
Tender 
P.R.O. 

No 

Department Details Schedule of online tender Last Date 
for receipt of 

tender 
document by 

post 

Start Date End Date 

1 2 3 4 5 6 
 Exe. Engineer 

(Mech.) 
Mechanical 
Department 

To purchase of PARKER/ 
ALFAGOMA/ SEMPRIT 
make imported high-
pressure hyd. Hose with 
both side 1" BSP (F) nut 
as per STD. Size 3/4” X 
60 mtrs long (Working 
pressure 215 bar.) on Rate 
contract basis 

Dt.30-07-20 Dt.07-08-20 Dt.12-08-20 

 Exe. Engineer 
(Mech.) 
Mechanical 
Department 

Hiring of Hydra Crain as 
per requirement on Annual 
Rate contract basis  

Dt.30-07-20 Dt.07-08-20 Dt.12-08-20 

 Exe. Engineer 
(Mech.) 
Mechanical 
Department 

Yearly Rate contract for 
Operation and comprehensive 
maintenance of Blue Star make 
A. C. Plant having with its 
auxiliary’s capacity 70TR x 3 
nos. with one skilled operator 
at Mahatma Gandhi Nagar 
Gruh Town Hall for 01-year 
from Manufacturer OR 
Authorized Dealers only 

Dt.30-07-20 Dt.07-08-20 Dt.12-08-20 

  



 

વડોદરા મહાનગરપા લકા, 

www.vmc.gov.in 
વડોદરા મહાનગરપા લકામા ં નીચે જણાવલે કામો માટ બે બીડમા ં મહોરબધં ભાવપ કો ર ટડ એ.ડ ./ પીડ 

પો ટથી મળે તેમ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

કામ  ુનામ 
દા  ર  મ 

ઇ.એમ.ડ .
ની ર  મ . 

ટ  ડર ફ  . ટ  ડર 
િવતરણ ની 
છે લી તા. 

ટ  ડર 
 વીકારવાની 

છે લી તા. 

વ  ુમા હતી માટ 
સપંક િવભાગ 

પી.આર 
ઓ.નબંર 

૧. કામ નુામઃ મહાનગરપા લકાના ટ ગ મશીનો માટ જ ર યાત જુબની સ ં યામા,ં PARKER/POLYHOSE/ 

ALFAGOMA/SEMPRIT ા  ડની ઇ  પોટડ હાઇ શેર હાય ો. હોઝ વીથ બોથ સાઇડ ૧” બીએસપી.(એફ) નટ. સાઇઝ 
૩/૪”  ૬૦ મી.લાબંી.સાઇઝની હોઝ પાઇપો વાિષક ઇ રાના ધોરણે સ લાય કરવા બાબત 

૭૦૦૦૦૦/- ૧૪૦૦૦/-  ૨૦૦૦/- ૦૭-૦૮-૨૦ ૧૨-૦૮-૨૦ િમકિનકલ શાખા, 
ખડંરાવ 
માકટ બ ડ ગ , 
વડોદરા  

 

૧ .કામ  ુનામઃ. Yearly Rate contract for Operation and comprehensive maintenance of Blue Star make A. C. 
Plant having with its auxiliary’s capacity 70TR x 3 nos. with one skilled operator at Mahatma Gandhi Nagar 
Gruh Town Hall for 01-year from Manufacturer OR Authorized Dealers only 
989150 / -  19800/- 2000/- ૦૭-૦૮-૨૦ ૧૨-૦૮-૨૦ િમકિનકલ ખા ,ુ 

વડોદરા . 
 

૧.કામ  ુનામઃ જ ર યાત જુબની સ ં યામા ં૫-ટન /૧૦-ટન કપ.ે.ની સાદ  ન ૧-જોબ વકના ધોરણે અને દવસના 
૦૮-કલાકના ધોરણે વાિષક ઇ રાના ધોરણે ભાડથી લેવા બાબત. 
૫૦૦૦૦૦/- ૧૦૦૦૦/- ૮૦૦/- ૦૭-૦૮-૨૦ ૧૨-૦૮-૨૦ મીકનીકલ શાખા, 

ખડંરાવ માકટ 
બ ડ ગ, વડોદરા.  

 

ઉપરોકત કામોની મા હતી તથા પેશીફ કશન માટ ઇ રદારોએ ઇ.એમ.ડ .ની રકમ તથા ટ ડર ફ ની રકમ મીકનીકલ 

શાખા, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, મ ન.ં૧૩૨મા ં સવાર ૧૧-૦૦ કલાકથી ૧૪-૦૦ કલાક ધુીમા ં રોકડથી અથવા િુન. 

કિમ ર ી, વડોદરાના નામનો રા ય ૃત બકના ડ .ડ .થી તા.૩૦-૦૭-૨૦૨૦ થી તા.૦૭-૦૮-૨૦૨૦ ધુી જમા કરાવી 

ભાવપ કો ઓ ફસ સમય દર યાન મળેવી શકશે. સીલબધં કર  ભરલા ભાવપ ો પર કામ  ુનામ, ખાતા  ુનામ, ડ  ુડઇટ 

લખી તા.૧૨-૦૮-૨૦૨૦ ધુીમા ં કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), િમકિનકલ ખા ,ુ મ ન.ં૧૩૨, ખડંરાવ માકટ બ ડ ગ, 

મહાનગરપા લકા, વડોદરા-૦૧ને આર.પી.એ.ડ ./ પીડ પો ટથી બપોરના ૧૬-૦૦ કલાક ધુીમા ંમળે તે ર તે મોકલવાના રહશ.ે 

કોઇપણ ભાવપ ક મં ુર/નાં જુર કરવાની સ ા .ુકિમ ર ીને અબાિધત રહશે.  

પી.આર.ઓ.ન.ં           /૨૦૨૦-૨૧          કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 


