Small Industries Development Bank of India
TENDER NOTICE
SIDBI invites Request for Proposal (RfP) for Selection of Agency for Providing Housekeeping Services
at SIDBI Office at Ahmedabad and Caretaker Services at its Visiting Officers Flats (VOF) at
Ahmedabad
For detailed tender documents please visit our website https://www.sidbi.in/en/tenders or Central
Public Procurement (CPP) Portal at http://eprocure.gov.in
Any changes / modifications in the advertisement will be notified on SIDBI’s Website and CPP portal.
All the intending agencies should take the note of the same.

भारतीय लघु उ योग वकास बक ( सडबी)
न वदा सू चना
सडबी अपने अहमदाबाद कायालय के रखरखाव और हाउसक पंग के लए तथा अहमदाबाद
ि थत आगंतु क अ धकार

आवास(वीओएफ) म केयरटे कर सेवाएं दे ने के

उपल ध कराने हे तु एजसी के चयन के लए
व तृत
अथवा के

न वदा द तावेज़ के

लए कामगार

ताव हे तु अनु रोध आमं त करता है ।

लए कृ पया हमार वेबसाइट https://www.sidbi.in/en/tenders

य सावज नक अ ध ाि त (सीपीपी) पोटल http://eprocure.gov.in दे ख ।

उ त व ापन म कोई प रवतन / संशोधन केवल सडबी क वेबसाइट तथा सीपीपी पोटल
पर अ धसू चत कया जाएगा। सभी इ छुक एज सयाँ कृ पया इसे नोट कर।

મોલ ઈ ડ

ઝ ડવલપમે ટ બક ઓફ ઈ ડયા
ટ ડર

ૂચના

િસડબી (SIDBI) તેની અમદાવાદ ખાતે િસડબી (SIDBI) ઑ ફસમાં હાઉસક િપગ સેવાઓ
કરવા માટ અને અમદાવાદ ખાતે તેના આગં કુ અિધકાર
ૂર પાડવા એજ સીની પસંદગી માટ

દાન

લે સ (VOF) પર કરટકર સેવાઓ

તાવ હ ુ ની યાચના આમંિ ત કર છે .

િવગતવાર ટ ડર દ તાવેજો માટ ૃ પા કર ને અમાર વેબસાઇટ https://www.sidbi.in/en/tenders
અથવા સે લ પ લક

ો

ોરમે ટ (CPP) પોટલ http://eprocure.gov.in પર

હરાતમાં કોઈપણ ફરફારો/ ધ
ુ ારાઓની
પોટલ પર કરવામાં આવશે. તમામ ઇ

ુ ઓ.

ણ િસડબી ની વેબસાઈટ અને સીપીપી(CPP)

ક એજ સીઓએ તેની ન ધ લેવી.

