ુ રાત ઔધો ગક િવકાસ િનગમ
જ
(ગુજરાત સરકારનુ ં સાહસ)
અિધક્ષક ઇજનેર ી (મ.ગુ) ની કચેરી,
પાંચબ ી, જી.આઇ.ડી.સી., ભ ચ.
ફોન નંબર (૦૨૬૪૨)૨૪૨૪૪૨
હર િનિવદા નં.04/2019-ર0

અિધક્ષક ઇજનેર ી(મ.ગુ), જી.આઇ.ડી.સી., ભ ચનાં તાબા હેઠળ આવેલ
કાયર્પાલક ઇજનેર ી, જીઆઇડીસી, અંકલે ર(મો. ૯૮૭૯૧૧૦૯૪૫),
ઓિફસ

ફોન

નં.:

૦ર૬૪૬-રર૧૩પ૧/રર૧૪પ૧,

કાયર્પાલક

ઇજનેર ી(પા.પુ./ડ્રે.), જીઆઇડીસી, ભ ચ(મો.૮૧૪૦૮૭૦૩પર), ઓિફસ
ફોન નં.: ૦ર૬૪ર-ર૪ર૪૩ર, કાયર્પાલક ઇજનેર ી(સીડી), જીઆઇડીસી,
ભ ચ

(મો.૯૮૭૯૧૧૦૦ર૭),

કાયર્પાલક

ઓિફસ

ફોન

નં.:

ઇજનેર ી(એમ.એ ડઇ.),

(મો.૯૮૭૯૧૧૦૦૯ર),

ઓિફસ

ફોન

૦ર૬૪ર-ર૪ર૪૩૨,

જીઆઇડીસી,
નં.:

ભ ચ

૦ર૬૪ર-ર૪ર૪૩ર

અને

કાયર્પાલક ઇજનેર ી, જીઆઇડીસી, વડોદરા (મો.૯૮૭૯૧૧૦૦ર૩) ઓિફસ
ફોન નં.:૦ર૬૫-ર૩૬૩૮૪૦, ર૩૬૩૮ર૫ હ તકના અ.નં.૦૧ થી ૧૪નાં
કામોની અંદાજીત િકંમત

ા.8,87,ર98.51 થી

ા.15,ર4,4ર,331.05ની

વ ચે છે . તે કામો માટે ટે ડરો ઓનલાઇન પ ધિતથી મંગાવવામાં આવે
છે .
ઓનલાઇન ટે ડર માટે ટે ડર ભરવાની કાયર્ પ ધિત, સંબિં ધત િવગતો
વી કે ટે ડર ફી, EMD વગેરેની માિહતી િવગતવાર ટે ડર નોટીસમાં
આપવામાં આવેલ છે .
છે .

રસ ધરાવતાં ઇજારદારોએ વંચાણે લેવા િવનંતી

એક ટે ડર એગ્રીમે ટનો ભાગ છે .

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 જ િરયાત હોય
તો,

તે સંબિં ધત કાયર્પાલક ઇજનેર ીની કચેરીએથી કામકાજનાં સમય

દરિમયાન મેળવી શકાશે. અનુક્રમ નં.૦૧ થી ૧૮નાં કામનાં દ તાવેજી
પુરાવાનાં કવર ઉપર કામનું નામ, ટે ડર

વીકારવાની છે લી તારીખ

તેમજ ટે ડરો ખોલવાની તારીખ અવ ય લખવાની રહેશે.વેક્સ અથવા
ટે પથી સીલ કયાર્ વગરનાં કવરો વીકારવામાં આવશે નિહ. બાના મુિક્ત
પ્રમાણપત્ર ગ્રા / વીકાયર્ નથી

ની ન ધ લેવી. િનિવદામાં જણાવેલ

કોઇ પણ અથવા બધા ટે ડરો કારણ જણા યા વગર

વીકારવા, ન

વીકારવા, રદ કરવા એ િનગમનો અબાિધત અિધકાર છે .

તમામને

બંધનકતાર્ રહેશે. અિધકૃ ત વેબ-સાઇટ પર ટે ડરને લગતા તમામ સુધારા
/ વધારા ટે ડર ભરવાની છે લી તારીખ સુધી જોઇ શકાશે.
સહ /અિધ ક ઇજનેર (મ. )ુ
.ુ ઔ.િવ.િન., ભ ચ.
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