
 

                      વડોદરા મહાનગરપા લકા પાણી રવઠાુ  

                                       હરાત 

વડોદરા મહાનગર પા લકામા યો ય િવભાગ તેમજ યો ય ેણીમા ન ધાયેલા ઇ રદારો પાસેથી તથા સરકાર  ં ં
અને અધસરકાર  સ થામા ન ધાયેલા અ ભવી ઇ રદારો પાસેથી ં ં ુ નીચે જણાવેલ કામો માટ મહોરબધ ભાવપ કો ં
બે ભાગમા ં( વોલીફ કશન બીડ અને ાઇઝ બીડ) ર .પો ટ એડ / પીડપો ટથી મગાવવામા આવે છેં ં . 

દા ત રકમ 
બાનાની 
રકમ 

ટ ડર ફ  

ટ ડર 
ડાઉનલોડ ગ 
છે લી તાર ખ 

ટ ડર 
વીકારવાની 
છે લી તાર ખ 

વ  માહ િત ુ
માટ 
િવભાગ 

પી.આ
ર.ઓ. 
નબરં  

૧. કામ  નામું : લ રોડ ખાતે ચી ટાકં  બનાવવા  ંુકામ.  

૧,૬૪,૧૬,૦૦૦/- ૩,૨૮,૪૦૦/- ૧૦,૦૦૦/- ૦૪.૦૯.૨૦૨૦ ૦૪.૦૯.૨૦૨૦ પા. .ુ  

ન ધ: (૧) સદર હરાત  ી વોલીફ કશન બીડ તથા ાઇઝબીડ વેબ સાઇટ ુ ં www.nprocure.com પર  
તા. ૦૫.૦૮.૨૦૨૦ ના રોજથી િસ ધ થશે. (૨) ઇ રદાર ઇ-ટ ડર પ ધિતથી વેબસાઇટ www.nprocure.com 

પરથી ટ ડર ભર  એક નકલ (હાડ કોપી) ફ ત ી બીડ તથા ડુ .ડ . ર .એડ . પો ટ/ પીડ પો ટથી કાયપાલક 
ઇજનેર ી, પાણી રવઠા ુ શાખા, બીજો માળ, મ નબરં .૨૧૦, ખડરાવ ં માકટ બ ડ ગ, વડોદરા મહાનગરપા લકા, 
વડોદરા-૩૯૦૨૦૧ ને  મળ  જવાનો સમય તા.૦૫.૦૯.૨૦૨૦ ના બપોરના ૪.૦૦ કલાક ધીનો રહશેુ . (૩) સદર  ંુ
હરાત તથા કામના ટ ડર www.vmc.gov.in પર પણ મળ  શકશે. (૪) કોઇપણ ભાવપ  મ રં ૂ /નામ ર ં ૂ

કરવાની અબાિધત સ ા .ુ કિમ ર ીને રહશે. 
પી.આર.ઓ.ન.ં /૨૦૨૦-૨૧ કાયપાલક ઇજનેર (પા. .ુ)  

 
 
 
 
 
 

   ના.કાયપાલક ઇજનેર (પા. .ુ)                                                  કાયપાલક ઇજનેર (પા. .ુ)   
              

Issue of Tender 

Tender 
P.R.O. 

No. 
Department Details Start Date End Date 

Last Date for 
Receipt of 

Tender 
Document 

(Hard Copy) 
by Post 

 Exe. Engineer 
Water Works 

Construction of ESR at Jail Road 
OHT. 
 

05.08.2020 04.09.2020 05.09.2020 

 
િત  

જનસપક અિધકાર ીં , 

જનસપક િવભાગં , 

વડોદરા મહાનગરપા લકા. 
                     
                                   ઉપરો ત હરાતને િનયમ જબના વતમાનપ ોમા િસ ધ કરવા તથા વેબ સાઇટ પરુ  

આપવા િવનિત છેં . 
 

 

 કાયપાલક ઇજનેર 
       (પા. )ુ 

            સામેલ:  1. હરાતની નકલ  

                                2. હરાત તથા ટ ડરની સીડ  
 


