ગુજરાત ઔધોગિક વિકાસ વિિમ
(ગુજરાત સરકારનુ ું સાહસ)
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી (દ.ગુ) ની કચેરી,
નાનપુરા, ગુ.ઔ.ધિ.ધન., સુરત..
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જાહેર વિવિદા િં.૦૪/૨૦૧૯-૨૦
અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી(દ.ગુ), જી.આઇ.ડી.સી., સુરતનાું તાબા હેઠળ આિેલ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,
જીઆઇડીસી, િાપી અને કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, જીઆઇડીસી, સુરત ફોન:૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩
હસ્તકનાું અ.નું.૦૧ થી ૦૯ કામની અંદાજીત કકિંમત રૂ. ૪.૯૯ લાખ થી રૂ.૨૯.૧૯ લાખની િચ્ચે છે .
આ કામ માટે અ.નું. ૯ ઓફલાઇન ટે ન્ડર પધ્િધતથી તથા અ.નું. ૧ થી ૮ ઓનલાઈન પધ્િધતથી
મુંગાિિામાું આિે છે .
ઓફલાઈન કોરા ટે ન્ડર ફોમય ઇસ્યુ કરિાની તારીખ.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ કચેરી
સમર્ દરમ્ર્ાન કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, સુરતની કચેરીમાુંથી જારી કરિામાું આિશે. ભરે લ-પત્રકો
સ્િીકારિાની આખરી તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૯ સમર્ સાુંજે ૧૭:૦૦ કલાક સુિીમાું સ્િીકારિામાું આિશે
અને આિેલ ટે ન્ડરો આશરે તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાકે ખોલિામાું આિશે.
ઓનલાઇન ટે ન્ડર માટે ટે ન્ડર ભરિાની કાર્ય પધ્િધત, સુંબધું િત ધિગતો જેિી કે ટે ન્ડર ફી, EMD
િગેરેની માકહતી ધિગતિાર ટે ન્ડર નોટીસમાું આપિામાું આિેલ છે . જે રસ િરાિતાું ઇજારદારોએ
િુંચાણે લેિા ધિનુંતી છે . જે એક ટે ન્ડર એગ્રીમેન્ટનો ભાગ છે .
ઓનલાઈન

ટે ન્ડર ભરિાની તારીખ ૨૭/૧૧/૨૦૧૯ થી ૧૯/૧૨/૨૦૧૯. ભરે લ ટે ન્ડર

સ્િીકારિાની આખરી તા૨૦/૧૨/૨૦૧૯ અને ૨૧/૧૨/૨૦૧૯

સમર્ સાુંજે ૧૭:૦૦ કલાક

સુિીમાું સ્િીકારિામાું આિશે અને આિેલ ટે ન્ડરો તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાકે
ખોલિામાું આિશે.
આ કામોની ધિગતિાર જાહેર ધનધિદા ઓકફસનાું નોટીસ બોડય ઉપર, જી.આઇ.ડી.સી.ની
િેબસાઇટ
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જોઇ શકાશે. િધુ માકહતીની જરૂકરર્ાત હોર્ તો, જે તે સુંબધું િત કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની
કચેરીએથી કામકાજનાું સમર્ દરધમર્ાન મેળિી શકાશે. સદર કામોનાું દસ્તાિેજી પુરાિાનાું કિર
ઉપર કામનુ ું નામ, ટે ન્ડર સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ તેમજ ટે ન્ડરો ખોલિાની તારીખ અિશ્ર્
લખિાની રહેશે. િેક્સ અથિા ટે પથી સીલ કર્ાય િગરનાું કિરો સ્િીકારિામાું આિશે નકહ. બાના
મુક્ક્ત પ્રમાણપત્ર ગ્રાહ્ય/સ્િીકાર્ય નથી જેની નોંિ લેિી. ધનધિદામાું જણાિેલ કોઇ પણ અથિા બિા
ટે ન્ડરો કારણ જણાવ્ર્ા િગર સ્િીકારિા, ન સ્િીકારિા, રદ કરિા એ ધનગમનો અબાધિત
અધિકાર છે . જે તમામને બુંિનકતાય રહેશે. અધિકૃ ત િેબ-સાઇટ પર ટે ન્ડરને લગતા તમામ
સુિારા / િિારા ટે ન્ડર ભરિાની છે લ્લી તારીખ સુિી જોઇ શકાશે.
અવધક્ષક ઇજિેર (દ.ગુ)
ગુ.ઔ.વિ.વિ., સુરત.

