
 
ગજુરાત મરેીટાઇમ બોર્ડ 

જાહરે નિનિદા િ.ં૦૫/૨૦૧૯-૨૦ 
 ચેરમેિ શ્રી, ગજુરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, ગાંધીિગર િતી શ્રી કાર્ડપાલક 

ઈજિેર(બાં), રોઝી નપર્ર નિભાગ, ગજુરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, નિિમ પેટ્રોલ પંપિી બાજુમાં, 

િરૂ સેક્િિ રોર્, જામિગર ૩૬૧૦૦૬ ફોિ િં. ૨૭૧૩૧૪૦ િી કચેરીએથી સંબંનધત 

આસામીઓ પાસેથી રજી. પોસ્ટ/સ્પીર્ પોસ્ટ થી સીલબંધ કિરમાં ભાિપત્રકો માંગિામાં 

આિે છે. 

 ભાિપત્રકો ભરિા માટે તેમજ કામિી િધુ નિગતો તથા કોરા ભાિપત્રકો જાહેર 

રજાિા દદિસો નસિાર્ કચેરી સમર્ સુધીમાં નિર્ત ટેન્ર્ર ફી સાથે અરજી કરિાથી આપિામાં 

આિિે..ટપાલથી ભાિપત્રકો મંગાિિારે રૂ.૧૫૦/- ટેન્ર્ર ફી ઉપરાંત ભરિાિા રહેિે. 

 ભરેલ  ભાિપત્રકો સાથે સામેલ રાખિાિી થતી બાિાિી રકમ માન્ર્ રાષ્ટ્રીર્કૃત 

બેન્કિી એફ.ર્ી.આર. રૂપે શ્રી કાર્ડપાલક ઈજિેર  (બાં), રોઝી નપર્ર પ્રોજેક્ટ નિભાગ, 

ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ, જામિગર િામિી કઢાિી તેિી પાછળિા ભાગે રેિન્ર્ ુસ્ટેમ્પ ઉપર 

સહી કરી સાથે રાખિાિી રહેિે. એફ.ર્ી.આર. કોઈપણ સંજોગોમાં રૂબરૂમાં કે અલગથી 

સ્િીકારિામાં આિિે િનહ, કે રોકર્ેથી સ્િીકારિામાં આિિે િનહ. કિર પર કામિંુ દિાડિિાિંુ 

રહેિે. 

 કોરા ભાિપત્રકો આપિાિી તથા ભરેલા ભાિપત્રકો રજીસ્ટર એ.ર્ી./સ્પીર્ 

પોસ્ટથી પરત લેિાિી તારીખો િીચે મુજબ છે. 

 આિેલ ભાિપત્રકો પરત લેિાિી છેિટિી તારીખિા બીજા દદિસે ભાિપત્રકો 

રજુ કરિારિી હાજરીમાં િક્ર્ હિે તો ખોલિામાં આિિે નિર્ત તારીખ તથા સમર્માં 

પ્રાપ્ત થિામાં પોસ્ટ કે અન્ર્ કારણોસર નિલંબ થાર્ તો ભાિપત્રકો સ્િીકારિામાં આિિે 

િનહ. તેમજ તે અંગેિી ખાતાિી કોઈજ જિાબદારી રહેિે િનહ. આિેલ ભાિપત્રકો 

સ્િીકારિા કે રદ કરિા અંગેિી રજૂઆત મેરીટાઈમ બોર્ડિા સક્ષમ સત્તા અનધકારીશ્રીિે 

અબાનધત રહેિે. 

કામિુ ંિામ  

૧) અદંાનજત રકમ  

૨) બાિાિી રકમ   

૩) ટને્ર્ર ફી 

૪) િગડ 
૧) ક્લીિીંગ ઓફ જી.એમ.બી. 

ઓફીસ કોમ્પ્લેક્ષ એટ િરુ સેક્િિ રોર્ 

એટ જામિગર (િર્ડ-૨૦૨૦-૨૧) 

૧) રૂ. ૪,૮૨,૬૦૯-૦૦  

૨) રૂ. ૫,૬૯૫-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૩) રૂ. ૭૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૪) અંદાજીત રકમ અથિા તેથી િધુ રકમ સુધીિી 

સરકારી કચેરીઓિી િાર્ર્ડક સફાઈ 

કામગીરીઓિો અિુભિ ધરાિતા પ્રમાણપત્રોિી 

અસલ તથા ખરી િકલ રજુ કરિારિે ટેન્ર્ર કોપી 

આપિામાં આિિે. 

૨) એન્ર્ુઅલ મઈેન્ટેિન્સ ઓફ 

ગાર્ડિ ઇિ જી.એમ.બી. કોમ્પ્લેક્ષ 

એટ જામિગર (િર્ડ-૨૦૨૦-૨૧) 

૧) રૂ. ૨,૨૮,૫૦૪-૦૦  

૨) રૂ. ૨,૬૯૭-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૩) રૂ. ૭૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૪) િસડરી કામિા અિુભિી   

૩) એન્ર્ુઅલ મેઇિટેિન્સ ઓફ ગ્રીિ 

બેલ્ટ ઇિ રણજીતનિલા પોટડ કોલોિી 

બેર્ીપોટડ, ન્ર્ ુબેર્ીપોટડ એન્ર્ રોજીપોટડ 

(િર્ડ-૨૦૨૦-૨૧) 

૧) રૂ. ૪,૯૨,૧૨૪-૦૦  

૨) રૂ. ૫,૮૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૩) રૂ. ૭૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૪) િસડરી કામિા અિુભિી   

૪) એન્ર્ુઅલ મીસીલીિીર્સ ટાઈપ 

ઓફ મેઇિટેિન્સ િકડ ઇિ િેદરર્સ 

પોટડ કોલોિીસ, ઓદફસ નબલ્ર્ીંગ 

એન્ર્ પોટડ એટ જામિગર  

૧) રૂ. ૪,૨૮,૩૯૨-૨૫ 

૨) રૂ. ૫,૦૫૫-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૩) રૂ. ૭૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૪) ઈ-૨ અિે ઉપર 

૫) દરપેસડ તું ર્ેમેજર્ કમ્પાઉન્ર્ િોલ 

એન્ર્ િોટર સપ્લાર્ લાઇિ એટ 

રંનજતનિલા પોટડ કોલોિી, જામિગર  

૧) રૂ. ૧,૪૦,૩૫૫-૫૫ 

૨) રૂ. ૧,૬૫૭-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૩) રૂ. ૭૦૮-૦૦ (GST ૧૮% સનહત) 

૪) ઈ-૨ અિે ઉપર 

કોરા ભાિપત્રકો આપિાિી છેલ્લી તા. ૦૩-૦૨-૨૦૨૦ 

ભરેલ ભાિપત્રકો રજી. એ.ર્ી. /સ્પીર્ પોષ્ટથી પરત કરિાિી છેિટિી તા. ૧૩-૦૨-૨૦૨૦ 

કામોિી િધુ નિગતો માટે જીએમબીિી િેબસાઇટ www.gmbports.org તથા ઉકત 

કચેરીિો સંપકડ સાધિા નિિંતી. 

કાર્ડપાલક ઇજિેર (બાંધકામ) 

રોજીનપર્ર પ્રોજેકટ નિભાગ, 

    જામિગર 

http://www.gmbports.org/

