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            ટ ુંકી મ દતની નનનિદા 

 ગ જરાત પાણી પ રિઠા અને ગટર વ્ યિ્  ા બોર્ડ , 
ટેન્ ર્ર નોટી  નું   -૭ ર૦૧૪-૧પ(બીજોપ્રયત્ ન)    

કાયડપાલક  જનેરશ્રી જા  આ  યાુંનિક નિભાગ જલ સેિા ભિન બબલખા રોર્, 
જ નાગઢ ૩૬ર ૦૦૧ ફો નું  ૦ર૮પ-ર૬રર૩૩૧  તરફ ી નિકે્રતાઓ /ઉત્ પાદકો 
/  પાસે ી ઓનલા ન ટ  બીર્ પધ્ ધનત ી ટેન્ ર્ર ાંાુંગિાાંાું આિે ેે   
કાાંન ું નાાં  ટેન્ ર્ર 

આ 
ર્ી  

અંદા 
જજત  
રકાં રૂ  
લાખાંાું  

 એાંર્ી    
રૂ   

ટેન્ ર્ર  
ફી 
રૂ    

પોરબુંદર જજલ્ લાની બરર્ા  
જ   પા પ  યો ના અર્િાણા  
હ ેિ ખાતે પુંપીંગ ાં ીનરી 
ત ા સુંલગ્ ન  લેકટ્રો/ાંીકે  
એસેસરીઝ/કમ્ પોનન્ ટના 
એસ આ  ટી સી ત ા પ-
િર્ડ ના કોમ્ પ્રી સું ાં અન  
નન  ન ું કાાં  

૧૬૮-   
૯૮૪ 

૩૫ ૪૨ 

લાખ  
૩૫૪૨૦ ૧પ૦૦ 

આ ટેન્ ર્ર //http.// www.nprocure.com િેબસા ટ પર જોિા ાંળ ે અને 
આ ટેન્ ર્ર ઓન લા ન ભરિાની ેેલ્ લીતા ૧ર/૩/૧૫ (૧૮ ૦૦)કલાક સ ધી 
રાખિાાંાું આિે ેે  આ કાાં અંગેની નિ ેર્ જાણકારી ઉપર જણાિેલ 
કચેરીાંાું ી ાેંળિિાની રહ ેે  કો પણ ટેન્ ર્ર કે તાંાાં ટેન્ ર્ર કો પણ કારણ 
દ ાડવ્ યા નિના રદ કરિાનો  અનધકાર આ કચેરીનો ેે તેાંજ આ ટેન્ ર્ર ને 
લગતા તાંાાં સ ધારાઓ ફક્ત ઓનલા ન જ પ્રનસધ્ ધ કરિાાંાું આિ ે, 
જેની નોંધ લેિી    
 
 

કાયડપાલક  જનેર 

જા આ યાુંનિક નિભાગ 

જ નાગઢ  
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SHORT TENDER NOTICE 

GUJARAT WATER SUPPLY & SEWERAGE BOARD 

TENDER NOTICE NO. E-7/ 2014-15(Second Attempt )  

Tender are invited through Two bid e- tendering by the 

Executive Engineer, P.H. Mechanical Division Jalbhavan 

Bilkha Road Junagadh 362001  ( Phone No  0285-2622331) 

from the venders/Manufacturers registered with GWSSB.  

S. 

No. 

Name of work Ten

der 

ID  

Esti. 

Cost     

Rs. In 

(lacs) 

E.M.D. 

Rs. 

Ten 

der 

Fee  

Rs.  

1 SITC of V.T 

Pump with 

associated 

Mech.& Ele. 

Equipp 

instrument & 

accessories with 

compri. O & M 

for 5-year at 

advana H.W.   

under Barda  

Group RWSS. 

Dist. Porbandar 

168

984 

35.42 35420 1500 

Tender document can be seen, downloaded and submitted on 

website / http; // www. nprocure.com The Lastdate for 

submission for tender is 12/3/2015 upto 18.00 hrs.  

All Amendments regarding this tender shall be published 

online only, right to reject any one or all offeres reserved by 

competent authority without assigning any reason. 

 

 

                                                           Executive Engieneer, 

                                                          P.H.M.Dn.Junagadh 

 

 


