ુ રાત ઔધો ગક િવકાસ િનગમ
જ
(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)
અિધક્ષક ઇજનેર ી (દ.ગુ) ની કચેરી,
નાનપુરા, ગુ.ઔ.િવ.િન., સુરત.ફોન નંબર (૦૨૬૧)
૨૪૭૩૭૨૯
ુક

ુ તની
દ

હરાત નં.01 /2017-18

અિધક્ષક ઇજનેર ી(દ.ગુ), જી.આઇ.ડી.સી., સુરતનાં તાબા હેઠળ
આવેલ કાયર્પાલક ઇજનેર ી, જીઆઇડીસી, સુરત (નં. ૧ થી ૪) ફોન:
(૦૨૬૧) ૨૪૭૩૭૨૯ અને કાયપ
ર્ ાલક ઇજનેર ી,જીઆઇડીસી,વાપી (નં.
૫ થી ૮) ફોન:૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩ હ તકનાં અ.નં.૦૧થી૦૮નાંકામની
અંદાજીત િકંમત .૪,૨૦,૦૦૦.૦૦થી .૪,૮૦,૦૦૦ .૦૦ની વચ્ચે છે .
માટે રસ ધરાવનાર ઈજારદારો પાસેથી

બ માં ભાવ-પતર્કો

મંગાવવામાં આવે છે .
કોરા ટે ન્ડર ફોમર્ ઇ યુ કરવાની તારીખ-૧૨/૦૩/૨૦૧૮ થી ૧૭/૦૩/૨૦૧૮
કચેરી સમય દરમ્યાન

તે કાયપ
ર્ ાલક ઇજનેર ીની કચેરીમાંથી

જારી કરવામાં આવશે. ભરે લ-પતર્કો

વીકારવાની આખરી તા.

૨૬/૦૩/૨૦૧૮ સમય સાં ૧૭:૦૦ કલાક સુધીમાં વીકારવામાં આવશે
અને આવેલ ટેન્ડરો તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાકે
ખોલવામાં આવશે.
આ કામોની િવગતવાર જાહેર િનિવદા ઓિફસનાં નોટીસ બોડર્ ઉપર,
જી.આઇ.ડી.સી.ની વેબસાઇટ www.gidc.gov.in તેમજ માિહતી
ખાતાની www.statetenders.comમાં જોઇ શકાશે. વધુ માિહતીની
તે સંબિં ધત કાયર્પાલક ઇજનેર ીની

જ િરયાત હોય તો,

કચેરીએથી કામકાજનાં સમય દરિમયાન મેળવી શકાશે. અનુકર્મ
નં.૦૧ થી ૦૮ નાં કામનાં દ તાવેજી પુરાવાનાં કવર ઉપર કામનું
નામ, ટે ન્ડર વીકારવાની છે લી તારીખ તેમજ ટેન્ડરો ખોલવાની
તારીખ અવ ય લખવાની રહેશ.ે વેક્સ અથવા ટે પથી સીલ કયાર્
વગરનાં કવરો વીકારવામાં આવશે નિહ. બાના મુિક્ત પર્માણપતર્
ગર્ા / વીકાયર્ નથી

ની ન ધ લેવી. િનિવદામાં જણાવેલ કોઇ પણ

અથવા બધા ટેન્ડરો કારણ જણા યા વગર વીકારવા, ન વીકારવા,
રદ કરવા એ િનગમનો અબાિધત અિધકાર છે .

તમામને બંધનકતાર્

રહેશ.ે અિધકૃત વેબ-સાઇટ પર ટે ન્ડરને લગતા તમામ સુધારા/
વધારા

ટે ન્ડર

ભરવાની

છે લી

તારીખ

સુધી

જોઇ

શકાશે.

સહ /-.
અિધ ક ઇજનેર
(દ. )ુ
.ુ ઔ.િવ.િન.,

રુ ત.

GUJARAT NDUSTRIAL DEVELOPMENT
CORPORATION
(A Govt of Gujarat Undertaking)
Office of the Superintending Engineer (SG)
1st floor, Vikas Bulding, Dutch Graden Road, Nanpura,
Surat-395001 (Phone-0261-2473729)

SHORT TENDER NOTICE No.01 of 2017-2018

E-Tenders for various works having estimated cost
between Rs.4,20,000.00 to 4,80,000.00 invited by the
Superintending Engineer(SG), G.I.D.C., Surat under
jurisdiction of the Executive Engineer, GIDC, Surat
(Sr.No 1 to 4) Ph: 0261-2473729 and Executive
Engineer, GIDC, Vapi (Sr.No 5 to 8) Ph:02602430883.
Availability of tender notice and tender document:For tender notice - www.gidc.gov.in
For tender notice - www.statetenders.com
The intending bidder is requested to kindly go through
the details tender notice thoroughly before obtaining
blank tender copies from the concerned offices.
Date of issue- 12/03/2018 to 17/03/2018
Date of receipt- 26/03/2018 up to 17:00 Hrs.
Date of opening- 27/03/2018 at 12:00 Hrs.
The detailed tender notice can be seen from the office
notice board as well as GIDC’s Web Site:
www.gidc.gov.in & www.statetenders.com For any further
additional details, kindly contact Executive Engineer,
GIDC, Surat and Executive Engineer, GIDC, Vapi.
Exemption certificate for Earnest Money Deposit shall not
be acceptable Right to reject any or all the tenders
without assigning any reasons thereof are reserved by
G.I.D.C. Please stay touring above web site for any
corrigendum / addendum/ modification till last date of
receipt.
Sd/Superintending Engineer (SG)
G.I.D.C., Surat.

