
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
જનસપક અિધકાર�ીં � , 

જનસપક િવભાગં � , 

વડોદરા મહાનગરપા�લકા.  

   ઉપરો�ત �હ રાત પી.આર.ઓ.ન.ં૪૯૬/૧૯-૨૦ થી ,િસ-ધ થયેલ છે 1 પૈક� 3માક ન ં ં ૧ થી ૮ના કામે ટ 6ડર ં

ફ�ની રકમમા 8ધારો કરવામા આવેલ છેં ુ ં . આ 8ધારોુ  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 ુ : ગેડા સકલ � થી Kજ સોસાયટ� ુ ં - અEણોદય સકલ થઇ આર� .સી. દL રોડ 8ધીનો ર?તો ુ

પહોળો કર� કાપNટ તેમજ એસી કરવા@ કામુ . 

૯૨,૪૩,૨૨૪ ૧,૮૪,૮૬૪ ૬,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૨. કામ@ નામ ુ : લાલબાગ �Rજના એ,ોચ થી ,તાપનગર �Rજ 8ધીનોુ  ર?તો વાઇડનSગ કર�   કાપNટ 

/ એસી /�લકવીડ િસલકોટ કરવા@ કામુ  

૧,૬૧,૬૫,૪૬૯ ૩,૨૩,૩૦૯ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૩. કામ@ નામ ુ : ખોIડયાર નગર ચાર ર?તા થી Uખીનગર ચાર ર?તા 8ધીનો  ર?તો વાઇડનSગ ુ ુ    

    કર� કાપNટ /એસી કરવા@ કામુ . 

૧,૭૬,૫૬,૩૨૦ ૩,૫૩,૧૨૬ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૪. કામ@ ુનામ : ીD િવલા ચાર ર?તાથી ભાWDનગર 8ધીનો ુ ુ ૧૮.૦ મીટરનો ર?તો બનાવવા@ ુ 

                 કામ. 

૨,૦૧,૯૨,૯૩૯ ૪,૦૩,૮૫૯ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૫. કામ@ ુ નામ: ખોIડયારનગર િવ?તારમા આવેલા XYધાં મ કોZપલે[ Bણ ર?તાથી પાજરાપોળ ં

(નેશનલ  હાઇવે ) તરફ જતા ર?તાને કરવા@ કામુ . 

૨,૩૬,૪૨,૧૨૯ ૪,૭૨,૮૪૩ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૬. કામ@ ુનામ અટલાદરા થી ભાયલી તરફ વડોદરા મહાનગરપા�લકાની હદ 8ધી ર?તો બનાવવા@ ુ ુ

કામ. 

૪,૭૦,૦૧,૯૬૨ ૯,૪૦,૦૩૯ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૭. કામ@ ુનામ : અમરદ�પ હોZસ થી (૨૪.૦ મીટરના રોડથી) ટાઉનહોલ થઇ નેશનલ હાઇવેને જોડતો 

૧૮.૦ મીટર નો ર?તો બનાવવા@ કામુ . 

૨,૨૨,૭૬,૭૦૦ ૪,૪૫,૫૩૪ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૮. કામ@ ુનામ : E_ા[ ર�િવયેરા અને હ મદ�પ ર સીડ6સી વ`ચેથી પસાર થતો ૧૮.૦ મી.નો ર?તો 

બનાવવા@ કામુ . 

૧,૪૪,૬૬,૩૧૧ ૨,૮૯,૩૨૬ ૧૦,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

૯. કામ@ ુનામ : અટલાદરા હોટમી[ aલા6ટ ખાતે રો- મટ�ર�યલ ?ટોર જ બનાવવા@ કામુ .. ( િસિવલ 

વક અને ?bકચરવક� �) 

૨૪,૧૯,૮૩૨ ૪૮,૩૯૭ ૨,૦૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ રોડ ,ો. 

    ઉપરોકત �હ રાતમા દશાવેલ તમામ કામો માટ ના કોરા ટ 6ડર ફોમ તથા કામની િવ?cત માIહતી ં ૃ� �

અBેની કચેર�એથી મળ� શકશે. વડોદરા મહાનગરપા�લકાની ઉપર જણાeયા Uજબની વેબસાઇટ પરથી ુ

માIહતી તેમજ ટ 6ડર ફોમ ડાઉનલોડ�  કર�  ભર�ને �હ રાતના ટ 6ડર ડોfમે6ટમા દશાeયા Uજબ ઇુ ં ુ� -

ટ 6ડરSગથી ભર લા ટ 6ડરના ,ી-બીડ ડોfમે6ટની સોgટ કોપી hારા જ ઓનલાઇન ફ�ત ઇુ -ટ 6ડરSગ 

પ-ધિતથી wwwnprocurecom. .  વેબસાઇટ પરથી ટ 6ડર ભરવા@ રહ શેુ . iયારબાદ સોgટ કોપીના આધાર  

જ તે@ ઇવોFjએશન કરવામા આવશેુ ુ ં , ઇ�રદાર  ભર લા ટ 6ડરના ,ી-બીડ ડોfમે6ટની ુ હાડ કોપી � પણ 

રk કરવાની રહ શેૂ .  

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

કોપીમા ં(અ@ ન ુ ં ૧ થી ૯ 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 , Kમારુ  શાળા ન ં ૧,  oલીરામ ુ

પpડાવાળાની સામે, રાવqરાુ , ૩૯૦૦૦૧ વડોદરા ખાતે મોકલવાની રહ શે. 

 તેમજ કોઇપણ ભાવપB મkંર નામkર કરવાની અબાિધત સLા ૂ ૂં Zjિનિસપલ કિમrરીની ુ

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 

Widening, Carpet,   A.C,  of     
Genda Circle to Kunj 

society- Arunoday Circle up 

to R.C Dutt road.     

 

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of   Road  

Widening , Carpet,   A.C,  

Liquid Sealcoat of Lalbaugh 

Bridge Apporch to 

Prtapnager Bridge    

 

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of    Widening  

Carpet,   A.C,  of Khodiyar 

nager char rasta to 

Mukhinager char rasta  

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of  18.00 Mts. 

Road form  Shriji villa  char 

rasta to  Bhathujinager  

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of road in 

khodiyarnagr -Vrajdham 

Complex   Tin rasta to 

Panjara pole (National 

Highway)  

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of road from  

Atladara to Bhayli up to 

VMC Limt  

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of  18.00 Mts. 

Road from  AmarDeep 

Homes to ( 24.Mts road ) 

town holl Linking National 

Highway   

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

Construction of  18.00 Mts. 

Road Between   Rudrash 

Riviyera & Hemdeep 

Residenacy   

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

 Executive 

Engineer 

(Road Project) 

 

Construction of Raw- 

Material Wearhouse (Civil & 

Structure Work)  At Atladar 

Hotmix Plant  

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


