
Tender 
P.R.O. 

No 

Department Details Schedule of online tender Last Date for 
receipt of 

Tender fee, 
EMD by post  

Start Date End Date 

1 2 3 4 5 6 
 Exe. Engineer 

(Mech.) 
Mechanical 
Department 

To make Annual Rate Contract 
for Hiring of various types of 
vehicles on call basis for out 
station, fix trip and local trip 
from experienced contractors 
only. 

Dt.20-01-2020 Dt.31-01-2020 Dt.03-02-2020 

 
  



 
 
 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 

ઇ-ટ  ડર ગની િનિવદા 

વબેસાઇટઃ www.vmc.gov.com 

વડોદરા મહાનગરપા લકામા ં નીચ ેજણાવેલ કામો માટ યો  ય િવભાગ તમેજ યો  ય ણેીમા ંન ધાયલેા ઇ રદારો 

પાસથેી અથવા સરકાર /અધસરકાર  સં  થાના ન ધાયલેા અ ભુવી ઇ રદારો પાસેથી  ી-  વોલીફ કશન બીડ અન ે

ાઇસબીડ  એમ બ ેબીડમા ંઓનલાઇન સી  ટમથી મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

કામ  ુનામ 

દા  રકમ 

ઇ.એમ.ડ .ની ર  મ 

. 

ટ  ડર ફ  . ટ  ડર ઓન લાઇન 

ભરવાની છે લી 

તાર ખ 

વ  ુમા હતી માટ 

સપંક િવભાગ 

પી.આર 

ઓ.નબંર 

૧. કામ  ુનામ : To make Annual Rate Contract for Hiring of various types of vehicles on call basis for out 

station, fix trip and local trip from experienced contractors only 
૬૦,૦૦,૦૦૦/- ૧,૨૦,૦૦૦/- ૬,૦૦૦/- ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ મ ન.ં૧૩૨ 

મીકનીકલ ખા ુ ં

ખડંરાવ માકટ 

બ ડ ગ 

 

 ઉપરો  ત ટ  ડરની િવગતો વબે સાઇટ:www.nprocure.com પરથી મળેવી શકશ.ે ઓનલાઇન ટ  ડર ઉપરોકત વબે 

સાઇટ પર ભરવાની છે લી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ના સાજંના ૧૬: ૦૦  લાક ધુીની રહશ.ે ઓનલાઇન ટ  ડર ભરવા માટ ુ ં

ડ ઝીટલ સટ ફ કટ અન ેજ ર  ઇન ગ માટની માહ તી ઇ રદાર www.nprocure.comપરથી મળેવી લવેાની રહશ.ે સદર કામ 

માટ ઇ રદારોએ ઇ.એમ.ડ .ની ર  મ તથા ટ  ડર ફ ની ર  મ  િુન.કિમ  નર ી, વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બ  ના ડ .ડ .થી 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૦ ધુીમા ં કાયપાલક ઇજનરે(યાિં ક), િમકિનકલ શાખા, મ ન.ં૧૩૨, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, 

મહાનગરપા લકા, વડોદરા-૦૧ન ેઓ ફસ સમય દર  યાન આર.પી.એ.ડ ./ પીડપો ટથી બપોરના ૧૬-૦૦  લાક ધુીમા ંમળે તે 

ર ત ેજમા  રાવવાના રહશ.ે ફ ઝી  લ ભાવ પ ક વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . કોઇપણ ભાવપ  મં ુ ર/નામં ુર  રવાની સ ા 

 િુન. કિમ  નર ીન ેઅબાિધત રહશ.ે 

પી.આર.ઓ.ન.ં      /૧૯-૨૦           કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક) 


