2019

epairing of mini tractor’s 
equipment   11-11-2019 19-11-2019

Repairing of fountain at 
parag-vatika Garden         11-11-2019 19-11-2019

અધ5સરકાર. સ ં- થાના 

થી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

વ? ુમાહ6તી માટ� પી.આર. 

ઓ નબંર  

���. 
પાકAસ એ�ડ ગાડAન   

����� ����� �� ����� 
��� ����� ������	 ���. 
પાકAસ એ�ડ ગાડAન   

પાકAસ એ�ડ ગાડAન    

�હ$રાત ગાડ5ન -ટોર લગત છે Vની ન�ધ લેવી.ફકત 

- પીડ પો- ટથી પાક5સ 

વડોદરાને મળ. જવાનો સમય બપોરના ૪-૦૦ કલાક 
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Last date of 
Receipt of 

Tender 
document by 

post 

End date  

2019 

 
 
20-11-2019 

2019 

 
 
20-11-2019 

2019 

 
 
20-11-2019 


