
 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
 

(1) www.vmc.gov.in વડોદરા મહાનગરપા લકાના સે લ ટોર ારા નીચે દશાવેલ કામોના ઇ રાદાર પાસેથી મહોરબધં ભાવપ     

     ર .પો ટ/ પીડ પો ટ થી મગંાવવામા આવે છે. 

દા  રકમ   બાનાની રકમ   ટ ડર  

. 

ટ ડર િવતરણની 

છે લી તાર ખ 

ટ ડર વીકારવાની 

છે લી તાર ખ 

વ  ુમા હિત 

      1.   કામ  ુનામ :  વકશોપ શાખા માટ સે ટ ઝુ  ખર દ કરવા  ુકામ. 

૭૧,૩૫૦/- ૧,૪૩૦/- ૬૦૦/- ૧૭-૮-૨૦ ૧૮-૮-૨૦ સે લ ટોર 

      2.  કામ  ુનામ : મીકનીકલ શાખા માટ એ.સી.  ખર દ કરવા  ુકામ. 

૧,૪૦,૦૦૦/- ૨,૮૦૦/- ૮૦૦/- ૧૦-૮-૨૦ ૧૧-૮-૨૦ સે લ ટોર 

                  ટ ડર કોપી મેળવવાની છે લી તા આ.ન ં૧, માટ તા ૧૭-૮-૨૦- બપોરના ૨.૦૦ લાક ધુી, ટ ડર કોપી ર . એડ .  

       પીડ પો ટથી  મો લવાની છે લી તા. ૧૮-૮-૨૦૨૦ બપોરના ૪.૦૦ કલાક ધુી કાયપાલક ઇજનેર ી ની કચેર   (સે લ ટોર),    

       નવાબ ર , વડોદરા મહાનગર પા લકા, વડોદરા  ખાતે  મોકલી  આપવા ના  રહશે.  ટ ડરફ   તથા  ૨ %  અનામત ડ .ડ . થી   

       ટ ડર કોપી સાથે સામેલ રાખવાના રહશે.  ી-બીડ તથા  ાઇ બીડ અલગ અલગ કવરમા  સીલ  કર  ળૂ ભાવપ  સાથે રાખી  

       એક જ કવરમા મો લવાના રહશે. આ ગે વ  ુમા હિત સે લ ટોર, વડોદરા ખાતેથી કામકાજના દવસે ઓફસ સમય દર યાન  

       મળ  રહશે. તેમજ વડોદરા મહાનગર પા લકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી ટ ડર ફોમ ડાઉનલોડ કરવા માટ કો ટુરમા  

      Adobe Reader 5.0 અથવા તે  ુHigher Version Install કર  ુહો  ુજ ર  છે. 

     પી.આર.ઓ. ન ં         /૨૦-૨૧                                                                 કાયપાલક ઇજનેર( ટોર) 

      િત, 

      જન સપંક અિધકાર ી, 

                           ઉપરો ત હરાત દિનક વતમાન પ મા િસ ધ કરવા િવનિંત છે. 

 

કાયપાલક ઇજનેર ( ટોર) 

 

 

 

 

 

 

Tender 

P.R.O.  

Department Details Issue of Tender Last Date 

for receipt 

of Tender 
Start Date End Date 

 Central Store Purchase of safety shoes 6-8-20 17-8-20 18-8-20 

 Central Store Purchase of air-conditions 6-8-20 10-8-20 11-8-20 


