
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
જનસપક અિધકાર�ીં � , 

જનસપક િવભાગં � , 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા.  
 

   ઉપરો�ત �હ રાત પી.આર.ઓ.ન.ં૪૯૫/૧૯-૨૦ થી ,િસ-ધ થયેલ છે 1 પૈક� 3માક ન ં ં ૧ થી ૭ના કામે ં

ટ 6ડર ફ�ની રકમમા 8ધારો કરવામા આવેલ છેં ુ ં . આ 8ધારો ફ�ત ુ વેબસાઇટ ઉપર ,િસ-ધ કર� આપવા િવનતી છેં .    

 
 

 કાયપાલક ઇજનેર �  

                                                                                                     (રોડ ,ો1�ટ ø) 

              વડોદરા મહાનગરપા�લકા 
         

 
 
 

                                વવવવડોદરા મહાનગરપા�લકા   ડોદરા મહાનગરપા�લકા   ડોદરા મહાનગરપા�લકા   ડોદરા મહાનગરપા�લકા    
                        www.vmc....gov.in   

વડોદરા મહાનગરપા�લકાના યો<ય િવભાગ તેમજ યો<ય ેણીમા ન>ધાયેલ ઇ�રદારો પાસેથી ં

તથા સરકાર�/અધસરકાર� સ?થાના ન>ધાયેલા અ@ભવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટ  � ં ુ

મહોરબધ ભાવપBો મગાવવામા આવે છેં ં ં .    

CદાD રકમ 
 

બાનાની રકમ 
E. 

ટ 6ડરની ફ� 
 

ટ 6ડર 

િવતરણની 

છેFલી તાર�ખ 

ટ 6ડર 

?વીકારવાની 

છેFલી તાર�ખ 
 

વH ુ 
માIહતી 
 માટ  

િવભાગ  

૧. કામ@ નામ ુ : Kખીનગરથી નેશનલ હાઇવેને જોડતો ર?તો બનાવવા@ કામુ ુ .  

૧,૯૬,૮૨,૩૮૦ ૩,૯૩,૬૪૮ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૨. કામ@ નામ ુ : દતેં Qર મેઇન રોડ થી પોલીસ હાઉિસRગ 8ધીનો ુ ૧૮.૦ મીટર નો ર?તો વાઇડનSગ કર� 

કાપTટ/એ.સી/�લકવીડ િસલકોટ કરવા@ કામું  

૧,૭૫,૪૫,૭૦૪ ૩,૫૦,૯૧૪ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો  

૩. કામ@ નામ ુ : ટ�.પી ૨૫ મા Vના પાદરા રોડ થી વીં ુ .એમ.સી લીમીટ 8ધીુ  ૩૦ મીટરનો નવીન ર?તો 

બનાવવા@ કામુ .     

૭૪,૭૬,૧૧૨ ૧,૪૯,૫૨૨ ૬,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૪. કામ@ ુનામ : એમ.એમ.વોરા શોEમ થી દશનમ એ6ટ�કા તરફ જતા ર?તા ને વાઇડનSગ કરવા@ કામ� ુ ં .                 

૧,૯૬,૮૯,૩૧૪ ૩,૯૩,૭૮૬ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૫. કામ@ ુનામ: સમતા પોલીસ ?ટ શન થી સૌરભપાક પપીગ 8ધીનો � ં ુ ૧૮.૦૦ મીટરનો ર?તો  વાઇડનSગ 

કર� કાપTટ એ.સી િસલકોટ કરવા@ કામું . 

૧,૧૮,૭૨,૮૫૫ ૨,૩૭,૪૫૭ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૬. કામ@ ુનામ: પાણીગેટ ગજખાના પોલીસ ચોક� થી શાXીબાગ થઇ માળ�ં  મહોFલો 8ધીુ નો     

    ર?તો બનાવવા@ કામુ . 

૨.૪૫.૬૮,૧૨૨ ૪,૯૧,૩૬૨ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૭. કામ@ ુનામ : નદનવન થી રિવપાક તરફ નોં �  ૧૮.૦ મીટરનો ર?તો વાઇડનSગ કર� કાપTટ / એ.સી 

િસલકોટ કરવા@ કામું  

૨,૩૦,૪૯,૯૨૫ ૪,૬૦,૯૯૯ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો 

૮. કામ@ ુનામ : ઇલેકશન વોડ ન � ં ૧૨ મા આવેલા Zલાશેઠ હોટલ ં ુ (દાડ�યા બ�ર ]ીજં ) થી 1તલ_ર ુ

ગરનાળા 8ધી `ટપાથ તથા ડ�વાઇડરની કામગીર�ુ . 

૨૪,૬૦,૫૨૬ ૪૯,૨૧૧ ૨,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો 

               ઉપરોકત �હ રાતમા દશાવેલ તમામ કામો માટ ના કોરા ટ 6ડરં �  ફોમ તથા કામની િવ?aત � ૃ

માIહતી અBેની કચેર�એથી મળ� શકશે. વડોદરા મહાનગરપા�લકાની ઉપર જણાcયા Kજબની વેબસાઇટ ુ

પરથી માIહતી તેમજ ટ 6ડર ફોમ ડાઉનલોડ�  કર�  ભર�ને �હ રાતના ટ 6ડર ડોdમે6ટમા દશાcયા Kજબ ઇુ ં ુ� -

ટ 6ડરSગથી ભર લા ટ 6ડરના ,ી-બીડ ડોdમે6ટની ુ સોeટ કોપી fારા જ ઓનલાઇન ફ�ત ઇ-ટ 6ડરSગ 

પ-ધિતથી wwwnprocure com. .  વેબસાઇટ પરથી ટ 6ડર ભરવા@ રહ શેુ . gયારબાદ સોeટ કોપીના આધાર  જ 

તે@ ઇવોFhએશન કરવામા આવશેુ ુ ં , ઇ�રદાર  ભર લા ટ 6ડરના ,ી-બીડ ડોdમે6ટની ુ હાડ� કોપી પણ રV ૂ

કરવાની રહ શે.  

તમામ બીડર  ટ 6ડર ફ�ની રકમના ડ�.ડ�.તેમજ ૨% અનામતની રકમના Iડમા6ડ kાeટ હાડ� 

કોપીમા ં (અ@ ન ુ ં ૧ થી ૮ માટ ) તા.૨૨.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ સદર ઉપરોકત કામની હાડ કોપી�  રD.પો?ટ 

એડ�./?પીડ પો?ટથી કાયપાલક ઇજનેર� , ર?તા શાખા ,ો1કટ , lમાુ ર શાળા ન ં૧,  Zલીરામ પmડાવાળાની ુ

સામે, રાવ_રાુ , ૩૯૦૦૦૧ વડોદરા ખાતે મોકલવાની રહ શે. 

    તેમજ કોઇપણ ભાવપB મVંર નામVર કરવાની અબાિધત સnા ૂ ૂં ohિનિસપલ કિમpરીની ુ

રહ શે.  

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



 

 
 

 
 Note:- Pre Bid Meeting Held On Dated 13-11-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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) 

Construction of   Road From 

Mukhinager to National 

Highway  

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of   Road 

Widening, Carpet,   A.C,  

Liquid Sealcoat From  

Dunteshwar main road to 

Police Housing  

 

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of   30.00 Mts 

New Road In TP- 25 - Old 

Padra road to VMC limt 

 

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of   road  
Widening from M.M Vohra  

Show Room to Darshnam 

Antica. 

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of 18.00 Mts 

Road  Widening  Carpet,   

A.C,  Liquid Sealcoat From  

Samta Police Station to 

Saurabhpark Pumping 

Station 

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of road from   

Panigate Ganjkhana Police 

choki to Shastribaug  towards  

Mali  Maholla  

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of 18.00 Mts  

road  Widening  Carpet,   

A.C,  Liquid Sealcoat From 

Nandanvan to Ravipark 

 

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of  Footpath & 

Divider in Election word 12  

-Dulaseth Hotel (Danidya 

Bazar bridge)  to Jetalpur 

Garnala   

 24-10-19 19-11-19  22-11-19 


