
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 hiring of Tractor Trailer for 
transportation of slaughtering 
waste & waste of VMC on 
Rate Contract basis. 

Dt.01-12-2020 Dt.08-12-2020 Dt.10-12-2020 

 

 

  



 

વડોદરા મહાનગરપા લકા, 

www.vmc.gov.in 
વડોદરા મહાનગરપાલકામા ંનીચે જણાવલે કામો માટ યો ય અન ેમા ય ઇ રદાર પાસેથી ી-  વોલીફ કશન બીડ 

અને ાઇસબીડ  એમ બે બીડમા ંભાવપ કો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

કામ  ુનામ 

દા  ર  મ 

ઇ.એમ.ડ .

ની ર  મ . 

ટ  ડર ફ  

. 

ટ  ડર િવતરણ ની 

છે લી તાર ખ 

ટ  ડર  વીકારવા 

ની છે લી તાર ખ 

વ  ુમા હતી માટ 

સપંક િવભાગ 

પી.આર 

ઓ.નબંર 

૧. કામ  ુનામઃ પા લકાના  તલખાના મટન માકટ વે  ટના િવ  તારો માટ  લોટર ગ વે  ટ તથા  ચરાના િનકાલની કામગીર  

માટ  ટર ઇલર વાિષક ઇ રાના ધોરણે ભાડથી લેવા બાબત 

૫,૦૦,૦૦૦/- ૧૦૦૦૦/- ૮૦૦/- ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ મ ન.ં૧૩૨, 

િમકિન  લ ખા ,ુ 

ખડંરાવ માકટ 

બ  ડ ગ,  

 

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.૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી તા.૦૮-૧૨-૨૦૨૦ 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.૧૦-૧૨-૨૦૨૦ ધુીમા ં કાયપાલક ઇજનરે(યાિં ક) ી, િમકિનકલ િવભાગ, 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.ં       /૨૦-૨૧                     કાયપાલક ઇજનેર(યાિં ક), 


