પિ મ

જ
ુ રાત વીજ કં પની લીમીટડ

િવભાગીય કચેર (સં અને િન.)
વાંકાનેર

T[ºDr
RFQ NO.:-37081

ટ ડર
કામ ં ુ નામ :વાંકાનેર િવભાગીય કચેર હઠળ
િવભાગીય

ટોર તથા લેબોરટર

માટ મકાન ભાડ રાખવા

ં ુ બાબત.

p(Vm g&jrit (vj k>pn) l)m)T[D
(vBig)y kc[r) {s> an[ (n.}
1.
2.
3.

kimn&> nim
Bivp#iki[

:
ડાઉનલોડ કરવાની

છે લી તાર ખ અને સમય

:

વાંકાનેર

વાંકાનેર િવભાગીય કચેર હઠળ િવભાગીય ટોર તથા
લેબોરટર માટ મકાન ભાડ રાખવા

ુ ં બાબત.

તાર ખ : ૦૯-૧૧-૨૦૧૭ , સમય ૧૭:૦૦ કલાક

ધ
ુ ી.

:

તાર ખ : ૧૩-૧૧-૨૦૧૭ , સમય ૧૭:૦૦ કલાક

:

ટકનીકલ બીડ ખોલાવાની તાર ખ:૧૪-૧૧-૨૦૧૭ (૧૫:૦૦ કલાક)

5.

Bivp#iki[ Av)kirvin) tir)K
{fkt rJ. pi[.a[.D). oirij}
Bivp#iki[ Ki[lvin) tir)K
{ji[ Sky hi[y ti[}
T[ºDr f)

:

$i. ૧૦૦૦+ (૧૮% GST) ૧૮૦ = ૧૧૮૦ ri[kD[Y) {prt aipvimi>
aivS[ n(h.}

6.

T[ºDr l[nirn&> nim

:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

7.

T[ºDr f) $I. ૧૧૮૦/

4.

8.

ઈએમડ

ાઈઝ બીડ ખોલાવાની તાર ખ: ૧૫-૧૧-૨૦૧૭ (૧૫:૦૦ કલાક)

રસીદ નંબર

f) $I. ૩૦૦૦/

ધ
ુ ી

રસીદ નંબર

tir)K :

/ /

tir)K :

/ /

કો ુ
ટ ડર
અમાર

www.pgvcl.com વે બસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર “કાયપાલક ઇજનેર ી પી. .વી.સી.એલ. િવભાગીય કચે ર , “ હુ ાની બ ડ ગ”,
જવાસા રોડ, એ સસ બે ક પાસે , ડો. ઝાલા હો પટલ સામે, વાંકાને ર” ખાતે િનયત સમય માં ર . એડ . / પીડ પો ટ ારા પહોચ ં ુ
કરવા ં ુ રહશે .
કોઇ પણ કારણ બતા યા વગર ટ ડર વીકારવાનો ક ર

ટ કરવાનો સં ુ ્ અધીકાર પી. .વી.સી.એલ કંપનીનો રહશે

--S/d-કાયપાલક ઈજનેર (સંચાલન)
પી. .વી.સી.એલ. ડ વીજન ઓફ સ,
વાંકાનેર.

ટ ડર મે ળવવા માટની અર
રવાના

મોબાઈલ નં.
તાર ખ :
િત ી,
કાયપાલક ઈજનેર,
પી વીસીએલ, િવભાગીય કચેર ,
વાંકાનેર,
િવષય :- વાંકાનેર િવભાગીય કચેર હઠળ િવભાગીય ટોર તથા લેબોરટર માટ મકાન ભાડ રાખવા

ુ ં બાબત.

ગે

ું

ટ ડર આપવા બાબતે.
સંદભ :- ટ ડર નોટ સ નં. ઈઈ/વાંકાનેર/ટક-૧/૫૮૦૯ તાર ખ:૨૫-૧૦-૨૦૧૭ અને ટ ડર નં.૦૬.
માનનીય સાહબ ી,
જયભારત સાથ ઉપરો ત િવષય તથા આપની સમાચાર પ માં આવેલ
િવષય

ગે ુ ં કામ કરવા માંગીએ છ એ. આ સાથે જ ર નીચે

હરાતના અ સ
ુ ધ
ં ાને ં /ુ અમો ઉપરો ત

જ
ુ બના દ તાવેજો બીડલ છે .

ટ ડર ફ ભરવા માટનો ડ મા ડ ાફટ બે ક / રોકડા :
ડ મા ડ ા ટ/ રસીદ નં.

તાર ખ:

ઈએમડ ની રકમ ભરવા માટનો ડ મા ડ ાફટ બે ક / રોકડા :
ડ મા ડ ા ટ/ રસીદ નં.

તાર ખ:

PAN કાડ ની નકલ.
જમીન મકાનના દ તાવેજો ની નકલ સાથે છે

ુ લાઈટ બીલ, વેરા ભયાની પાવતી વગેર માંથી કોઈપણ એક

દ તાવેજ.
ભાડ આપવાના મકાનનો

રુ ા માપ સહ ત નો નકશો , તેના આવવા જવાના તમામ ર તા અને જ યાના

સં ૂણ માપ સાથેનો નકશો.
આથી અમો બાહધર આપીએ છ એ ક અમો

વ
ુ ીએનએલ અને તેની કોઈપણ પેટા કં પનીમાં ટોપ ડ લ/

લેક લી ટ થયેલા નથી.
ઉપરો ત બાબતો યાનમાં લઇ મા ં ુ ટ ડર વીકારવા ન

િવનંતી.

આભાર સહ.
આપનો િવ ા ુ
બડાણ : ઉપર

જ
ુ બ.

p(Vm g&jrit (vj k>pn) l)m)T[D
(vBig)y kc[r) {s> an[ (n.}
1. mkin BiD[ aipnirn&> nim

વાંકાનેર

:

2. mkinn&> mi(sk BiD& $i.
:
3. mkin BiD[ aipnirn&> srnim&> :

4. j[ mkin BiD[ aipvin&> C[
t[n&> srnim&>

:

5. j[ mkin BiD[ aipvin&> C[
t[n&> T&kmi> vN<n. bidikim
a[r)yi an[ kirp[T a[r)yi
an[ pli[T a[r)yi an[
ai[pn a[r)yi vg[ r[

:

______________________________
______________________________

______________________________
6. T[ºDr siY[ (bD[l dAtiv[ji[ /p\miNp#ii[n) s*(c.
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________

tir)K
AYL

mkin BiD[ aipnirn) sh)

p(Vm g&jrit (vj k>pn) l)m)T[D
(vBig)y kc[r) {s> an[ (n.}
1. (vBig)y
ધરાવ

વાંકાનેર

miT[ a>dij[ ૪૦૦૦ Y) ૪૫૦૦ ci[.મીટર ફલૉ ્ a[r)yi Frivt&>, લેબોરટર તથા ઓફ સ માટ દા ત ૨૦૦૦ થી ૨૫૦૦ ચો. ટ બાંધકામ
ં ુ hvi ujisviL&> mkin t[mj km<c ir)ai[ an[ m&likit)ai[ni vihni[ pik< krvi miT[ a>dij[ ૧૦૦૦ ci[.f&T a[r)yi Frivti[ piki[ S[D hi[vi[ j$r) C[.
ટોર

2. BiD[ aipvini> mkinmi> s>Dis, biY$m, t[mj piN)n) sgvDti hi[v) ji[ea[.
3. (vBig)y ટોર તથા લેબોરટર miT[ BiD[ aipvini mkinni[ p&ri mip s(htni[ nkSi[, t[ni aivvi jvini tmim rAti an[ j³yini s>p*N< mip siY[ni[ nkSi[
Bivp#iki[ siY[ (bDvini[ rh[S[.
4. Bivp#ik siY[ mkin ki[n) mi(lk)n&> C[ t[ ApÖti krvin) rh[S[, t[mj t[ni p&rivi $p[ mkinmi> dAtiv[jn) nkl, C[Ãl& lieT b)l, v[ri Byi<n) pivt) (vg[r[mi>Y)
ki[epN a[k dAtiv[j (bDvini[ rh[S[. mkinmi> aºy dAtiv[ji[/ p\miNp#ii[ k>pn) mi>g[ Ryir[ AvKc[< rj& krvini rh[S[.
5. AYin)k v[ri j[vi k[ s&Frie v[ri[, nL v[ri[, gTr v[ri[, (SxN upkr tYi aºy v[riai[ mkin mi(lk[ Brvini rh[S[.
6. lieT b)l k>pn) Brpie krS[.
7. mkin BiD[ riKvi a>g[n& krirnim&> ai[Cimi> ai[C&> ૫ {પાંચ} vP< < miT[ krvin&> rh[S[. sdr smy drÀyin ki[epN jitni[ BiDi vFiri[ miºy riKvimi> aivS[ nh)>.
8. krirnimini[ Kc< mkin mil)k[ aipvini[ rh[S[.
9. Bivp#ikmi> mi(sk BiD&> ApÖ an[ s&viµy axr[ a>k an[ S¾di[mi> lKv&>.
10. k>pn) jyir[ BiD[ riK[l mkin Kil) kr[ Ryir[ mkin mi(lk[ sdr mkinni[ kbji[ j[ t[ hiltmi> l[vini[ rh[S[. ki[epN jitni smirkim k[ r>gri[ginn) jvibdir)
k>pn)n) rh[S[ nh) t[mj a[vi[ ki[e divi[ miºy riKvimi> aivS[ nh).
11. k>pn)n[ mkinni[ kbji[ si[>pti ph[li mkin mil)k[ j$r) smirkim, r>gri[gin t[mj k>pn)n) j$r)yit m&jb j$r) kiym) f[rfir AvKc[< kr) aipvini rh[S[.(bn
kiym) f[rfir k>pn) AvKc[< kr [S
12. mkin mi(lk[ dr #iN vP[< aYvi k>pn) jNiv[ Ryir[ j$r) smirkim, r>gri[gin (vg[r[ AvKc[< kr) aipvini rh[S[.
13. aºy ki[epN Srti[ siY[ni Bivp#iki[ miºy riKvimi> aivS[ nh)>.
14. mL[l Bivp#iki[mi>Y) ki[epN aYvi tmim Bivp#ki[ rd krvin) sti n)c[ sh) krnirn[ abiF)t rh[S[ t[mj t[ miT[ ki[e kirN k[ K&lisi[ aipvimi> aivS[ nh)>.

--S/d-કાયપાલક ઇજને ર
િવભાગીય કચેર વાંકાને ર

પિ મ

જ
ુ રાત િવજ કં પની લીમીટડ

િવભાગીય કચેર , “ ુહાની બ ડ ગ”

CIN U40102GJ2003SGC042908

,

જવાસા રોડ, એ સસ બકપાસે, વાંકાનેર. પીન : ૩૬૩૬૨૧

ફોન નં–(૦૨૮૨૮) ૨૨૦૦૫૧,૨૨૦૦૮૧

ટ ડર ભરવા માટની અગ યની
૧) કો ુ

E-Mail: eewkrdo.pgvcl@gebmail.com

ચ
ુ ના

ટ ડર અમાર www.pgvcl.com વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર “કાયપાલક

ઇજનેર ી પી. .વી.સી.એલ.

િવભાગીય કચેર , “ હુ ાની બ ડ ગ”, જવાસા રોડ, એ સસ બે ક પાસે, ડો. ઝાલા હો પટલ સામે, વાંકાનેર” ખાતે િનયત
સમય માં ફ ત ર . એડ . / પીડ પો ટ ારા પહોચ ં ુ કરવા ુ ં રહશે.
૨) ટ ડર સાથે નીચે

જ
ુ બના દ તાવેજો વાંચી શકાય તેવી નકલોમાં બીડવાના રહશે.

ટ ડર ફ ભરવા માટનો ડ મા ડ ાફટ અથવા રસીદ ની નકલ.
ઈએમડ ની રકમ ભરવા માટનો ડ મા ડ ાફટ અથવા રસીદ ની નકલ.
PAN કાડ ની નકલ.
ટ ડર સાથે જમીન મકાન કોની મા લક
નકલ સાથે છે

ુ ં છે તે પ ટતા કરવાની રહશે

ના માટ જમીન મકાનના દ તાવેજો ની

ુ લાઈટ બીલ, વેરા ભયાની પાવતી વગેર માંથી કોઈપણ એક દ તાવેજ બીડવાનો રહશે.

મકાનના અ ય દ તાવેજો /
ભાડ આપવાના મકાનનો

માણપ ો કંપની માંગે યાર વ ખચ ર ુ કરવાના રહશે.
રુ ા માપ સહ ત નો નકશો , તેના આવવા જવાના તમામ ર તા અને જ યાના સં ૂણ

માપ સાથેનો નકશો ભાવપ ક સાથે બીડવાનો રહશે.
૩) ટ ડર ફ તથા ઈ.એમ.ડ . ની રકમ રોકડ થી (વાંકાનેર િવભાગીય કચેર ખાતે) /
ડ મા ડ ાફટ “પ ીમ

ાફટ

ારા વીકારવા માં આવશે.

જ
ુ રાત િવજ કં પની લીમીટડ” ના નામ નો વાંકાનેર ની કોઈપણ શેડ ુ ડ બક નો હોવો જોઈએ.

૪) ટ ડર ફ રસીદ ક ડ મા ડ ા ટ અને ઈ.એમ.ડ રસીદ ક ડ મા ડ ા ટ વગર ુ ટ ડર રદ કરવામાં આવશે.
૫) કોઈપણ ટ ડર વીકાર ુ ક ના વીકાર ,ુ અથવા તો બધા જ ટ ડર રદબાતલ કરવાનો હ

કાયપાલક ઈજનેર ને

આબાધીત રહશે.
૬) ટ ડર કવર સીલ બંધ કર કવર ઉપર “કામ

ં ુ નામ” ટ ડર પહોચતા કરવાની તાર ખ અને ટ ડર ખોલવાની

તાર ખ અવ ય લખવી.
૭) ટ ડર સાથે ઉપર

જ
ુ બના દ તાવેજો જોડલ ન હ હોય તો તે ટ ડર ટ ડર રદબાતલ થશે.

૮) પી વીસીએલ કોઇ પણ ક બધા ટ ડર કોઇ પણ કારણ દશા યા વગર રદ કરવાની સ ા અબાધીત રાખે છે . અ રુ
િવગત ક શરતી તથા ચેક ચાક વા ં ટ ડર ને કોઈ પણ

તની નો ટશ વગર રદ કરવામાં આવશે.

૯) ટ ડર માં જણાવેલ તાર ખ પછ આવેલા ટ ડરો મા ય રાખવામાં આવશે ન હ.
૧૦)

ુવીએનએલ અને તેની કોઈપણ પેટા કંપનીમાં ટોપ ડ લ/ લેક લી ટ થયેલા કો ા ટર/ સ લાયર મા મ
ુ પડશે તો

તેમના ટ ડર રદ કરવામાં આવશે.
--S/d-કાયપાલક ઈજનેર (સંચાલન)
પી. .વી.સી.એલ. ડ વીજન ઓફ સ,
વાંકાનેર.

