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)
The SPMU invites single envelop sealed bids for for Supply, installation, commissioning for
a pneumatically controlled state-of-the-art 16-seats simulated theatrical show integrated
with 4D SFX at New Interpretation Center, Marine National Park, Narara, Jamnagar.
under the World Bank funded ICZM Project.
BID No. SPMU/ICZMP/NCB/03/2016-17
Estimated
work

Cost

of

Rs. 50,00,000/-

Bid Security (EMD)

Rs. 5,0000/-

Bid Document Cost
Starting sale of Bid
Document/ Last date
of
sale
of
bid
document
Last Date & Time for
Bid Submission
Stipulated time for
completion of work

Rs. 2,500/29/11/2017 to 20/12/2017

21/12/2017 up to 15:00 Hrs. & Opening at 15:30
Hrs. on same day.
02 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

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 પુરસ્કૃ ત ઇન્ટીગ્રેટેડ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેંટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ સ્ટે ટ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેંટ યુનનટ
(એસપીએમયુ) દ્વારા મુખ્ય વન સંરક્ષક શ્રી ની કચેરી, મરીન નેશનલ પાકક અને સેન્ક્ચુરી, જામનગર ના

કાયકક્ષેત્રમાં

આવેલ નરારા ખાતે નવા બાંધવામાં આવેલ ઇન્ટરનપ્રટે શન સેન્ટરમાં ૧૬ સીટ ની કે પેસીટી ધરાવતુ ં ન્યુમ
ં ેટીકલી કંટ્રોલ
4 D SFX ના ફિલ્મ શો માટે આનુસાંગગક વીજ ઉપકરણો સાથેન ુ ં થીએટર બનાવવા ના કામ

માટે રસ ધરાવતાં

ઇજારદારો પાસેથી સીલ બંધ કવર માં ઓિર મંગાવવા માં આવે છે .
બીડ નંબર . એસ પી એમ યુ /આઈસીઝેડએમપી/એન સી બી/ ૦૩/ ૨૦૧૬-૧૭ .
કામ ની અંદાજિત કકિંમત

રૂ.૫૦,૦૦.૦૦૦/-

બીડ સીક્યોરીટી (ઇ.એમ.ડી)

રૂ. ૫૦,૦૦૦/-

બીડ ડોક્યુમેંટની કકિંમત

રૂ. ૨,૫૦૦/-

બીડ ના વેચાણ નો સમય ગાળો

૨૯/૧૧/૨૦૧૭ થી ૨૦/૧૨/૨૦૧૭

બીડ

૨૧/૧૨/૨૦૧૭ ના ૧૫:૦૦ કલાક સુધી

સાદર

કરવાની

તથા

ખોલવાની તારીખ અને સમય

કદવસે ૧૫:૩૦ કલાકે ખોલવા નો સમય

કામ પ ૂણણ કરવાનો સમયગાળો

૨ માસ

તથા તે િ

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

