
િત, 
જનસંપક અિધકારી ી,  
        ઉપરોકત હેરાત વેબ સાઇટ/ દૈિનક સમાચાર પ ો માં િસ ધ કરવા િવનંતી છે.  

 કાયપાલક ઇજનેર 
 પૂવઝોન ની કચેરી 

વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
 

િમશન વ છ વડોદરા 
    વડોદરા મહાનગર પાિલકા 
                                                                      www.vmc.gov.in  

વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં  યો ય િવભાગ તેમજ યો ય ેણીમાં  ન ધાયેલા ઇ રદારો પાસે થી તથા 
સરકારી/અધ સરકારી સં થાના ન ધાયેલા અનુભવી ઇ રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ  કામો માટે મહોરબંધ 
ભાવપ કો બે ભાગમા ં( ી વોલી ફકેશન  બીડ અને ાઇઝબીડ) ર .પો ટ એડી./ પીડ પો ટ થી મંગાવવામા ં
આવે છે.  
અ
નુ. 

અદંા  રકમ બાનાની રકમ 
( .) 

ટે ડરની ફી ટે ડર િવતરણ ની 
છે ી તારીખ 

ટે ડર 
વીકારવાની 

છે ી તારીખ 

વધુ 
મા હતી 

માટે 
િવભાગ 

પી.આ
ર.ઓ.

ન.ં 

૧. વ.વોડ નં-૦૨(બી)નાં િવ તારમાં આવેલ હરણી ટી.પી-૦૧ એફ.પી-૧૩૯ માં કુ ીમ તળાવ ખાતે HDPE 

SHEET લાવી પાથરી આપવાનું કામ.(આ.રેટ) 

 ૨,૪૯,૬૬૫/- ૪,૯૯૩/- ૮૦૦/- ૧૩-૦૮-૨૦૨૦ ૧૮-૦૮-૨૦૨૦ પૂવઝોન  

૧. ઇ રદારે  મુળ ભાવપ  રજુ કરતી વખતે ી વોલી ફકેશન બીડ સાથે મની રીસી ટ  અને ટે ડર લીપ 
બીડવાની રહેશે.૨ ઇ રદારે  પી.એફ. સટ ફીકેટ /બાહેંધરી પ  રજુ કરવાનું રહેશ.ે ૩. સદર ભાવપ ક 
ર .એ.ડી./ પીડ પો ટ થી વડોદરા મહાનગર પાિલકા કાયપાક ઇજનેર ી પૂવ ઝોનની કચેરી સંગમ ચાર ર તા 
સવાદ વાટસ પાસે વડોદરા-૩૯૦૦૨૨ ને મળી જવાનો સમય બપોરનાં ૪:૦૦ કલાક સુધીનો રહેશે. ૪. 

ાઇઝબીડ મા ં કોઇપણ કારની શરત વીકારવામા ં આવશે નહ . ૫. ટે ડર વીકારવાની તારીખ ના બપોર ના 
૫:૦૦ કલાકે ટે ડર ના વોલી ફકેશન બીડ ખોલવામાં આવશે. વોલીફાઇડ થતા ઇ રદારોને થતા ઇ રદારોન ે

ાઇઝબીડ ઓપન ગ માટે ણ કરવામાં આવશે. ૬. ઓ ફસ સમય દર યાન બપોરે ૪:૦૦ કલાક સુધી ટે ડર મળી 
રહેશે. ૭. સદર હંુ હેરાત તથા કામના  ટે ડર  www.vmc.gov.in પર મળી શકશે. ૮. કોઇપણ ભાવપ  
મંજુર/નામજુંર કરવાની અબાધીત સ ા યુિનિસપલ કિમશનર ીને રહેશે. 
પી.આર.ઓ.નં:-             /૨૦૨૦-૨૧                                             જનસંપક િવભાગ વારા કાિશત                                    

 
 

 
 
 

Tender 
P.R.O. No. 

Departmen
t 

Details 
Issue of Tender 

Last Date 
for Receipt 
of Tender 
Document 

by Post 
Start Date End Date  

1 2 3 4 5 6 
1 Ex.Eng. 

Ward No.02 
Providing and  Laying HDPE Sheet In 

Artifificial Pond at Harni T.p-01 F,p-139  in 
ward-02 

06-08-2020 13-08-2020 18-08-2020 


