સુધારે લ જાહેરાત

ઇન્ટીગ્રેટેડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેંટ પ્રોજેક્ટ
સ્ટે ટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેંટ યુનનટ (એસપીએમયુ)
ગુજરાત ઇકોલોજી કનમશન
ઉદ્યોગ ભવન બ્લોક નં ૧૮/૧, પહેલો માળ, ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦, ગુજરાત
નેશનલ કોમ્પીટીટીવ બીડીગ (એનસીબી)
નવશ્વ બેંક પુરસ્કૃત ઇન્ટીગ્રેટેડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેંટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્ટે ટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેંટ યુનનટ
(એસપીએમયુ) દ્વારા સી સી એફ મરીન નેશનલ પાકક એન્ડ સેન્ચુરી નાં કાર્કક્ષેત્રમાં ઇકો ટુરીઝમ એક્ટીવીટી માટે
૪ જગ્ર્ા ખાતે પ્રોવાઈડીગ ફીક્ષીંગ એન્ડ કનમશનીંગ ફ્લોટટિંગ જેટી ટી શેપ સાઈઝ ૨૪ મીટર x ૩ મીટર નવથ
નેસેસરી એન્કરીંગ ફેસીલીટી નસનવલ વકક ના કામો માટે ઇજારદારોને આમંનત્રત કરવા માં આવે છે .
બીડ નંબર એસપીએમયુ/આઈસીઝેડએમપી/ એનસીબી /૦૧/૨૦૧૭-૧૮ .
કામ ની અંદાજિત કકિંમત

રૂ.૬૦,૦૦,૦૦૦/-

બીડ સીક્યોરીટી (ઇ.એમ.ડી)

રૂ. ૬૦,૦૦૦/-

બીડ ડોક્યુમેંટની કકિંમત

રૂ. ૩,૦૦૦/-

બીડ ના વેચાણ નો સમય ગાળો

૧૬/૦૨/૨૦૧૮ થી ૦૯/૦૩/૨૦૧૮

બીડ સાદર કરવાની તથા

૦૯/૦૩/૨૦૧૮ ના ૧૫:૦૦ કલાક સુધી તથા તે િ

ખોલવાની તારીખ અને સમય

કદવસે ૧૫:૩૦ કલાકે ખોલવા નો સમય

કામ પ ૂણણ કરવાનો સમયગાળો

૩ માસ

નવગતવાર બીડ ની માટહતી તથા આનુસાંગગક સુચનાઓ જીઇસી ની વેબ સાઇટ www.geciczmp.com
ઉપર ઉપલબ્ધ છે .
નનર્ામકશ્રી, એસપીએમયુ ઇન્ટીગ્રેટેડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેંટ પ્રોજેક્ટ
ઇમેલ: mail@geciczmp.com; ટે લીફોન: ૦૭૯-૨૩૨૫૭૬૫૬, ૨૩૨૫૭૬૫૯

Corrigendum

INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT PROJECT
State Project Management Unit (SPMU)
Gujarat Ecology Commission
Udyog Bhavan, Block No. 18, 1st Floor, Gandhinagar – 382 010, Gujarat
National Competitive Bidding (NCB)

GUJARAT SPMU INVITES SINGLE ENVELOP SEALED BIDS FOR PROVIDING AND FIXING
COMMISSIONING FLOATING JETTY

AND

T SHAPE SIZE 30 METER X15 METER WITH NECESSARY ANCHORING
PORT FOR ECO TOURISM ACTIVITIES WITHIN MNP&S,

FACILITY CIVIL WORK AT FOUR PLACES

JAMNAGAR UNDER THE WORLD BANK FUNDED ICZM PROJECT.
BID No. SPMU/ICZMP/NCB/01/2016-17
Rs. 6૦,00,000/-

Estimated Cost of work
Bid Security (EMD)

Rs. 60,000/-

Bid Document Cost
Starting sale of Bid
Document/ Last date of sale
of bid document

Rs. 3,૦00/-

Last Date & Time for Bid
Submission
Stipulated time for
completion of work

16/02/2018 to ૦9/03/2018
૦9/03/2018 up to 15:00 Hrs. &

Opening at 15:30 Hrs. on same day.
03 months

The Invitation for Bid [IFB] which includes detailed instructions for submission of bids
and all other relevant information is available on www.geciczmp.com
Add. Project Director, SPMU-ICZM Project
email: mail@geciczmp.com; Tel: 079-23257656, 23257659

