
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GOVERNMENT OF GUJARAT 

ROADS & BUILDINGS DEPARTMENT 

SECOND GUJARAT STATE HIGHWAY PROJECT 

ONLINE BID (TENDER) NOTICE 

NOTICE NO:-02 OF 2020-2021 
Online Bids are invited on behalf of the Governor of Gujarat by the Executive 

Engineer, State Road Project Division, Vadodara for the works mentioned below 

from the interested bidders under World Bank Assisted Second Gujarat State 

Highway Project (GSHP- II).    

Name of work 
Bid Document 

Fee 

Bid Security 

Amount 

Design, Supply, Installation, Integration, 

Commission, Operations and Maintenance 

of the IT/ICT-ITS works of Gandhinagar 

(Ch-0)-Koba-Indira Bridge road Km 3+000 

to 14+500 (SH-71/SH-43) Under Safe 

Corridor Demonstration Program (SCDP) 

of Second Gujarat State Highway Project 

(GSHP-II/SCDP-ITS-2) 

Rs. 18,000/- Rs. 27.20 Lakhs 
 

 

Additional details like date of pre-bid meeting, last Date of uploading Bid documents 

etc. are available on e-procurement web site.  
 

All Bid Documents, DD towards the cost of bid documents, Bid Security and Other 

Documents etc. should be submitted duly scanned with Bid documents online only at 

e-tendering portal of https://www.nprocure.com without which Bid will not be 

opened. 
 

The competent authority reserves the right, to reject all or any bid without assigning 

any Reasons thereof. 



 

માર્ગ અને મકાન વિભાર્ 
ગજુરાત સરકાર 

ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના-૨ 
ઓન-લાઈન બીડ (ટેન્ડર) નોટીસ ન.ં૦૨ સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ 

 

ગજુરાત રાજ્યના રાજયપાલ િતી કાયગપાલક ઇજનેરશ્રી, રાજ્ય માર્ગ યોજના વિભાર્, િડોદરા તરફથી વિશ્વબેંક હેઠળ 
ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના-૨ (જી.એસ.એચ.પી.-૨) અંતર્ગત નીચે દર્ાગિેલ કામ માટે, રસ ધરાિતા 
ઇજારદારશ્રીઓ પાસેથી ઓનલાઈન બીડ મારં્િામા ંઆિે છે.  

કામનુ ંનામ બીડ 
ડોક્યમુેન્ટ ફી 

બીડ વસક્યરુરટી 
રકમ 

IT / ICT-ITS કામના ં ડીઝાઇન, સપ્લાય, ઈંસ્ટોલેસન, કમીર્ન, ઓપરેર્ન 
અને મેન્ટેનન્સ ર્ાધંીનર્ર (ચ-૦) – કોબા-ઇન્ન્દરા બ્રીજ રોડ કી.મી. ૩+૦૦૦થી 
૧૪+૫૦૦ (રાજ્ય ધોરીમાર્ગ-૭૧/રાજ્ય ધોરીમાર્ગ-૪૩) સેફ કોરીડોર ડેમોન્સ્રેર્ન 
પ્રોગ્રામ (એસ.સી.ડી.પી.) ગજુરાત રાજ્ય ધોરીમાર્ગ યોજના-૨  અંતર્ગત હેઠળના 
IT / ICT-ITS િકગનુ ંકામ (જી.એસ.એચ.પી.-૨/ એસસીડીપી- ITS-૨) 

₹ ૧૮,૦૦૦/- ₹ ૨૭.૨૦ લાખ 

િધ ુ વિર્ત જેમકે પ્રી-બીડ વમરટિંર્ માટેની તારીખ, બીડ ડોક્યમુેન્ટ અપલોડ કરિાની છેલ્લી તારીખ, વિરે્રે e-

procurement ની િેબસાઈટ ઉપર જોઈ ર્કાર્ે. બધા બીડ ડોક્યમુેન્ટ, બીડ ડોક્યમુેન્ટ ફી માટેના ડીડી, બીડ વસક્યરુરટી 
અને અન્ય ડોક્યમુેન્ટ સ્કેન કરી બીડ ડોક્યમુેન્ટ સાથે માત્ર https://www.nprocure.com ની િેબસાઈટ પર e-

tendering પોટગલ પર અપલોડ કરિાના રહેર્ે અને જેના િર્ર બીડ ખોલિામા ંઆિર્ે નરહ. 
સક્ષમ અવધકારી કોઇપણ કારણો આપ્યા વિના, તમામ અથિા કોઇપણ બીડને નકારી કાઢિાનો અવધકાર અનામત રાખે 
છે. 

 

https://www.nprocure.com/

