�ુજરાત ઔધો�ગક િવકાસ િનગમ
(�ુજરાત સરકાર�ુ ં સાહસ)
અિધક્ષક ઇજનેરશ(દ.�ુ) ની કચેર�,
નાન�ુરા, �ુ.ઔ.િવ.િન., �ુરત..
ફોન નંબર (૦૨૬૧) ૨૪૭૩૭૨૯
�હ�ર િનિવદા નં.૦૩ /૨૦૧૯-૨૦
અિધક્ષ ક ઇજનેર(દ.�ુ), �.આઇ.ડ�.સી., �ુરતનાં તાબા હ�ઠળ આવેલ કાયર્પાલક ઇજનેરશ્,
�આઇડ�સી, વાપી ફોન:૦૨૬૦-૨૪૩૦૮૮૩ હસ્તકનાં .નં.૦૧ થી ૦૭ કામની �દા�ત �ક�મત �.
૪.૮૫ લાખ થી �.૧૦૨૧.૪૪ લાખની વચ્ચે છ . આ કામ માટ� અ.નં. ૧ ઓફલાઇન ટ� ન્ડ પધ્ધિતથી
તથા અ.નં. ૨ થી ૭ ઓનલાઈન પધ્ધિતથી મંગાવવામાં આવે છે.
ઓફલાઈન કોરા ટ� ન્ડર ફોમર્ ઇસ્કરવાની તાર�ખ.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૯ કચેર�
સમય દરમ્યાન કાયર્પાલક ઇજનેરશ, વાપીની કચેર�માંથી �ર� કરવામાં આવશે. ભર� લ-પત્રક
સ્વીકારવાની આખર તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૯ સમય સાં� ૧૭:૦૦ કલાક �ુધીમાં સ્વીકારવામાં આવશે
અને આવેલ ટ� ન્ડર આશર� તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાક� ખોલવામાં આવશે.
ઓનલાઇન ટ� ન્ડર માટ� ટ�ન્ડર ભરવાની કાયર્ પધ્ધિત, સંબં િધત િવગતો �વી ક� ટ�ન્ડર EMD
વગેર� ની મા�હતી િવગતવાર ટ� ન્ડર નોટ�સમાં આપવામાં આવેલ છે. � રસ ધરાવતાં ઇ�રદારોએ
વંચાણે લેવા િવનંતી છે. � એક ટ� ન્ડર એગ્રીમેન્ટનો ભાગ
ઓનલાઈન

ટ� ન્ડર કરવાની તાર� ૨૬/૦૮/૨૦૧૯ થી ૨૧/૦૯/૨૦૧૯. ભર� લ ટ� ન્ડર

સ્વીકારવાની આખર� ત૨૩/૦૯/૨૦૧૯ અને ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ સમય સાં� ૧૭:૦૦ કલાક �ુધીમાં
સ્વીકાવામાં આવશે અને આવેલ ટ� ન્ડરો ત.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨:૦૦ કલાક� ખોલવામાં
આવશે. અ.નં.૦૨ માટ� પ્-બીડ મીટ�ગ તા. ૦૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૨.૦૦ કલાક� સ્થ:અિધક્ષ
ઇજનેરશ્રીની કચે, �આઇડ�સી , િવકાસ �બલ્ડ�,ડચ ગાડર ્ન રો, નાન�ુરા,�ુરત :- ૩૯૫ ૦૦૧
આ કામોની િવગતવાર �હ�ર િનિવદા ઓ�ફસનાં નોટ�સ બોડર ્ ઉપ, �.આઇ.ડ�.સી.ની વેબસાઇટ

www.gidc.gov.in તેમજ મા�હતી ખાતાની www.statetenders.comમાં જોઇ શકાશે.
વ�ુ મા�હતીની જ��રયાત હોય તો, � તે સંબિં ધત કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રીની કચેર�એથી કામકાજન
સમય દરિમયાન મેળવી શકાશે. સદર કામોનાં દસ્તાવે� �ુરાવાનાં કવર ઉપર કામ�ું ના, ટ� ન્ડર
સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ તેમજ ટ�ન્ડરો ખોલવાની તાર�ખ અવશ્ય લખવાની ર. વેક્સ અથવા
ટ� પથી સીલ કયાર ્ વગનાં કવરો સ્વીકારવામાં આવશે ન�. બાના �ુ�ક્ત પ્રમાણપત્/સ્વીકાયર
નથી �ની ન�ધ લેવી. િનિવદામાં જણાવેલ કોઇ પણ અથવા બધા ટ� ન્ડરો કારણ જણાવ્યા વગ
સ્વકારવા, ન સ્વીકારવ, રદ કરવા એ િનગમનો અબાિધત અિધકાર છે. � તમામને બંધનકતાર ્
રહ�શે. અિધ�ૃ ત વેબ-સાઇટ પર ટ� ન્ડરને લગતા તમામ �ુધારા / વધારા ટ� ન્ડર ભરવાની છેલ્લ
તાર�ખ �ુધી જોઇ શકાશે.
અિધક્ષક ઇજને(દ.�ુ)
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