
 

         વડોદરા મહાનગરપાલકાના યો�ય િવભાગ તેમજ યો� ય

ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચ ેજણાવેલ કામો માટ$ મહોરબધં ભાવપ'ો

�દા� રકમ 

	. 

બાનાની રકમ 

	.  

ટ�� ડ

૧. કામ�ુ ંનામ: ઇલેક��ક લોન�વુર મશીન 

               mtr ની કોઇલ � લાય કરવા�ુ ંકામ

૪૯૯૦૦ ૧૦૦૦/- ૪૦૦

૨  .કામ�ુ ંનામ: )ભુાન+રુા રોડ પર આવેલ હર�ઓમ નગર તેમજ વરસીયા રોડ પર આવેલ િસ56 ુસાગર તળાવ પર નવીન

                મોટ8ર ફ�ટ:ગ તેમજ વાયર:ગ કરવા�ુ ંકામ

૪૯૮૫૦/- ૧૦૦૦/- ૪૦૦

૩. કામ�ુ ંનામ- ડો.ક�શવ ઉ?યાન(Aદપીકા બાગ

                સાધનો ર�પેર કરવા�ુ ં

૪૯૭૯૬/- ૧૦૦૦/- ૪૦૦

૪. કામ�ુ ંનામ:- ડE�ુોન કાનાફલેF Gીન કલરની પીવીસી હોજ પાઇપ 

                 કામ. 

૪૭૨૫૦ ૯૫૦/- ૪૦૦

૫. કામ�ુ ંનામ ફતHગજં ચાર ર�તાથી સે�Kરુ� બાઇક )ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ ફ�લ:ગ કરવા�ુ ંકામ
 

૪૬૫૦૦/- ૯૩૦/- ૪૦૦

૬. કામ�ુ ંનામ:- અNેના ન�નુા �જુબના વાસંના ડાલા સ લાય કરવા�ુ ંકામ

૪૬૦૦૦/- ૯૨૦/- ૪૦૦

૭. કામ�ુ ંનામ:- અNેના ન�નુા �જુબની કોક�નટની લાબંી સળ�ના 

૪૫૦૦૦/- ૯૦૦/- ૪૦૦

૮. કામ�ુ ંનામ :- ખડં�રાવમાકPટ વડોદરા મહાનગરપાQલકા મેન ઓફ�સના એ����મા ંઆવેલ Sવારો બધં પડ�લને ચાT ુકરવા�ું

                 કામ. 

૩૭૭૬૦/- ૭૬૦/- ૪૦૦

ન�ધ:  (૧) ટ$4 ડર 5 વીકારવાની તાર6ખે જ ટ$4 ડ

લગત છે 9ની ન�ધ લેવી તેમાફંકત સ;ગલ બીડ જ ભરવા�ુ ંરહ$શે

ભાવપ' ર=.પો5 ટ/5 પીડ પો5 ટથી પાક?સ એ4ડ ગાડ?ન ઓફ6સ

મળ6 જવાનો સમય બપોરના ૪-૦૦ કલાક Dધુીનો રહ$શે

પી. આર.ઓ ન/ં       / 201૯-��                                                               
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વડોદરા મહાનગરપાQલકા  

1.www.vmc.gov.in    2.www.vmcegov.com 

ના યો�ય િવભાગ તેમજ યો� ય Fેણીમા ં ન�ધાયેલ ઇ�રદારો પાસેથી તથા સરકાર6 /અધ?સરકાર6 સ ં

ન�ધાયેલ અ�ભુવી ઇ�રદારો પાસેથી નીચ ેજણાવેલ કામો માટ$ મહોરબધં ભાવપ'ો પો5 ટ એડ6/5 પીડ પો5 ટથી મગંાવવામા ંઆવે છે

ટ�� ડર ફ� 	. ટ�� ડર 

િવતરણની 

છેV લી તાર�ખ 

ટ�� ડર 

� વીકારવાની 

છેV લી તાર�ખ 

વ6 ુમાહ�તી માટ� 

િવભાગ  

ઇલેક��ક લોન�વુર મશીન માટ� 2.5 sqmmx3 core coppor cable wire I.S.I mark 100

� લાય કરવા�ુ ંકામ 

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

)ભુાન+રુા રોડ પર આવેલ હર�ઓમ નગર તેમજ વરસીયા રોડ પર આવેલ િસ56 ુસાગર તળાવ પર નવીન

મોટ8ર ફ�ટ:ગ તેમજ વાયર:ગ કરવા�ુ ંકામ. 

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

Aદપીકા બાગ) ના તથા માણેY બાગમા ંઆવેલ રમત ગમતના સાધનો તથા �મના 

સાધનો ર�પેર કરવા�ુ ંકામ.. 

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

ડE�ુોન કાનાફલેF Gીન કલરની પીવીસી હોજ પાઇપ ૧’’ ની સાઇઝની ૨૫ એમ.એમ.ની સ લાય કરવા�ું

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

ફતHગજં ચાર ર�તાથી સે�Kરુ� બાઇક )ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ ફ�લ:ગ કરવા�ુ ંકામ

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

અNેના ન�નુા �જુબના વાસંના ડાલા સ લાય કરવા�ુ ંકામ 

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

ન�નુા �જુબની કોક�નટની લાબંી સળ�ના ૫૦ Aકલોના પેક:ગના બડંલ સ લાય કરવા�ુ ંકામ

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

ખડં�રાવમાકPટ વડોદરા મહાનગરપાQલકા મેન ઓફ�સના એ����મા ંઆવેલ Sવારો બધં પડ�લને ચાT ુકરવા�ું

૪૦૦/- ૨૧.૦૧.૨૦૨૦ ૨૨.૦૧.૨૦૨૦ પાકWસ એ�ડ ગાડWન 

કારવાની તાર6ખે જ ટ$4 ડર સા9ં ૫-૦૦ કલાક$ ખોલવામા ંઆવશે (૩) �હ$રાત અ�.ુ ન.ં ૧ થી ૪ અને ૬ 

ફકત સ;ગલ બીડ જ ભરવા�ુ ંરહ$શે. (૨) બીડમા ંકોઇ૫ણ _કારની શરત 5 વીકારવામા ંઆવશે નહ6

પાક?સ એ4ડ ગાડ?ન ઓફ6સ, બાલ ભવન પાસે,-સયા=બાગ ગેટ ન-ં૪, વડોદરા મહાનગરપલકા 

કલાક Dધુીનો રહ$શે. કોઇપણ ભાવપ' મં̀ ુર/ ના મં̀ ુર કરવાની અબાધીત સતા a b.ુકિમc ન

                                                               જનસપંક? િવભાગ d વારા _કાશીત             
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અધ?સરકાર6 સ ં5 થાના 

થી મગંાવવામા ંઆવે છે.  

વ6 ુમાહ�તી માટ� પી.આર. 

ઓ નબંર  

sqmmx3 core coppor cable wire I.S.I mark 100 

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

)ભુાન+રુા રોડ પર આવેલ હર�ઓમ નગર તેમજ વરસીયા રોડ પર આવેલ િસ56 ુસાગર તળાવ પર નવીન 

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

ના તથા માણેY બાગમા ંઆવેલ રમત ગમતના સાધનો તથા �મના  

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

ની સ લાય કરવા�ુ ં

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

ફતHગજં ચાર ર�તાથી સે�Kરુ� બાઇક )ધુીના ડ�વાઇડમ ંપીલી કર�ણથી ગેપ ફ�લ:ગ કરવા�ુ ંકામ. 

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

Aકલોના પેક:ગના બડંલ સ લાય કરવા�ુ ંકામ. 

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

ખડં�રાવમાકPટ વડોદરા મહાનગરપાQલકા મેન ઓફ�સના એ����મા ંઆવેલ Sવારો બધં પડ�લને ચાT ુકરવા�ુ ં

પાકWસ એ�ડ ગાડWન   

૬ થી ૮  ગાડ?ન 5ટોર 

કારવામા ંઆવશે નહ6. (૪)  સદર 

વડોદરા મહાનગરપલકા વડોદરાન ે

કિમc નરFીને રહ$શે.   
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Tender 
P.R.O. No. 

Dept Details Issue of Tender 

Last date of 
Receipt of 

Tender 
document by 

post 

   Start date End date  

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

1. Supply of 2.5 sq mm x 3 core 
copper wire  13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

2. Proving and fixing electric 
motor pump at Hariom 
Nagar and sindhu sagar 
lake  

13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

3. Repairing of Play and 
fitness equipment Dipika 
Garden and Maneja 
Garden  

13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

4. Supply of Drutron kana 
flex PVC  Hoze pipe of 1 
inch  

13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

5. Gap filling of Yellow Karen 
at Fatehgunj four lane to 
century bike  

13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

6. Supply Of vas na dala as 
per instruction by Dept.  13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

7. Supply of coconut long 
Patti of 50 Kg Bandale   13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 

 Director 
(parks & 
garden 
Dept.) 

8. Reparing of fountain at 
entrance  of Khanderao 
market main office   

13-01-2020 21-01-2020 

 
22-01-2020 


