
 

 
 

Gujarat Industrial Development Corporation 
(A Govt. of Gujarat Undertaking) 

 
Office of the Regional Manager 

2nd Floor, Vanita Vishram Building, Athwagate, Surat. 
E-mail: rmsrt@gidcgujarat.org, Ph: 0261-2668948 

 
 

Advertisement for e-Auction of Industrial Properties in Sachin, Ichchhapore and Bardoli 
Industrial Estates, Surat District. 

 
An Opportunity to be in GIDC -Gujarat 

 

Duration for registration of the Bidder and payment of EMD 
and Admin charge 

Dt:               15/12/2020 to 30/12/2020 

Administrative charge Admin charge for each bid is Rs. 1180/- For General 

 

Sr. 
No. 

Estate 
Name 

Property 
Type 

Plot No. 
  Area 
(Sq. mtr.)  

Base 
Price 

25% EMD 
Auction 
date and 

Time 

Latitude-
Longitude 

1 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

99 512.18 7682700 1920675 
04-01-2021 
10:00 AM 

21.16878527 
72.74184272  

2 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

62 3666.74 55001100 13750275 

 

04-01-2021 
10:30 AM 

21.16838332 
72.74372319   

3 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

324/2 871.56 13073400 3268350 

 

04-01-2021 
11:00 AM 

21.16627489 
72.73839254   

4 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

324/3 871.56 13073400 3268350 

 

04-01-2021 
11:30 AM 

21.16604851 
72.73847167   

5 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

324/4 871.56 13073400 3268350 

 

04-01-2021 
12:00 PM 

21.16575417 
72.7385586   

6 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

324/5 859.51 12892650 3223163 

 

04-01-2021 
12:30 PM 

21.16547028 
72.7386632   

7 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

166 + 
167 

1245.05 18675750 4668938 

 

04-01-2021 
01:00 PM 

21.16870023 
72.74068267   

8 
Ichhapore 
(46 Hect.)  

Industrial 
Plot 

130 1095.33 16429950 4107488 

 

04-01-2021 
01:30 PM 

21.16870273 
72.74148196   

9 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-210 3573.29 58959285 14739821 

 

04-01-2021 
02:00 PM 

21.07782127 
72.8497414   

10 Sachin 
Industrial 

Plot 
8301/A 1699.57 28042905 7010727 

 

04-01-2021 
02:30 PM 

21.1013646 
72.86133364   

11 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-57 487.95 8051175 2012794 

 

04-01-2021 
03:00 PM 

21.08279782 
72.84759979   

12 Sachin 
Industrial 

Plot 

I-108, 
109, 
110 

1141.80 18839700 4709925 

 

04-01-2021 
03:30 PM 

21.07966988 
72.84514948   

13 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-130 687.95 11351175 2837794 

 

04-01-2021 
04:00 PM 

21.08025886 
72.84557287   

14 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-145 2462.95 40638675 10159669 

 

04-01-2021 
04:30 PM 

21.07730606 
72.84615167   

15 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-195 to 
I-197 

2775.90 47190300 11797575 

 

04-01-2021 
05:00 PM 

21.07977023 
72.84866715   

mailto:rmsrt@gidcgujarat.org


16 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-78/1 987.95 16301175 4075294 

05-01-2021  
10.00 AM 

21.08287613 
72.84704979   

17 Sachin 
Industrial 

Plot 
I-78/2 500 8250000 2062500 

 

05-01-2021  
10.30 AM 

21.08284234 
72.84735959   

18 Sachin 
Industrial 

Plot 
331 529 8728500 2182125 

 

05-01-2021  
11.00 AM 

21.09298077 
72.85348411   

19 Sachin 
Industrial 

Plot  
4312/2/2 500.05 8250825 2062706 

 

05-01-2021  
11.30 AM 

21.08285935 
72.84964011    

20 Sachin 
Industrial 

Plot  
4312/2/1 439.04 7244160 1811040 

 

05-01-2021  
12.00 PM 

21.0830946 
72.84967478    

21 Sachin 
Industrial 

Plot  
I-8 300.92 4965180 1241295 

 

05-01-2021  
12.30 PM 

21.0817026 
72.85002832   

22 Sachin 
Industrial 

Shed 
SPL- 

I-116/8 
426.74 7281420 1820355 

 

05-01-2021  
01.00 PM 

21.07831231 
72.8448662    

23 Sachin 
Industrial 

Shed  
SPL-

4305/17 
336.41 5747237 1436809 

 

05-01-2021  
01.30 PM 

21.08701682 
72.84897742   

24 Sachin 
Industrial 

Shed 
C1B-

4304/5 
703 11733176 2933294 

 

05-01-2021  
02.00 PM 

 

21.08517074 
72.85007378 

25 Sachin 
Industrial 

Shed 
C1B-

4318/4 
703 11808706 2952177 

 

05-01-2021  
02.30 PM 

 

21.08322202 
72.8476269   

26 Sachin 
Industrial 

Shed 
C1-3611 703 11733176 2933294 

 

05-01-2021  
03.00 PM 

 

21.09065527 
72.85993379   

27 Bardoli 
Industrial 

Shed 
SPL-56 133.15 1073051 268263 

 

05-01-2021  
03.30 PM 

 

21.11965804 
73.09282198   

 

 For further information about registration and participation, please read details on (n) code website https://e-
auction.nprocure.com/ or GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in or e-mail on rmsrt@gidcgujarat.org or call Assistant 
Manager: 9979149757. 

 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 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. 15/12/2020 
at 11:00 AM to Dt. 30/12/2020 at 17:00 PM. 

 The auction Process will be initiated as per the schedule given above. 

 For any queries and clarifications, please contact Regional Manager, GIDC, Surat. 

 Individual bid should be submitted for individual plot offer with individual admin charge and EMD. 

 During the auction period and procedure, GIDC has rights to change or amend the auction procedure and timelines. If 
such changes/amendment is made, it will be published on GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in and (n) code website 
https://e-auction.nprocure.com for bidder information.  

 The bidders are requested to check the GIDC website and (n) code website periodically during the auction Process. 

 
 

   Sd/- 
 

Regional Manager 

                             GIDC, Surat 

 

https://e-auction.nprocure.com/
http://www.gidc.gujarat.gov.in/
https://e-auction.nprocure.com/


(જ�ર� રકમના સ ટ્�મ મ ૫ર ઉ૫ર સોગદંના�ુ,ં નો્રાઇઝડ) 

 

બાહ�ઘર� તથા એકરારના�ુ ં
 

આથી �ુ/ંઅમો નીચ  સહ� કરનાર (ઓફરદાર�ુ ં��ંુૂ નામ)......................................................... 

સરના�ુ ં ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................

ટ્�લફોન ન.ં...................................... મોબાઇલ ન.ં.................................................. ફટકસ 

નબંર.......................................................મ ........................................................................... 

મા ંહટા�ૃો ...............................................................ની �એ ટ્નડર નબંર ................................. 

મા ંઓનલાઇન ઓફર/બીડ �કટ �ા.................................. (શબદોમા ં....................................... 

.............................................. ઓફર આમ લ છ . તથા ટ્નડર ફોમમમા ં જ ાણ લ ઇ- ટ્નડર કમ              

ઇ-ઓકશનની શરતો તથા ટ્નડર સાઇ્ોની શરતોન  લગતી તમામ �ચૂનાઓ તથા ટ્નડરની 

તમામ શરતો, િનયમો સ�હતની બાબતો અમોએ �રૂટ�રૂ� ણાચંી, સમ�, િણચાર� અન  ચકાસી છ . 

� અમોન  ક�લૂ મ�ૂંર છ . સદર� ુ ટ્નડરની તમામ શરતો  મા   ણતમણાની તથા જ ા યા 

�જુબના િનયમો�સુારના ં �કૂણ ા ં સમયસર કરણા સ�હતની અમો બઘંનકતામ હોણાની 

સોગદં�ણૂમક બાહહઘર� આમીએ છ�એ. 

 

સહ� કરનાર�ુ ંનામ તથા હો�ૃો :-............................................... 

સસંથા�ુ ંનામ અન  િસકકો: :-............................................... 

 

સસંથા�ુ ંસરના�ુ/ં િસકકો  :-............................................... 

 

તાર�ખ:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-:: ઓનલાઇન ઇ-ટ�ન્ર-કમ-ઇ-ઓકશનની શરતો (ભાગ-૧) ::- 

 

ટ�ન્ર નંં ં 

 

૧. ઇ- ટ્નડર કમ ઇ-ઓકશનમા ંભાગ લ ણા મા ટ્ ણ બ-સાઇ્ https://e-auction.nprocure.com/ 

૫ર સૌ  થમ ર�સ�ટશન કરાણણા�ુ ંરહટશ . જો અગાઉ ર�સ�ટશન કરાણ લ હોય, તો ફર�થી 

કરાણણા�ુ ં રહટશ  નહ�. તયાર બાદ જ સદર ણ બસાઇ્ મારફત  (https://e-

auction.nprocure.com/) ઇ-ઓકશનમા ંભાગ લ ણાની કાયમણાહ� કરણાની રહટશ . 

ર. િનગમની નીિત  મા   ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ ઇ.એમ.ડ�. ભરટલ ન�હ હોય ત �ુ ં ટ્નડર  ાહય 

રાખણા માત રહટશ  નહ�, �થી ઇ-ઓકશનમા ંભાગ લઇ શકાશ  નહ�. 

૩. ર�જસ�ટશનની ઓન લાઇન  � યામા ં ટ્નડરર ટણારા અમાય લ મોબાઇલ નબંર તથા ઇ-

મ ઇલ એડટસ ર�સ્ડમ મોબાઇલ નબંર તથા ર�સ્ડમ ઇ-મ ઇલ એડટસ તર�કટ રહટશ . કો�ોમુ્ ર 

જનરટ ટ્ડ ૫તોન  કટ સદંટશાઓન  ૫ત- યણહાર તર�કટ ગ ણાના રહટશ . આણા ર�સ્ર થય લ 

મોબાઇલ નબંર કટ ઇ-મ ઇલ એડટસમા ંફટરફાર કરણામા ંઆણ  તો ત ની ી  કરણાની તથા 

�.આઇ.ડ�.સી.મા ંઅ૫ડટશન કરાણણાની જણાબદાર� ટ્નડરરની રહટશ .  

૪. ઇ-ઓકશન મોડમઅુલ �તગમતના તમામ સ ટ્જમા ં�સુત૫   તાર�ખ તથા સમય�ુ ંમાલન 

કરણા�ુ ંરહટશ . 

૫. ઇ-ઓકશન મા ટ્ ટ્નડરર ટણારા ર��ટશન કયામ બાદ ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ EMD ની રકમ 

ભરમાઇ કરણાની રહટશ . �મના ધણારા �-ત  િમલકતનો ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ EMD ની 

રકમ ભરમાઇ કરટલ હશ  ત ઓ િનયત તાર�ખ અન  સમય  ીહટર હરા�મા ંભાગ લઇ શકશ . 

ીહટરાતમા ંદશામણ લ તાર�ખથી ર�સ�ટશન  � યા ચા્ ુથઇ જશ .  

૬. ટ્નડર ભરણાની સમય મયામદામા ંઅનનસ્ મની ડ�મોઝી્ (EMD)ની રકમો  ટડ�્ કાડમ, ડટબી્ 

કાડમ અન  ન ્ બ નક�ગથી માત ઓનલાઇન મ મ ન્થી ભરમાઇ કર� શકાશ . 

૭. ઇ-ઓકશન �ગ  માગંયા �જુબની િણગતો ઓનલાઇન ભર� ડોકમમુ ન્ સ�હત ટ્કનીકલ �બડ 

સમય મયામદામા ંણ બસાઇ્ ૫ર અ૫લોડ કરણાના રહટશ . 

૮. દરટક િમલકત મા ટ્ ઇ-ઓકશનનો સમયગાળો ૧૫ મીની્ રહટશ . એ્લ  કટ,  ીહટરાતમા ં

દશામણ લ તાર�ખ અન  સમય  ઇ-ઓકશનની  � યા શ� થઇ જશ . ઇ-ઓકશનની  � યા 

દર�યાન આખર� ૦૨ મીની્મા ંજો કોઇ બીડ મળશ  તો ઓકશનનો સમયગાળો ણ� ુ૦૨ 

મીની્ મા ટ્ લબંાઇ જશ . આ�ુ ંમહ�મ ૦૩ ણખત થઇ શકશ . તયારબાદ ઇ-ઓકશન કલોઝ 

કરણામા ંઆણશ .  

૯ ઓફરદારટ ટ્નડરના સદંભન ઘઘંાક�ય બાબતો �ગ  નીચ  જ ા યા સ�હતના જ�ર� �રૂાણા ર�ુ 

કરણાના રહટશ . 

https://e-auction.nprocure.com/
https://e-auction.nprocure.com/
https://e-auction.nprocure.com/


૧૦. � �બડરોએ ઇ-ઓકશનમા ંભાગ લ ણા મા ટ્ ણહ�ણ્� ચાચ તથા ઇ.એમ.ડ�.ની રકમો ભરટલ 

હશ , ૫રં� ુ જો ત  �બડરો ટણારા ઇ-ઓકશન�ગ શ� થાય તયારટ િમનીમમ ઓફર  ાઇસ 

�જુબની લ��ુમ ણઘારા સ�હતની  થમ �બડ ભરાશ  ન�હ�, તો ત  �બડ  ોસ સમા ંઆણશ  

નહ�.  

૧૧. � ત  ટ્નડરમા ં િમનીમમ ઓફર  ાઇઝ ઉ૫ર ઇ-ઓકશન દર�યાન બોલી/ઓકશન તર�કટ 

 તય ક ણખત  ીહટરાત �જુબ � ત  ટ્નડરના િનયત કરટલ લ��ુમ ણઘારા સાથ  કટ ત ના 

� ુાકંમા ંબોલીની રકમ �બડ કરણાની રહટશ .  

૧૨. ઇ-ઓકશનની  � યા દર�યાન �બડ  � યામા ંભાગ લ તા કોઇ૫  �બડર�ુ ંનામ �ડસકલોઝ 

(ીહટર) થશ  ન�હ�. માત � ત  �બડર મોત  જ ત  �બડમા ંહાઇએસ્ �બડર હોણા�ુ ંમોતાના 

લોગ-ઇનમા ંી ી શકશ . 

૧૩. ઓનલાઇન ઓકશનની  � યા સણમર �રસમોનસ ્ાઇમ, ઇન્રન ્ સમીડ, િસસ્મ કટમ સી્� 

ણગ રટન  આઘા�રત હોઇ, �બડ�ગ કરણા મા ટ્ �બડ�ગ � ૂમ થણાની છ ેલી િમિન્ �ઘુી રાહ 

જોણી �હતાણહ નથી. દરટક ણખત  �બડ કરતા અગાઉ ણ બ મ જ �રફટશ કર�ુ ં �હતાણહ છ . 

છ ેલી િમિન્મા ં કરણામા ંઆણ લ �બડ�ગ ન  લીઘ  જો કોઇ  પો ઉ�ૃભણ  તો આ બાબત  

�.આઇ.ડ�.સી.નો િન મય સણમમાનય ગ ાશ .  

૧૪. ઇ-ઓકશનના �ત  � ત  ટ્નડરમા ંઆણ લ મહ�મ ઓફરની સસમ સ�ાની મ�ૂંર� �ગ  

આગળની કાયમણાહ� કરણામા ંઆણશ  અન  જ�ર� ફાળણ ી૫ત ીર� કરણામા ંઆણશ . �મા ં

હાઇએસ્ �બડરટ અ૫લોડ કરટલ ડોકમમુ ન્ તથા OCA �જુબના દસતાણ જો સ ેફ એ ટ્સ ટ્ડ 

કર� ટ્નડર ડોકમમુ ન્મા ં�ચૂણ લ જગયાએ મોતાના નામ, સહ�, હો�ૃો તથા િસકકા સાથ ની 

હાડમ કોમી �દન-૩૦ મા ંપાર�દશક મ ન નરજીની કન ર�, �આઇ્�સી ખાત  ર�ુ કરણાની રહટશ . 

�બડર ટણારા ટ્નડર કમ ઓકશનમા ંભાણ આોયા બાદ ટ્નડરની સમયમયામદા � ૂમ થતા ં

�ઘુીના કોઇ ૫  તબકકટ મોતાના ભાણ ૫રત ખ�ચી શકશ  નહ�. �બડર ટણારા માગં ી 

�જુબના ડોકમમુ ન્સ ત મજ ફાળણ ીમતમા ંદશામણ લ શરતોની �તૂમતા સમયમયામદામા ંર�ૂ 

કરણામા ં નહ� આણ  તો, હાઇએસ્ �બડરન  �ડસકણોલીફાઇડ �બડર તર�કટ ીહટર કરણામા ં

આણશ  ત મજ ત ના ધણારા ભરમાઇ કરણામા ં આણ લ ઇએમડ�ની રકમ જોત કરણામા ં

આણશ .  

૧૫. ટ્નડરમા ંમાત એક જ �બડર ટણારા િસ�ગલ �બડ ભર� િસ�ગલ ઓફર આ૫ણાના સજંોગોમા ં

ત મજ ટ્નડરમા ંએક કરતા ંણ� ુ�બડ ભરણામા ંઆણ લ હોણા છતા ંમાત એક જ �બડર ટણારા 

આ૫ણામા ં આણ લ ઓફરના સજંોગોમા ં ટ્નડર  ાહય રાખણા �ગ  માન.ઉમાટયસ અન  

ણહ�ણ્� સચંાલકશી, �.આઇ.ડ�.સી.નો િન મય આખર� અન  બઘંનકતામ રહટશ . 

૧૬. િમલકતની ફાળણ ી કરણા �ગ ની સસમ સ�ાની મ�ૂંર� મ યા બાદ, ટ્નડરરન  મ�ૂંર 

કરટલ રકમ �જુબની ીર� થય લ ફાળણ ી૫તની સદર� ુરકમો િનયત સમયમા ંભરણામા ં



આણશ  તો ૫  અત થી નકક� કરટલ ��ૃુત �જુબ જ ૫રણાના ૫ત માનય ગ ણાનો રહટશ . 

ત મજ આ સમય દર�યાન ઓફરદાર સાઇ્ ઉ૫ર કોઇ ૫   કારટ ીહટરાત કર� શકશ  નહ�. 

આ ઉ૫રાતં ટ્નડરર ટણારા ચા્ ુ ટ્નડરની �દુત � ૂમ થાય ત  ૫હટલા ં ટ્નડર છોડ� દટણામા ં

આણશ  તો ત  ટ્નડરરન  ડ�સકણોલીફાઇડ ગ ણામા ંઆણશ . 

૧૭. ઇ-ઓકશનમા ં આણ લ �બડરો મૈક�  થમ હાઇએસ્ �બડરની અનનસ્ મની ડ�મોઝી્ 

િસણાયની મળ લ અનય બીડ મા ટ્ ઇ.એમ.ડ�.ની રકમ સસમ કસાએથી મ�ૂંર� મ યા બાદ 

૫રત કરણામા ંઆણશ .  

૧૮. ઇ- ટ્નડર કમ ઇ-ઓકશન �ગ  કટ ત  બાદ કોઇ૫  ણાદ િણણાદ કટ  પો ઉભા થશ  કટ કોઇ 

િણસગંતતા જ ાઇ આણશ  તો ત  �ગ  સસમ સ�ાનો િન મય/અથમઘ્ન આખર� અન  

બઘંનકતામ રહટશ . ટ્નડર સણીકાર�ુ ંકટ ન સણીકાર�ુ ંત  �.આઇ.ડ�.સી.ની �નુ�ફુ� ૫ર િનભમર 

રહટશ . 

૧૯. �આઇડ�સીમા ં કોઇ ૫   કારની ડ�મોઝી્/ઇ.એમ.ડ�. ઉ૫ર કોઇ જ  યાજ મળણામાત 

રહટશ  નહ�. 

 

 

સહ� રનાર�ુ ંનામ તથા હો�ૃો  :............................................. 

સસંથા�ુ ંનામ અન  િસકકો  :............................................. 

સસંથા�ુ ંસરના�ુ/ંિસકકો   :............................................. 

 

તાર�ખ:- 

 

 

 



Annexure - A 

Details of existing firm and proposed project in GIDC 

1. Details of activity (Industrial/Commercial)   - 
 

2. Name of product     - 
 
Raw material  

 
Finish Product  

 
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. (Per Day)   - 

7. Total turnover of last 3 years (Existing firm) 

Sr. No. Year Amount in Rs. 
1   
2   
3   

 

8. Total investment in Rupees   - 

9. Total proposed employment   - 

 

 

Signature of Authorized person 
       (Name and Designation) 


	1
	2
	3

