GUJARAT INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION
(A Govt. of Gujarat Undertaking)
Office of the Regional Manager, Vithalwadi Udhyognagar,
BhavnagaPhone/Fax: 0278-2512815
Advertisement of E-Auction for Industrial Plot & Industrial Shed at Chitra, Sihor-II, Babra-I of Bhavnagar Region
An Opportunity to be in GIDC- Gujarat.
Duration for registraion of the Bidder and
Dt.: 08/03/2021 to 20/03/2021
payment of EMD and Admin charge
Administrative charge
Admin charge for each bid is Rs. 1180/- For General
Sr.
Estate
Property
Plot/Shed
Area
Auction date
Base Price
25% EMD
Latitude - Longitude
No.
Name
Type
No.
(Sq.mtr.)
and Time
1

Chitra

Ind.plot

142

2535.61

11917367.00 2979342.00

22/03/2021
11:00AM

21°45' 25.34" N
72°05' 28.60" E

2

Chitra

Ind.plot

384

2658.11

12493117.00 3123280.00

22/03/2021
11:30AM

21°45' 38.26" N
72°05' 18.41" E

3

Chitra

Ind.plot

394

1853.89

8713283.00 2178321.00

22/03/2021
12:00PM

21°45' 33.67" N
72°05' 20.77" E

Chitra

Ind.Shed

L-353/5

342.72

1848198.00

462050.00

22/03/2021
12:30PM

21°45' 41.80" N
72°06' 08.07" E

Sihor-II

Indl.Plot

211.00

2400.00

2400000.00

600000.00

22/03/2021
01:00PM

21°43' 46.95" N
71°52' 20.27" E

Sihor-II

Indl.Plot

213.00

2303.00

2303000.00

575750.00

22/03/2021
01:30PM

21°43' 48.03" N
71°57' 20.06" E

Babra-I

Indl.Plot

81/2

215.00

408500.00

102125.00

22/03/2021
02:00PM

21°50' 25.81" N
71°19' 10.36" E

Babra-I

Indl.Plot

87/2

215.00

408500.00

102125.00

22/03/2021
02:30PM

21°50' 28.42" N
71°19' 11.66" E

4

5

6

7

8
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

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 rmbvn@gidcgujarat.org or call on auction
Help Desk - 0278-2512815.
Timelines, notification, updates and other details for the e-action process are availabale on the website of
www.gidc.gujarat.gov.in
The bidder/applicant shall have to register first on given website https://e-aucton.nprocure.com /.After completion of
the registraion a bidder can further process fot the payment of admin charge and EMD An applicant is required to upload
all necessary documents at the time of payment of EMD and Admin charge.
The applicant is required to register and submit their proposal on https://e-auction.nprocure.com/from Dt.08/03/2021
at 11:00 AM to Dt.20/03/2021 at 17:00 PM
The auction Process will be initiated as per schedule mentioned above in the advertisement.
All plots/sheds in auction are offered on as-is-where-is basis and bidder/applicant is advised to check dues of other govt.
agencies if any.
For Any queries and clarifications please contact Regional Manager GIDC Bhavnagar.
Individual bid should be submitted for individual plot/shed offer with induvidual admin charge 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 website periodically during the auction process.
Sd/Regional Manager,
GIDC, Bhavnagar

(જ�ર� રકમના સ્ટ�મ્પ૫ર ઉ૫ર સોગંદના�ુ,ં નોટરાઇઝડ)

બાહ�ઘર� તથા એકરારના� ંુ
આથી �/
ુ ં અમો નીચે સહ� કરનાર (ઓફરદાર�ુ ં � ૂ�ું નામ).........................................................
સરના�ુ ં ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
ટ��લફોન નં....................................... મોબાઇલ નં................................................... ફ�કસ
નંબર.......................................................મે...........................................................................
માં હ�ા�ૃો ...............................................................ની �એ ટ�ન્ડર નંબર ................................
માં ઓનલાઇન ઓફર/બીડ �ક� �ા.................................. (શબ્દોમાં .......................................
.............................................. ઓફર આપેલ છે. તથા ટ�ન્ડર ફોમર્માં જણાવેલ-ટ�ન્ડર કમ
ઇ-ઓકશનની શરતો તથા ટ�ન્ડર સાઇટોની શરતને લગતી તમામ � ૂચનાઓ તથા ટ�ન્ડરની
તમામ શરતો, િનયમો સ�હતની બાબતો અમોએ � ૂર� � ૂર� વાંચી, સમ�, િવચાર� અને ચકાસી છે.
� અમોને ક� ૂલ મં�ૂર છે. સદર�ુ ટ�ન્ડરની તમામ શરતો

પ્રમા ણે વતર્વાની તથા જણા

�ુજબના િનયમો�ુસારનાં � ૂકવણાં સમયસર કરવા સ�હતની અમો બંઘનકતાર્ હોવાની
સોગંદ� ૂવર્ક બાહ�ઘર� આપીએ છ�એ
સહ� કરનાર�ુ ં નામ તથા હો�ૃો

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

સંસ્થ�ુ ં નામ અને િસકકો:

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

સંસ્થા�ું સરના�ું/ િસકક

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

તાર�ખ:-

-:: ઓનલાઇન ઇ-ટ�ન્ડ-કમ-ઇ-ઓકશનની શરતો (ભાગ-૧) ::ટ�ન્ડર નં.
૧.

ઇ-ટ�ન્ડર કમ -ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટ� વેબ-સાઇટ https://e-auction.nprocure.com/
૫ર સૌ પ્રથમ ર�સ્ટ્ર�શન કરાવવા�ુંરહ�શે. જો અગાઉ ર�સ્ટ્ર�શન કર, તો ફર�થી
કરાવવા�ુ ં

� ે
રહશ

નહ�.

ત્યાર બાદ 

સદર

વેબસાઇટ

મારફતે

(https://e-

auction.nprocure.com/) ઇ-ઓકશનમાં ભાગ લેવાની કાયર્વાહ� કરવાની રહ�શે
ર.

િનગમની નીિત પ્રમાણે વહ�વટ� ચા�તેમઇ.એમ.ડ�. ભર�લ ન�હ હોય તે� ુ ં ટ�ન્ડર ગ્રા
રાખવા પાત્ર રહ�શે ન, �થી ઇ-ઓકશનમાં ભાગ લઇ શકાશે નહ�.

૩.

ર�જસ્ટ્ર�શનની ઓન લાઇન પ્ર�ક્રયામાં ટ�ન્ડરર ઘ્વારા અપાયેલ મોબાઇલ નમેઇલ એડ્ર�સ ર�સ્ટડર્ મોબાઇલ નંબર તથા ર�સ્-મેઇલ એડ્ર�સ તર�ક� રહ�શે. કોમ્પ્�
જનર�ટ�ડ ૫ત્રોને ક� સંદ�શાઓન૫ત-વ્યવહાર તર�ક� ગણવાના રહ�શે. આવા ર�સ્ટર થયે
મોબાઇલ નંબર ક� ઇ-મેઇલ એડ્ર�સમાં ફ�રફાર કરવામાં આવે તોતેની �ણ કરવાની તથ
� ન કરાવવાની જવાબદાર� ટ�ન્ડરરની રહ�શે.
�.આઇ.ડ�.સી.માં અ૫ડશ

૪.

ઇ-ઓકશન મોડ�ુઅલ �તગર્તના તમામ સ્ટ�જમાં �ુ૫ણે તાર�ખ તથા સમય�ુ ં પાલન
� ે.
કરવા�ુ ં રહશ

૫.

ઇ-ઓકશન માટ� ટ�ન્ડરર ઘ્વારા ર�ટ્ કયાર્ બાદવહ�વટ� ચા� તેમજ EMD ની રકમ
� ે. �મના ધ્વારા -તે િમલકતનો વહ�વટ� ચા� તેમજ EMD ની
ભરપાઇ કરવાની રહશ
રકમ ભરપાઇ કર�લ હશે તઓ
ે
િનયત તાર�ખ અને સમયે �હ�ર હરા�માં ભાગ લઇ શકશે.
�હ�રાતમાં દશાર્વેલતાર�ખથી ર�સ્ટ્ર�શન પ્ર�ક્રયા ચા�ુ 

૬.

� ીટ
ટ�ન્ડ ભરવાની સમય મયાર્દામાં અન�સ્ટ મની ડ�પોઝી(EMD)ની રકમો ક્ર�ડ�ટ કા, ડબ
કાડર્ અને નેટબેન્ક�ગથી માત્ર ઓનલાઇન પેમેન્ટથી ભરકર� શકાશે.

૭.

ઇ-ઓકશન �ગે માંગ્યા �ુજબની િવગતો ઓનલાઇન ભર� ડોક�ુમેન્ટ સ�હત ટ�કનીકલ �બ
� ે.
સમય મયારદામાં વેબસાઇટ ૫ર અ૫લોડ કરવાના રહશ

૮.

� ે. એટલે ક�,
દર� ક િમલકત માટ� ઇ-ઓકશનનો સમયગાળો ૧૫ મીનીટ રહશ

�હ�રાતમાં

દશાર્વેલ તાર�ખ અને સમયે -ઓકશનની પ્ર�ક્રયા શ� થઇ જ ઇ-ઓકશનની પ્ર�ક્
દરમ્યાન આખર�૦૨ મીનીટમાં જો કોઇ બીડ મળશે તો ઓકશનનો સમયગાળો વ�ુ ૦૨
મીનીટ માટ� લંબાઇ જશે. આ�ુ ં મહ�મ ૦૩ વખત થઇ શકશે. ત્યારબાદ -ઓકશન કલોઝ
કરવામાં આવશ.ે
૯

ઓફરદાર� ટ�ન્ડરના સંદભ� ઘંઘાક�ય બાબતો �ગે નીચે જણાવ્યા સ�હતના જ�ર�  �ૂરાવા ર�
� ે.
કરવાના રહશ

૧૦. � �બડરોએ ઇ-ઓકશનમાં ભાગ લેવા માટ� વહ�વટ� ચા� તથા ઇ.એમ.ડ�.ની રકમો ભર� લ
હશે, ૫રં � ુ જો તે �બડરો ઘ્વારા -ઓકશન�ગ શ� થાય ત્યાર� િમનીમમ ઓફર પ્રા
�ુજબની લ�ુ�મ વઘારા સ�હતની પ્રથમ �બડ ભરાશે ન�, તો તે �બડ પ્રોસેસમાં આવશ
નહ�.
૧૧. � તે ટ�ન્ડરમાં િમનીમમ ઓફર પ્રાઇ૫ર ઇ-ઓકશન દરમ્યાન બોલી/ઓકશન તર�ક�
પ્રત્યેક વખ �હ�રાત �ુજબ � તે ટ�ન્ડરના િનયત કર�લ લ�ુ�મ વઘારા સાથે ક� તેના
� ે.
�ુણાંકમાં બોલીની રકમ �બડ કરવાની રહશ
૧૨. ઇ-ઓકશનની પ્ર�ક્રયા દરમ્યાન �બડ પ્ર�ક્રયામાં ભાગ૫ણ �બડર�ુ ં નામ �ડસ્કલોઝ
� ) થશે ન�હ�. માત્ર �તે �બડર પોતે જતે �બડમાં હાઇએસ્ટ �બડર હોવા�ું પોતા
(�હર
લોગ-ઇનમાં �ણી શકશે.
૧૩. ઓનલાઇન ઓકશનની પ્ર�ક્રયા સવર્ર �રસ ્પોન, ઇન્ટરનેટ સ્પ, િસસ્ટમ ક�પેસીટ�
વગેર�ને આઘા�રત હોઇ, �બડ�ગ કરવા માટ� �બડ�ગ � ૂણર્ થવાની છેલ્લી િમિનટ �ુઘી રા
જોવી �હતાવહ નથી. દર�ક વખતે �બડ કરતા અગાઉ વેબ પેજ �રફ્ર�શ કર�ું �હતાવહછે
છેલ્લી િમિનટમાં કરવામાં આવેલ �બડ�ગ ને લીઘે જો કોઇ પ્ર�ો ઉ�ૃભવે તો આ બાબ
�.આઇ.ડ�.સી.નો િનણર્ય સવર્માન્ય ગણાશ
૧૪. ઇ-ઓકશનના �તે � તે ટ�ન્ડરમાં આવેલ મહ�મ ઓફરની સક્ષમ સ�ાની મં�ૂર��
આગળની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશ અને જ�ર� ફાળવણી૫ત્ર �ર� કરવા મ આવશે. �માં
હાઇએસ્ટ �બડર� ૫લોડ કર�લ ડોક�ુમેન્ તથા OCA �ુજબના દસ્તાવેજ સેલ્ફ એટ�સ્ટ�
કર� ટ�ન્ડર ડોક�ુમેન્ટમાં �ૂચવેલ જગ્યાએ પોતા ના , સહ�, હો�ૃો તથા િસકકા સાથેની
� ે.
હાડર્ કોપી �દ-૩૦ માં પ્રા દ�િશકમેનેજરશ્રીની ક, �આઇડ�સી ખાતે ર�ુ કરવાની રહશ
�બડર ઘ્વારા ટ�ન્ડર કમ ઓકશનમાં ભાવ આપ્યા બાદ ટ�ન્ડરની સમયમયાર્દા �ૂણર્
�ુઘીના કોઇ ૫ણ તબકક� પોતાના ભાવ ૫રત ખ�ચી શકશે નહ�. �બડર ઘ્વારા માંગણી
�ુજબના ડોક�ુમેન્ટસતમ
ે જ ફાળવણીપત્રમાં દશાર્વશરતોની � ૂતર્તાસમયમયાર્દામાં ર�ૂ
� કરવામાં
કરવામાં નહ� આવે તો, હાઇએસ્ટ �બડરન �ડસકવોલીફાઇડ �બડર તર�ક� �હર
આવશે તેમજ તન
ે ા ધ્વારા ભરપાઇ કરવામાં આવેલ ઇએમડ�ની રકમ જપ્ત કરવામા
આવશે.
૧૫. ટ�ન્ડરમાં માત્ર એક જ �બડર ઘ્વારા િસ �ગલ �બડ ભર� િસ�ગલ ઓ૫વાના સંજોગોમાં
તેમજ ટ�ન્ડરમાં એક કરતાં વ�ુ �બડ ભરવામાં આવેલ હોવા છતાં માત્ર એ �બડર ઘ્વારા
આ૫વામાં આવેલ ઓફરના સંજોગોમાં ટ�ન્ડર

ગ્રાહય રાખવા�ગે માન.ઉપાઘ્યક્

વહ�વટ� સંચાલકશ્, �.આઇ.ડ�.સી.નો િનણર્ય આખર� અને બંઘનકતાર્ રહ�શ
૧૬. િમલકતની ફાળવણી કરવા �ગેની સક્ષમ સ�ાની મં�ૂર� મળ્યા , ટ�ન્ડરરને મં�ૂર
કર�લ રકમ �ુજબની �ર� થયેલ ફાળવણી૫ત્રની સદર�ુ રકમ િનયત સમયમાં ભરવામાં

આવશે તો ૫ણ અત્રેથી નકક� કર�લ �ુ�ૃત �ુજબ ૫રવાના ૫ત્ર માન્ય ગણવાનો રહ�શ
તેમજ આ સમય દરમ્યાન ઓફરદાર સાઇટ ૫ર કોઇ ૫ણ પ્રકાર� �હ�રાત કર� શકશે નહ�
આ ઉ૫રાંત ટ�ન્ડરર ઘ્વારા ચા�ુ ટ�ન્ડરની �ુદત �ૂણર્ થાય ૫હ�લાં ટ�ન્ડર છોડ� દ�વામાં
આવશે તો તે ટ�ન્ડરરને ડ�સ્કવોલીફાઇડ ગણવામાં આવશ
૧૭. ઇ-ઓકશનમાં આવેલ �બડરો પૈક� પ્રથમ હાઇએસ્ટ �બડરની અન�સ્ટ મની ડ�પ
િસવાયની મળેલ અન્ય બીડ માટ� ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ સક્ષમ કક્ષાએથી મં�ૂર� મળ્ય
૫રત કરવામાં આવશ.ે
૧૮. ઇ-ટ�ન્ડર કમ -ઓકશન �ગે ક� તે બાદ કોઇ૫ણ વાદ િવવાદ ક� પ્ર�ો ઉભા થશે ક� કો
િવસંગતતા જણાઇ આવશે તો તે �ગે સક્ષમ સ�ાનો િનણર્ય/અથર્ઘટન આખર�
બંઘનકતાર્ રહ�શે. ટ�ન્ડર સ્વીકાર�ું ક� ન સ્વીકારતે �.આઇ.ડ�.સી.ની �ુન�ુફ� ૫ર િનભર્ર
રહ�શે.
૧૯. �આઇડ�સીમાં કોઇ ૫ણ પ્રકારન ડ�પોઝીટ/ઇ.એમ.ડ�. ઉ૫ર કોઇ જ વ્યાજ મળવાપાત
રહ�શે નહ�.

સહ� રનાર�ુ ં નામ તથા હો�ૃો

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

સંસ્થા�ું નામ અને િસકક

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

સંસ્થા�ું સરના�ું/િસકક

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

તાર�ખ:-

