
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
જનસપક અિધકાર�ં � �ી, 

જનસપક િવભાગં � , 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા.  
 

  ઉપરો�ત �હરાત વબસાઇટ તથા દ$ િનક પપરમા % ે ે ં તા ૨૭-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ આપવા િવનતી છં ે. 
 

 

 કાયપાલક ઇજનર � ે  

                                                                                    (રોડ 0ો1�ટø) 

            વડોદરા મહાનગરપા�લકા 
         

 
 
 
 
 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા    

www.vmc.gov.in 
વડોદરા મહાનગરપા�લકાના યો2ય િવભાગ તેમજ યો2ય �ેણીમા ન4ધાયેલ ઇ�રદારો પાસેથી તથા ં

સરકાર�/અધસરકાર� સ6થાના ન4ધાયેલા અ7ભવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટ% મહોરબધ ભાવપ9ો મગાવવામા � ં ુ ં ં ં

આવે છે.    

;દા< રકમ 
 

બાનાની રકમ 
= . 

ટ%>ડરની ફ� 
 

ટ%>ડર િવતરણની 

છે@લી તાર�ખ 

ટ%>ડર 

6વીકારવાની 

છે@લી તાર�ખ 

વB ુમાCહતી માટ% 

િવભાગ  

૧. કામ7 નામ ુ : વડોદરા મહાનગરપા�લકાના ઉતરઝોનમા વાિષGક ઇ�રાં થી કાચા ર6તા પાકા કરવા7 ુઅને  કાપHટ , એ.સી તથા 

�લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ.(Lિનટ ર%ટ ુ થી)    

=I . ૬ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૧૨,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૨. કામ7 નામ ુ : વડોદરા મહાનગરપા�લકાના દ�Pણઝોનમા વાિષGક ઇ�રાં થી કાચા ર6તા પાકા કરવા7 ુઅને  કાપHટ , એ.સી તથા 

�લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ.(Lિનટ ર%ટ થીુ )    

=I . ૬ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૧૨,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૩. કામ7 નામ ુ : વડોદરા મહાનગરપા�લકાના Qવુ�ઝોનમા વાિષGક ઇ�રાં થી કાચા ર6તા પાકા કરવા7 ુઅને  કાપHટ , એ.સી તથા 

�લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ.(Lિનટ ર%ટ થીુ )   

=I . ૬ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૧૨,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૪. કામ7 ુનામ : વડોદરા મહાનગરપા�લકાના પિSમઝોનમા વાિષGક ઇ�રાથી ં કાચા ર6તા પાકા કરવા7 અનેુ  કાપHટ , એ.સી તથા 

�લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કામ  ું          

=I . ૬ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૧૨,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૫. કામ7 ુનામ : રોડ 0ો1કટ માટ% ઉUરઝોનમા ંવાિષGક ઇ�રાથી કાપHટ , એ.સી તથા �લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ.  (Lિનટ ર%ટ ુ

થી)   

=I . ૧૦ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૨૦,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૬. કામ7 નામ ુ : રોડ 0ો1કટ માટ% દ�Pણઝોનમા ંવાિષGક ઇ�રાથી કાપHટ , એ.સી તથા �લકવીડ િસલકોટ કરવા7ુ ંકામ. (Lિનટ ર%ટ ુ

થી)   

=I . ૧૦ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૨૦,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૭. કામ7 ુનામ :  રોડ 0ો1કટ માટ% Qવુ�ઝોનમા ંવાિષGક ઇ�રાથી કાપHટ , એ.સી તથા �લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ.  (Lિનટ ર%ટ ુ

થી)   

=I . ૧૦ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૨૦,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

૮. કામ7 ુનામ : રોડ 0ો1કટ માટ% પિSમઝોનમા ંવાિષGક ઇ�રાથી  કાપHટ , એ.સી તથા �લકવીડ િસલકોટ કરવા7 કાું મ. (Lિનટ ર%ટ ુ

થી)   

=I . ૧૦ કરોડની મયાદામા � ં  =I  ૨૦,૦૦,૦૦૦ =I  ૨૦,૦૦૦/- ૩૦-૧૧-૧૯ ૩૦-૧૧-૧૯ રોડ 0ો 

            ઉપરોકત �હ%રાતમા દશાવેલ તમામ કામો માટ%ના કોરા ટ%>ડર ફોમ તથા કામની િવ6Xત માCહતી ં ૃ� � અ9ેની કચેર�એથી 

મળ� શકશે. વડોદરા મહાનગરપા�લકાની ઉપર જણા[યા \જબની વેબસાઇટ પરથી માCહતી તેમજ ટ%>ડર ફોમ ડાઉનલોડુ �  કર�  

ભર�ને �હ%રાતના ટ%>ડર ડો]મે>ટમા દશા[યા \જબ ઇુ ં ુ� -ટ%>ડર^ગથી ભર%લા ટ%>ડરના 0ી-બીડ ડો]મે>ટની સો_ટ કોપી `ારા જુ  

ઓનલાઇન ફ�ત ઇ-ટ%>ડર^ગ પbધિતથી wwwnprocure com. .  વેબસાઇટ પરથી ટ%>ડર ભરવા7 રહ%શેુ . cયારબાદ સો_ટ કોપીના આધાર% 

જ તે7 ઇવો@Lએશન કરવામા આવશેુ ુ ં , ઇ�રદાર% ભર%લા ટ%>ડરના 0ી-બીડ ડો]મે>ટની ુ હાડ કોપી�  પણ રd કરવાની રહ%શેૂ .  

તમામ બીડર% ટ%>ડર ફ�ની રકમના ડ�.ડ�.તેમજ ૨% અનામતની રકમના Cડમા>ડ gા_ટ/નેશનલાઇઝ બhકની બhક ગેરટ�  ં

હાડ કોપીમા � ં (અ7 ન ુ ં ૧ થી ૮ માટ%) તાતાતાતા....0000૩૩૩૩....૧૧૧૧૨૨૨૨....૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના રોજ સદર ઉપરોકત કામની હાડ કોપી ર<� .પો6ટ એડ�./6પીડ પો6ટથી 

કાયપાલક ઇજનેર� , ર6તા શાખા 0ો1કટ , jમાર શાળા ન ુ ં ૧,  kલીરામ પhડાવાળાની સામેુ , રાવQરાુ , ૩૯૦૦૦૧ વડોદરા ખાતે 

મોકલવાની રહ%શે. 

    તેમજ કોઇપણ ભાવપ9 મતેમજ કોઇપણ ભાવપ9 મતેમજ કોઇપણ ભાવપ9 મતેમજ કોઇપણ ભાવપ9 મ ંં ંdંર નામdર કરવાની અબાિધત સUા dર નામdર કરવાની અબાિધત સUા dર નામdર કરવાની અબાિધત સUા dર નામdર કરવાની અબાિધત સUા ૂ ૂૂ ૂૂ ૂૂ ૂંં ંં lLિનિસપલ કિમmર�ીની રહ%શેlLિનિસપલ કિમmર�ીની રહ%શેlLિનિસપલ કિમmર�ીની રહ%શેlLિનિસપલ કિમmર�ીની રહ%શેુુ ુુ ....  

                        

પી.આર.ઓ.ન ં /૧૯-૨૦.                          કા.ઇ. રોડ.0ો.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Issue of Tender Tender 

P.R.O. No. 

Department Details 

Start Date End Date 

Last Date for 

receipt of Tender 

Document by 

post 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for 

construction of   Road Upto  

Metal Grouting and  Carpet,   

A.C,  Liquid Sealcoat for 

North Zone. 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for 

construction of  Road  Upto 

Metal Grouting and  Carpet,   

A.C , Liquid Sealcoat for South 

Zone 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for 

construction of  Road  Upto 

Metal Grouting and  Carpet,   

A.C,  Liquid Sealcoat for East  

Zone 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for 

construction of  Road  Upto 

Metal Grouting and  Carpet ,  

A.C,  Liquid Sealcoat for West 

Zone 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for  

Construction of Work of Carpet, 

A.C , Liquid Sealcoat for Road 

Project Department in North 

Zone. 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for  

Construction of Work of Carpet ,  

A.C,  Liquid Sealcoat for Road 

Project Department in South  

Zone. 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for  

Construction of Work of Carpet ,  

A.C, Liquid Sealcoat for Road 

Project Department in East  

Zone. 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Annual rate Contract for  

Construction of Work of Carpet ,  

A.C,  Liquid Sealcoat for Road 

Project Department in West  

Zone. 

05-11-19 30-11-19 03-12-19 


