
 

વડોદરા મહાનગરપાલકા (ઇ-ટ  ડર)  
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         વડોદરા મહાનગર સવેાસદનના યો ય િવભાગ તેમજ યો  ય ેણીમાં ન ધાયેલ ઇ રદારો પાસેથી તથા સરકારી 
/અધસરકારી સં  થાના ન ધાયેલ અનુભવી ઇ રદારો પાસેથી નીચે જણાવેલ કામો માટે મહોરબંધ ભાવપ ો ( ી-
કવોલીફીકેશન) ર .પો  ટ એડી/  પીડ પો  ટથી મંગાવવામાં આવ ેછે.  

દા  રકમ . બાનાની રકમ 

.  
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ટ  ડર  વીકારવાની 

છે  લી તાર ખ 

વ  ુમાહ તી માટ 

િવભાગ  

પી.આર. ઓ 

નબંર  

૧. કામન ુનામ :  - પા સ એ ડ ગાડન શાખામા ંગાડન મે ટન સ કરવા માટ વાષ ક ઇ રો 

                              કરવા ુ ંકામ. 

.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦

/- ની મયાદા 

૬,૦૦,૦૦૦/

- /- 
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/- 
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૨૦૨૦ 
૧૪-૧૨-૨૦૨૦ 

ડાયર ટર ી 

(પા સ એ ડ 

ગાડન શાખા ) 

  

 ન ધ: (૧)  ઇ રદારે મુળ ભાવ૫  રજુ કરતી વખતે ી-કવોલીફીકેશન બીડ સાથે મની રીસી  ટ  અને ટે  ડર  લી૫ બીડવાની રહેશે. (ર) 
ઇ રદારે પી.એફ સટ ફીકેટ/બાંહેધરી પ  રજુ કરવાનુ રહેશે. (૩) ટે  ડર  વીકારવાની તારીખે જ ટે  ડર સાંજ ે૪-૦૦ કલાકે ખોલવામાં 
આવશે (૪) ાઇઝબીડમાં કોઇ૫ણ કારની શરત  વીકારવામાં આવશે નહી. (૪) સદર ભાવપ ના ી- કવોલીફીકેશનબીડ  
ર .પો  ટ/  પીડ પો  ટથીપાકસ એ ડ ગાડન ઓફીસ,બાલભવન પાસે,સયા બાગ ગટે નં.-૪ કારેલીબાગ, વડોદરા ૩૯૦૦૧૮ ,વડોદરાન ે
મળી જવાનો સમય બપોરના ૪-૦૦ કલાક સુધીનો રહેશે. કોઇપણ ભાવપ  મંજુર/ ના મંજુર કરવાની અબાધીત સતા  ય.ુકિમ  નર ીને 
રહેશે.   
ન ધ:- સદર ભાવપ  (ફકત ઇ-ટે  ડર ગ પ  ધિતથી www.nprocure.com વબેસાઇટ ૫રથી ભરી શકાશે. જનેી  P.Q બીડ ની 
હાડકોપી  રજુ કરવી.   
 
પી. આર.ઓ નં/       / 20-21                                                                                જનસંપક િવભાગ  વારા કાશીત             

 
િત, 

જનસંપક અધીકારી ી, 
જનસંપક િવભાગ 
વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
 
સદર હેરાત તા- ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ના દૈિનક સમાચારપ ોમા તથા વેબસાઇટ પર  િસ   ◌ા  કરવા િવનંતી છે.  
 
 

ડાયરેકટર 
                                                                                                  (પાકસ એ ડ ગાડન) 

                                                                                                   વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
 

 
 

 

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 
and 
Garden, 
VMC) 

ANNUAL RATE CONTRACT 
OF GARDEN MAINTENANCE 
WORK OF PARKS AND 
GARDEN DEPARTMENT 
 

26-11-2020 08-12-2020 

 
 
 
 

14-12-2020 


