�ુજરાત ઔદ્યો� િવકાસ િનગમ
ૂ � િનિવદા :- �આઈડ�સી કચેર��ુ ં સ્થળાંત
ભાવ પત્રક �ંક
કામ�ું નામ :- �આઈડ�સી અમદાવાદની ક્ષેિ કચેર��ું ફળ�યા ચેમ્બસ આશ્ રોડથી
�એમડ�સી �બ�લ્ડ� વ�ા� ૂર અમદાવાદ ખાતે સ્થળાંતની કામગીર�
સદર કામગીર� માટ� સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્ રા�ય સરકારનાં ઇ ૨ અને ઉપરની શ્રેણીમ ન�ધાયેલ ઈ�રદારો
પાસેથી મંગાવવામાં આવે છે . સીલબંધ કવરો માત RPAD/સ્પી પોસ્ટથ તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૭ �ુધીમાં કચેર� સમય દરમ્યા
મળે તે ર�તે નીચેના સરનામે મોકલવાનાં રહ�શે � કવર ઉપર કામ�ું નામ અને મોકલવાની છે લ્લ તાર�ખ લખવાનાં રહ�શે.
એજન્સ તા. ૩૦-૦૩-૨૦૧૭ તથા ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ના રોજ કચેર� સમય દિમ�યન કચેર� ની �ુલાકાત લઈ શક્શ. મળે લ
ભાવપત્ર જો શ� હશે તો બી� �દવસે ખોલવામાં આવશે. સદરભાવ પત્રક િનિવદા વેબસાઇટ www.statenders.com
અને www.gidc.gov.in. ઉપર પણ જોઇ શકાશે. કોઇ પણ અથવા બધાં ભાવપત્ર કોઇ પણ કારણ દશાર્વ્ િવના સ્વીકારવ
ક� રદ કરવા તેનો અબાિધત અિધકાર �ુજરાત ઔદ્યોક િવકાસ િનગમનો રહ�શે.
સીલબંધ કવર મોકલવા�ું સરના�ુ:ં - કાયર્પાલ ઈજનેરશ્રી કચેર�, �આઈડ�સી,ચોથો માળ ફ�ડયા ચેમ્બસ, નવરં ગ�ુરા,
આશ્ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.
અિધક્ ઈજનેર,
�આઈડ�સી,અમદાવાદ.
કામની િવગત:િનગમની ફ�ડયા ચેમ્બસ આવેલી ઓ�ફસમાં આવેલ ર� કોડર વ્યવ�સ્ પોટલા બાંધી હયાત ફિન�ચર નીચે ઉતાર�

1.

અને �એમડ�સીમાં ગ્રાઉ ફ્લો અને બી� માળે તથા ભ�યરામાં વ્યવ�સ્ ર�તે � ૂક� અને એજ ર� કડર
ગોઠવવા�ું રહ�શે. તેમજ એપરલ પાકર ખોખરા ખાતે બાક�નો ર� કડર ત્યા � ૂકવાનો રહ�શે. વપરાશમાં ન આવે તેવી
તમામ સામગ્ એન્�નીયસ ઈન્ચા�ન �ુચના �ુજબ એપરલ પાકર ખાતે વ્યવ�સ્ ર�તે ગોઠવી આપવાની
રહ�શે.
કોમ્પ્�ુ ઈલેકટ્રોન �વી ક�, કોમ્પ્�ુ અને િપ્રન ફ�ડયા ચેમ્બસર્ ઓ�ફસમાંથી વ્યવ�સ્ ર�તે િનકાળ�

2.

પેક કર� �એમડ�સી ઓ�ફસમાં એન્�નીયસર્ �ુચના �ુજબ ગોઠવી અને ચા�ુ કર� આપવાની રહ�શે.
ઈલેક્ટ્ સામાન લાઈટ, પંખા ઉતાર� એન્�નીયસર્ �ુચના �ુજબ ગોઠવવાના રહ�શે.

3.

અ�ુક્
ં

િવભાગ

િવગત

નં.
૧

�ુ લ રકમ (શબ્દોમા અને
�કડામાં)

ભાગ-૧ કાયર્પાલ ઈજનેર અને

વાહનના તેમજ મ�ુ ર� સાથે

અિધક્ ઈજનેરની કચેર�

(લોડ�ગ અને અનલોડ�ગ)

અ) �.એમ.ડ�.સી. કચેર�માં

તથા તમામ ટ�ક્ષ . સાથે

બ) એપેરલ પાકર્ ખોખરા કચેર�માં
૨

ભાગ-૨ પ્રાદ�િ મેનેજર અને

વાહનના તેમજ મ�ુ ર� સાથે

િવભાગીય પ્રબંધક કચેર�

(લોડ�ગ અને અનલોડ�ગ)

અ) �.એમ.ડ�.સી. કચેર�માં

તથા તમામ ટ�ક્ષ . સાથે

બ) એપેરલ પાકર્ ખોખરા કચેર�મા
૩

ભ�યરાનો સામાન

વાહનના તેમજ મ�ુ ર� સાથે

એપેરલ પાકર્ ખોખરા કચેર�મા

(લોડ�ગ અને અનલોડ�ગ)
તથા તમામ ટ�ક્ષ . સાથે

મં�ૂર થયેલ એજન્સ દ્વા �આઈડ�સી સાથે પ્રવતર્ B1 કરારખત કરવાનો રહ�શે અને તેની શરતો અ�ુસાર
કામગીર� હાથ ધરવાની રહ�શે. દર� ક ભાવપત્ ભરનાર� ર�સ્ટ્ર�શ નકલ સાથે �બડવાની રહ�શે.
સદર કામગીર� વકર ઓડર્ મળ્ય બાદ �દન – ૦૭ માં � ૂણર કરવાની રહ�શે.
ભાવપત્ ભરનારની સહ�,
(િસ�ા સાથે)

અિધક્ ઈજનેર,
�આઈડ�સી, અમદાવાદ.

