GUJARAT INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of Gujarat Undertaking)
Office of the Regional Manager
Plot No. 12,13/A, Nr. Shopping Center, Wadhwan
E-mail: rmsnr@gidcgujarat.org website: www.gidc.gujarat.gov.in

No. GIDC/RM/SNR/Auction/

R.P.A.D.

Dtd.

/12/2021

ADVERTISEMENT FOR E-AUCTION OF
PROPERTIES LOCATED IN GIDC, SURENDRANAGAR REGION

An Opportunity to be in GIDC- Gujarat
Duration for registration of the Bidder and
payment of EMD and Admin charge
Administrative charge

Tender
No.















Estate

Date 06-12-2021 to 21-12-2021
Administrative charge for each bid is Rs. 1180/- (With CGST+SGST) for
General.
Administrative charge for each bid is Rs. 590/- (With CGST+SGST) for OTP

Property Type

Plot/Shed
No

Area of
plot
(In Sq.
Mtrs)

Base Price
(In Rs.)

25% EMD
(In Rs.)

Auction
date and
Start
Time

LatitudeLongitude

1.

Wadhwan

Industrial plot

101/10/A

2666.35

1,86,64,450/-

46,66,113/- 24-12-2021
11:00

22˚42' 55" N
71˚40' 02" E

2.

Wadhwan

Commercial Plot

1508/16

306.60

29,12,700/-

3.

Wadhwan

Canteen
(Commercial)

27

349.64

33,21,580/-

7,28,175/- 24-12-2021
11:30
8,30,395/- 24-12-2021
12:00

4

Wadhwan

170/A

335.64

31,88,580/-

7,97,145/- 24-12-2021
12:30

5

Wadhwan

Canteen
(Commercial)
Industrial shed

22˚43' 17" N
71˚40' 11" E
22˚43' 05" N
71˚39' 43" E
22˚43' 07" N
71˚40' 09" E

K1-210/1

212.25

14,85,750/-

3,71,438/- 24-12-2021
13:00

6

Wadhwan

Industrial Plot

64/1+64/2

309.37

20,10,905/-

5,02,727 24-12-2021
13:30

7

Wadhwan

Industrial shed

C1-623

703.95

49,27,650/-

12,31,913/- 24-12-2021
14:00

8

Wadhwan

Godown

1928

2000

1,90,00,000/-

47,50,000/- 24-12-2021
14:30
1,71,000/- 24-12-2021

9

Thangadh

Commercial
plot

3/3

228

6,84,000/-

10

Thangadh

Commercial
plot

4/1

228

6,84,000/-

11

Thangadh

Commercial
plot

5/4

228

6,84,000/-

15:00
1,71,000/- 24-12-2021
15:30
1,71,000/- 24-12-2021
16:00

22˚43' 00" N
71˚40' 08" E
22˚42' 44" N
71˚39' 47" E
22˚43' 25" N
71˚39' 45" E
22˚43' 31" N
71˚39' 54" E
22˚34' 49" N
71˚11' 48" E
22˚34' 49" N
71˚11' 48" E
22˚34' 53" N
71˚11' 31" E

For further information about registration and participation, please read details on (n) code website https://eauction.nprocure.com/ or GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in or mail on rmsnr@gidcgujarat.org or call Regional
Manager: 98791 10014.
Timelines, notifications, updates and other details for the e-auction process are available on the website of www.gidc.gujarat.gov.in.
The bidder/applicant shall have to register first on given website https://e-auction.nprocure.com/. After completion of the
registration a bidder can further process for the payment of admin.charge and EMD. An applicant is require to upload all
necessary documents at the time of payment of EMD and Admin. charge.
The applicant is require to register and submit their proposal on https://e-auction.nprocure.com/ from Dt.06/12/2021 at 11:00
to Dt. 21/12/2021 at 17:00.
The auction Process will be initiated as per schedule mentioned above in the advertisement.
For Any queries and clarifications please contact Regional Manager, GIDC, Surendranagar.
Individual bid should be submitted for individual plot offer with individual admin charges and EMD.
During this period and procedure GIDC has rights to change or amendment in auction procedure and timeliness, it will be
published on GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in and (n) code website https://e-auction.nprocure.com/ for bidder
acknowledgement.
The bidders are requested to check the GIDC website and (n) code websites periodically during the auction Process.
For Commercial Properties GST will be applicable.
Sd/(A.P.Gosai)
Regional Manager,
GIDC, Surendranagar

(જરૂયી યકભના સ્ટેમ્ ેય ઉય સોંગદનામ ું, નોટયાઇઝ)

બાહેંધરી તથા એકરારનામ ું

આથી હ ું નીચે સહી કયનાય (ઓપયદાય ન ું રું નાભ) .........................................................................
સયનામ.ું .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...........ટેરીપોન નું. ............................................ભોફાઇર નું.……………………………………….પેકસ
નુંફય.........................................................ભે..................................................................................
ભાું હોદ્દો ............................................................................ની રૂએ ટેન્ડય નુંફય..............................
ભાું ઓનરાઇન ઓપય/ફીડ અંકે રૂ. ...........................................(ળબ્દોભાું)......................................
......................................ઓપય આેર છે . તથા ટેન્ડય પોભમભાું જણાલેર ઇ-ટેન્ડય કભ ઇ-ઓકળનની
ળયતો તથા ટેન્ડય સાઇટોની ળયતોને રગતી તભાભ સચનાઓ તથા ટેન્ડયની તભાભ ળયતો, નનમભો
સહહતની ફાફતો અભોએ  ૂયે  ૂયી લાુંચી, સભજી, નલચાયી અને ચકાસી છે . જે અભોને કબ ૂર ભુંજય છે .
સદયહ ું ટેન્ડયની તભાભ ળયતો પ્રભાણે લતમલાની તથા

જણાવ્મા મજફના નનમભોનસાયભાું ચકલણાું

સભમસય કયલા સહહતની અભો ફુંધનકતામ હોલાની સોગુંદ ૂલમક ફાહેંધયી આીએ છીએ .

સહી કયનાયન ું નાભ તથા હોદ્દો :- .......................................................
સુંસ્થાન ું નાભ અને નસકકો

:- ........................................................

સુંસ્થાન ું સયનામ ું/નસકકો

:-..........................................................

તાયીખ :-

-:: ઓનલાઇન ઇ-ટેન્ડર- કમ-ઇ-ઓકશનની શરતો (ભાગ-૧) ::ટેન્ડર નું..
૧. ઇ- ટેન્ડય કભ ઇ-ઓકળનભાું બાગ રેલા ભાટે લેફ-સાઇટ https://e-auction.nprocure.com/ ય સૌ
પ્રથભ યજીસ્રેળન કયાલલાન ું યહેળે. જો અગાઉ યજીસ્રેળન કયાલેર હોમ, તો પયીથી કયાલલાન ું યહેળે
નહીં. ત્માયફાદ જ સદય લેફસાઇટ ભાયપતે (https://e-auction.nprocure.com/) ઇ-ઓકળનભાું
બાગ રઇ ળકાળે.
૨. નનગભની નીનત પ્રભાણે લહીલટી ચાર્જ તેભજ ઇ.એભ.ડી. બયે ર નહહ હોમ તેવ ું ટેન્ડય ગ્રાહ્ય યાખલા
ાત્ર યહેળે નહીં, જેથી ઇ-ઓકળન બાગ રઇ ળકળે નહીં.
૩. યજીસ્રેળનની ઓન રાઇન પ્રહિમાભાું ટેન્ડયય દ્વાયા અામેર ભોફાઇર નુંફય તથા ઇ- ભેઇર એડ્રેસ
યજીસ્ટડમ ભોફાઇર નુંફય તથા યજીસ્ટડમ ઇ- ભેઇર એડ્રેસ તયીકે યહેળે. આલા યજીસ્ટય

થમેર

ભોફાઇર નુંફય કે ઇ-ભેઇર એડ્રેસભાું પેયપાય કયલાભાું આલેર તો તેની જાણ કયલાની તથા
જી.આઇ.ડી.સી. ભાું અડેળન કયાલલાની જલાફદાયી ટેન્ડયયની યહેળે.
૪. ઇ-ઓકળન ભોડયઅર અંતગમતના તભાભ સ્ટેજભાું ચસ્તણે તાયીખ તથા સભમન ું ારન કયલાન ું
યહેળે.
૫. ઇ-ઓકળન ભાટે ટેન્ડયય દ્વાયા યજીસ્રેળન કમામ ફાદ લહીલટી ચાર્જ તેભજ EMD ની યકભ બયાઇ
કયલાની યહેળે. જેભના દ્વાયા જે-તે નભરકતનો લહીલટી ચાર્જ તેભજ EMD ની યકભ બયાઇ કયે ર હળે
તેઓ નનમત તાયીખ અને સભમે જાહેય હયાજીભાું બાગ રઇ ળકળે. જાહેયાતભાું દળામલેર તાયીખથી
યજીસ્રેળન પ્રહિમા ચા

થઇ જળે.

૬. ટેન્ડય બયલાની સભમ ભમામદાભાું અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ (EMD) ની યકભો િેડીટ કાડમ , ડેફીટ કાડમ
અને નેટ ફેન્કીંગથી બયાઇ કયી ળકળે.
૭. ઇ- ઓકળન અંગે ભાુંગ્મા મજફની નલગતો ઓનરાઇન બયી ડોક્યભેન્ટ સહહત ટેકનીકર બફડ સભમ
ભમામદાભાું લેફસાઇટ ય અરોડ કયલાના યહેળે.
૮. દયે ક નભરકત ભાટે ઇ-ઓકળનનો સભમગાો ૧૫ ભીનીટ યહેળે. જાહેયાતભાું દળામલેર તાયીખ અને
સભમે ઇ-ઓકળનની પ્રહિમા ળરૂ થઇ જળે. ઇ-ઓકળનની પ્રહિમા દયમ્માન આખયી ૦૨ ભીનીટભાું જો
કોઇ ફીડ ભળે તો ઓકળનનો સભમગાો લધ ૦૨ ભીનીટ ભાટે રુંફાઇ જળે. આવ ું ભહત્તભ ૦૫
લખત થઇ ળકળે. ત્માયફાદ ઇ-ઓકળન ક્રોઝ કયલાભાું આલળે.
૯. ઓપયદાયે ટેન્ડયના સુંદબે ધુંધાકીમ ફાફતો અંગે નીચે જણાવ્મા સહહતના જરૂયી યાલા યજ કયલાના
યહેળે.

૧૦. જે બફડયોએ ઇ-ઓકળનભાું બાગ રેલા ભાટે લહીલટી ચાર્જ તથા ઇ.એભ.ડી. ની યકભો બયે ર હળે.
યું ત જો તે બફડયો દ્વાયા ઇ-ઓકળનીંગ ળરૂ થામ ત્માયે નભનીભભ ઓપય પ્રાઇસ મજફની રઘત્તભ
લધાયા સહહતની પ્રથભ બફડ બયાળે નહીં, તો તે બફડ પ્રોસેસભાું આલળે નહીં.
૧૧. જે તે ટેન્ડયભાું નભનીભભ ઓપય પ્રાઇસ ઉય ઇ-ઓકળન દયમ્માન ફોરી/ઓકળન તયીકે પ્રત્મેક
લખતે જાહેયાત મજફ જે તે ટેન્ડયના નનમત કયે ર રધત્તભ લધાયા સાથે કે તેના ગણાુંકભાું ફોરીની
યકભ બફડ કયલાની યહેળે.
૧૨. ઇ-ઓકળનની પ્રહિમા દયમ્માન બફડ પ્રહિમાભાું બાગ રેતા કોઇણ બફડયન ું નાભ હડસ્કરોઝ (જાહેય)
થળે નહીં. ભાત્ર જે તે બફડય ોતે જ બફડભાું હાઇએસ્ટ બફડય હોલાન ું ોતાના રોગ-ઇનભાું જાણી
ળકળે.
૧૩. ઓનરાઇન ઓકળનની પ્રહિમા સલમય હયસ્ોન્સ ટાઇભ, ઇન્ટયનેટ સ્ીડ, નસસ્ટભ કેેસીટી લગેયેને
આધાયીત હોઇ, બફડીંગ કયલા ભાટે બફડીંગ  ૂણમ થલાની છે લ્રી ભીનીટ સધી યાહ જોલી હહતાલહ
નથી. દયે ક લખતે બફડ કયતા અગાઉ લેફ ેજ હયફ્રેળ કયવ ું હહતાલહ છે . છે લ્રી ભીનીટભાું કયલાભાું
આલેર બફડીંગ ને રીધે જો કોઇ પ્રશ્નો ઉદ્દબલે તો આ ફાફતે જીઆઇડીસીનો નનણમમ સલમ ભાન્મ
ગણાળે.
૧૪. ઇ- ઓકળનના અંતે જે તે ટેન્ડયભાું આલેર ભહત્તભ ઓપયની સક્ષભ સત્તાની ભુંજયી અંગે આગની
કાર્યલામહી કયલાભાું આલળે અને જરૂયી પાલણીત્ર જાયી કયલાભાું આલળે. જેભાું હાઇએસ્ટ બફડયે
અરોડ કયે ર ડોક્યભેન્ટ તથા OCA મજફના દસ્તાલેજો સેલ્પ અટેસ્ટેડ કયી ટેન્ડય ડોકયભેન્ટભાું
સચલેર જગ્માએ ોતાના નાભ સહી, હોદ્દો તથા નસક્કા સાથેની હાડમ કોી હદન-૩૦ ભાું પ્રાદે નળક
ભેનેજયશ્રીની કચેયી, જીઆઇડીસી ખાતે યજ કયલાની યહેળે. બફડય દ્વાયા ભાુંગણી મજફના ડોક્યભેન્ટસ
તેભજ પાલણીત્રભાું દળામલેર ળયતોની  ૂતમતા સભમ ભમામદાભાું યજ કયલાભાું નહીં આલે તો
હાઇએસ્ટ બફડયને હડસકલોરીપાઇડ બફડય તયીકે જાહેય કયલાભાું આલળે તેભજ તેના દ્વાયા બયાઇ
કયલાભાું આલેર ઇએભડીની યકભ જપ્ત કયલાભાું આલળે.
૧૫. ટેન્ડયભાું એક જ બફડય દ્વાયા નસિંગર બફડ બયી નસિંગર ઓપય આલાના સુંજોગોભાું તેભજ ટેન્ડયભાું
એક કયતાું લધ બફડ બયલાભાું આલેર હોલા છતાું ભાત્ર એક જ બફડય દ્વાયા આલાભાું આલેર
ઓપયના સુંજોગોભાું ટેન્ડય ગ્રાહ્ય યાખલા અંગે ભાન. ઉાધ્મક્ષ અને લહીલટી સુંચારકશ્રી,
જીઆઇડીસીનો નનણમમ આખયી અને ફુંધનકતામ યહેળે.
૧૬. નભરકતની પાલણી કયલા અંગેની સક્ષભ સત્તાની ભુંજયી ભળ્મા ફાદ, ટેન્ડયય ભુંજય કયે ર યકભ
મજફની જાયી થમેર પાલણીત્રની સદયહ ું યક્ભો નનમત સભમભાું બયલાભાું આલળે તો ણ
અત્રેથી નકકી કયે ર મદ્દત મજફ જ યલાના ાત્ર ભાન્મ ગણલાનો યહેળે. તેભજ આ સભમ દયમ્માન
ઓપયદાય સાઇટ ઉય કોઇ ણ પ્રકાયે જાહેયાત કયી ળકળે નહી. આ ઉયાુંત ટેન્ડયય દ્વાયા ચા

ટેન્ડયની મદ્દત  ૂણમ થામ તે હેરા ટેન્ડય છોડી દે લાભાું આલળે તો તે ટેન્ડયયને ડીસ્કલોરીપાઇડ
ગણલાભાું આલળે.
૧૭. ઇ-ઓકળનભાું આલેર બફડયો ૈકી પ્રથભ હાઇએસ્ટ બફડયની અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ નસલામની
ભે ર અન્મ ફીડ ભાટે ઇ.એભ.ડી.ની યકભ સક્ષભ કક્ષાએથી ભુંજયી ભળ્મા ફાદ યત કયલાભાું
આલળે.
૧૮. ઇ-ટેન્ડય કભ ઇ-ઓકળન અંગે કે તે ફાદ કોઇ ણ લાદ-નલલાદ કે પ્રશ્નો ઉબા થળે કે કોઇ
નલસુંગતતા જણામ આલળે તો તે અંગે સક્ષભ સત્તાનો નનણમમ/અથમ ઘટન આખયી અને ફુંધનકતામ
યહેળે. હયાજીભાું ભે ર અયજી અને હયાજીભાું ફોરલાભાું આલેર ઉચાભાું ઉચી ફોરી સ્લીકાયલી કે ન
સ્લીકાયલી તે અંગે નનગભને અફાનધત અનધકાય યહેળે.
૧૯. જીઆઇડીસીભાું કોઇ ણ પ્રકાયની ડીોઝીટ/ઇ.એભ.ડી ઉય કોઇ જ વ્માજ ભલાાત્ર યહેળે નહી.
૨૦. ઓટીી કેટેગયી અંગે નીચે મજફના દસ્તાલેજો યજ કયલાના યહેળે.
અ.નું.

ઓટીી કેટેગરી

રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે રજ કરવાના થતા
પ્રમાણત્ર

૧.

ભાજી સૈનનક

સક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભાું આલેર
નોકયી અંગેન ું પ્રભાણ ત્ર

૨.

અનસબચત જનજાનત (ST), અનસબચત

સુંફનધત સયકાયી નલબાગ દ્વાયા જાયી કયલાભાું

જાનત (SC), સાભાજીક અને આનથિક યીતે

આલેર જાનત અંગેન ું પ્રભાણત્ર

છાત લગમ (SEBC)
૩.

હદવ્માુંગ

સુંફનધત સયકાયી નલબાગ દ્વાયા જાયી કયલાભાું
આલેર પ્રભાણત્ર

૪.

જભીન ગભાલનાય (પક્ત લાી યીજીમન)

જીઆઇડીસી દ્વાયા સુંાહદત કયલાભાું આલેર
જભીન અંગેનો ગાભ નમના ૭X૧૨ અને ૮-અ
ની નકર

સહી કયનાયન ું નાભ તથા હોદ્દો

: ...................................................

સુંસ્થાન ું નાભ અને નસક્કો

: ....................................................

સુંસ્થાન ું સયનામ ું/નસક્કો

: ....................................................

તાયીખ :-

Annexture – A

Details of existing firm and proposed project in GIDC
1. Details of activity (Industrial/Commercial)

-

2. Name of Products

-

Raw Material
Finish Products
Machinery Details

3. Water Requirement in KL (Per Day)

-

(Industrial)
4. Water Requirement in KL (Per Day)

-

(Domestic)
5. Effluent quantity in KL (Per Day)

-

6. Solid Waste in KG KL (Per Day)

-

7. Total turnover of last 3 years (Existing firm)
Sr. No
1
2
3

Year

Amount in Rs.

8. Total investment in Rupees

-

9. Total proposed employment

-

Signature of Authorized person
(Name and Designation)

