ુ રાત ઔધો ગક િવકાસ િનગમ
જ
(ગુજરાત સરકારનુ ં સાહસ)
અિધક્ષક ઇજનેર ી (દ.ગુ) ની કચેરી,
નાનપુરા, ગુ.ઔ.િવ.િન., સુરત..
ફોન નંબર (૦૨૬૧) ૨૪૭૩૭૨૯
હર િનિવદા નં.06 /2017-18
અિધક્ષક ઇજનેર ી(દ.ગુ), જી.આઇ.ડી.સી., સુરતનાં તાબા હેઠળ
આવેલ કાયર્પાલક ઇજનેર ી, જીઆઇડીસી, સુરત ફોન: (૦૨૬૧)
૨૪૭૩૭૨૯

અને

કાયર્પાલક

ઇજનેર ી,

જીઆઇડીસી,

વાપી

ફોન:૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩ હ તકનાં અ.નં.૦૧ થી ૯ કામની અંદાજીત
િકંમત .૩.૫૨ લાખ થી .૯૯૮.૯૦ લાખ ની વચ્ચે છે . આ કામ માટે
અ.નં. ૦૧ થી ૦૬ ઓનલાઇન ટેન્ડરો પધ્ધિતથી તથા અ.નં. ૦૮ થી
૧૫ ઓફલાઈન પધ્ધિતથી મંગાવવામાં આવે છે .
ઓનલાઇન ટે ન્ડર માટે ટે ન્ડર ભરવાની કાયર્ પધ્ધિત, સંબિં ધત
િવગતો

વી કે ટેન્ડર ફી, EMD વગેરેની માિહતી િવગતવાર ટેન્ડર

નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે .
વંચાણે લેવા િવનંતી છે .

રસ ધરાવતાં ઇજારદારોએ

એક ટે ન્ડર એગર્ીમેન્ટનો ભાગ છે .

ઓફલાઈન કોરા ટે ન્ડર ફોમર્ ઇ યુ કરવાની તારીખ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮ થી
૨૬/૦૨/૨૦૧૮ કચેરી સમય દરમ્યાન

તે કાયપ
ર્ ાલક ઇજનેર ીની

કચેરીમાંથી જારી કરવામાં આવશે. ભરે લ-પતર્કો
આખરી તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૮ સમય સાં

વીકારવાની

૧૭:૦૦ કલાક સુધીમાં

વીકારવામાં આવશે અને આવેલ ટેન્ડરો તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ
૧૨:૦૦ કલાકે ખોલવામાં આવશે.
આ કામોની િવગતવાર જાહેર િનિવદા ઓિફસનાં નોટીસ બોડર્ ઉપર,
જી.આઇ.ડી.સી.ની

વેબસાઇટ

www.gidc.gujarat.gov.in

તેમજ

માિહતી ખાતાની www.statetenders.comમાં જોઇ શકાશે. વધુ
માિહતીની જ િરયાત હોય તો,

તે સંબિં ધત કાયપ
ર્ ાલક

ઇજનેર ીની કચેરીએથી કામકાજનાં સમય દરિમયાન મેળવી
શકાશે. અનુકર્મ નં.૦૧ થી ૧૫નાં કામનાં દ તાવેજી પુરાવાનાં કવર
ઉપર કામનુ ં નામ, ટે ન્ડર વીકારવાની છે લી તારીખ તેમજ ટે ન્ડરો
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 ટેન્ડરને લગતા
તમામ સુધારા / વધારા ટેન્ડર ભરવાની છે લી તારીખ સુધી જોઇ
શકાશે.
સહ /અિધ ક ઇજનેર (દ. )ુ
.ુ ઔ.િવ.િન., રુ ત.

