
વડોદરા મહાનગરપા લકા.
આરો ય િવભાગ – ઢોર ડ બા શાખા

www.vmc.gov.in
વડોદરા મહાનગરપા લકા હ તકના ઢોર ડ બામાં રુવામાં આવેલ પ ઓુ/ ગાયોની
દખરખ, સારવાર તથા પાંજરાપોળ/ ગૌશાળામા ં શીફટ ગની કામગીર  અને સેનીટશનની
લગત તમામ કામગીર  આઉટસોિસગથી આપવાના કામે રસ ધરાવતાં NGO / સં થા
વારા નીચે જુબની િવગતે ભાવપ ક / ટ ડર મગંાવવામાં આવે છે.

ઢોર ડ બા ું નામ દાજ રકમ
.

EMD ની
રકમ .

ટ ડર ફ
.

ટ ડર
ડાઉનલોડ
કરવાની
તાર ખ

ટ ડર
વીકારવા
ની છે લી
તાર ખ

લાલબાગ, ખાસવાડ
અને ખટંબા 1,05,24,000/- 2,10,480/- 10,000/- 07/01/2020 28/01/2020

-: આ કામ માટની શરતો અને અ ય િવગતો :-
ન ધ:- (૧) આ કામની મા હતી, ટ ડર કોપી...િવગેર www.nprocure.com ઉપરથી
મેળવી શકાશે. (૨) ટ ડર ડૉ મેુ ટ તથા ાઈસબીડ ટ ડરર www.nprocure.com
વેબસાઈટ ઉપર સબમીટ કરવાની રહશે (૩) સં થા / NGO એ ટ ડર સાથે ટ ડર ફ  તથા
૨% જુબ અનામતની રકમનો નેશનલાઈ ડબે કનો ડ મા ડ ાફટ ટ ડર ડૉ મેુ ટસ
સાથે મોકલવાનો રહશે. (૪) સદર ટ ડર સીલબધં કવરમાં –કવર ઉપર “વડોદરા
મહાનગરપા લકા હ તકના ઢોર ડ બામાં રુવામાં આવેલ પ ઓુ / ગાયોની દખરખ,
સારવાર તથા પાજંરાપોળ/ ગૌશાળામાં િશફટ ગની કામગીર  અને સેનીટશનની લગત
તમામ કામગીર  આઉટસોિસગ કરવા બાબત ું ભાવપ ક ” તે જુબ દશાવી, આરો ય
અમલદાર ી, મ ન.ં ૧૧૪, આરો ય િવભાગ, વડોદરા મહાનગરપા લકા, ખડંરાવ માકટ
બ ડ ગ, રાજમહલ રોડ, વડોદરા- ૩૯૦ ૨૦૯ ” ના નામે તા.28/01/2020ને મગંળવારના
રોજ બપોરના 05=૦૦ કલાક ધુીમાં મળ ય તે જુબ, ફ ત ર .એ.ડ
પો ટ/ પીડપો ટથી મોકલી આપવાના રહશે. (૫) કોઈપણ ભાવપ  મં ુર /
નામં ુરકરવાની તમામ અબાિધત સ ા િુનિસપલ કિમશનર ીની રહશે. (૬) આ કામની

હરાત તથા અ ય િવગતો www.vmc.gov.inવેબસાઈટ ઉપર પણ જોઈ શકાશે.

ડ. િુનિસપલ કિમશનર,
પી.આર.ઓ.ન.ં ૬૯૫/૨૦૧૯-૨૦. વડોદરા મહાનગરપા લકા.
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P.R.O.

NO.
Department Details

Download of tender Last Date for
receipt of
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Document by

post.

Start Date End Date

P.R.O. No.
695/19-20

Health
Department
(Cattle Pond

Branch)

Outsourcing of Animal
Pond’s Sanitation,
Tagging and
Management
activities.

07/01/2020 28/01/2020
Up to 17:00 Hrs

28/01/2020
Up to 17:00 Hrs


