ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ીમીટે ડ
જુ િાગઢ નિનળદા િં.-૦પ (ર૦૧૭-૧૮)

ુ ારો
સઘ
(રજીસ્ટડડ ઓફીશ : ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી.િાગરરક પુરળઠા
નિગમનું શંકુશેકટર-૧૦/એચ-રોડગાંઘીિગર-૩૮ર૦૧૦) 

CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in
અ.િં

ટેન્ડર ઓિાઇિ

ટેન્ડર ઓિાઇિ

જરૂરી બાિાિી રકમ તથા

.

શબમીટ કરળાિી

શબમીટ કરળાિી

ટેન્ડર ફી જુ િાગઢ નળભાગીય

છે લ્ી તારીખ અિે

સુઘારે  છે લ્ી

કચેરી ખાતે રજુ કરળાિી

શમય

તારીખ અિે શમય

છે લ્ી તારીખ

૮થી

૦૮/૦૮/૨૦૧૭

૧૧/૦૮/૨૦૧૭

૧૯/૦૮/૧૭

૯

૧૭.૦૦ કાકે

૧૭.૦૦ કાકે
ઇ.ચા.કાયડપાક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.ી.
જુ િાગઢ

ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી.
કાયડપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
પી.ટી.શી. કેમ્પશ, બબખા રોડ, જુિાગઢ ફોિિં.(૦ર૮૫) ર૬રર૬ર૮
(રજીસ્ટડડ ઓફીશ : ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી.િાગરરક પુરળઠા નિગમનું
શંકુશેકટર-૧૦/એચ-રોડગાંઘીિગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in

ટુંકી મુદતિી જાષેર નિળીદા િં.-૦પ (ર૦૧૭-૧૮)
ગુજરાત રાજય જાષેર બાંઘકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રેણીમાં િોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાશેથી જુિાગઢ
નળભાગીય કચેરી ષેઠલિા િીચે મુજબિા કામોિા કોરા ટેન્ડર( અનુ.-૧)
ં
િા કામ કાયડપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી, ગુજરાત
રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી., પી.ટી.શી. કેમ્પશ, બીખા રોડ, જુિાગઢ તથા મેિેજીંગ ડીરે કટરશ્રી, ગુજરાત રાજય
પોીશ આળાશ નિગમ ીમીટેડ, િાગરરક પુરળઠા નિગમનુ ં શંકુ, ‘ચ’ રોડ, શેકટર ૧૦/એ, ગાંઘીિગર (ફોિિં.-૦૭૯ર૩ર૫૬૮૦૦ થી ૮૦૬) કચેરીએથી કચેરી શમય શળારે ૧૧-૦૦ થી પ-૦૦ સુઘીમાં જરૂરી ટેન્ડર ફીિો ડીમાન્ડ ડ્રાફ

ટ/

, છે લ્ા ળવડન ુ ં

પેઓડડ ર, તાજા િોઘણીનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર , બેન્ક શોળંી શટીફીકટ (અંદાજીત રકમિા ર૫ ટકા ેખે)

આળકળેરાનુ ં રીટડ િ ફાઇ કયાડ અંગેિી કોપી , પાિકાડડ , પ્રોળીડન્ટ ફંડ રજીસ્રેિ , શનળિશ ટેક્ષ રજીસ્રેિ અથળા ગુડશ
એન્ડ શનળિશટેક્ષ (જી.એશ.ટી.) રજીસ્રેિ , ભાગીદારી ખત નળગેરેિી ખરી િકો

અરજી શાથે રજુ કરળાથી જ મલી

કે. પોસ્ટથી ટેન્ડર મોકળામાં આળે િષી. તથા અનુક્રમિં.- (ર થી ૯) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર
મુજબિી કચેરી દળારા મંગાળળામાં આળે છે . ટેન્ડર ફોમડ ફકત

https://gsphc.nprocure.com ૫ર

તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રષેે તથા િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં ઓિ ાઇિ શબમીટ કરળાનુ ં રષેે.

િીચે જણાળે
ટેન્ડરમાં ખાશ

રતોમાં માંગ્યા મુજબિા ઓરીજીિ દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર શાથે મુકળાિા રષેે. તથા બાિાિી રકમ
અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી શીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં િીચે જણાળે
સ્થલ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટર પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રષેે. નિઘાડરીત તારીખ સુઘીમાં બાિાિી
રકમ તથા ટેન્ડર ફી શીલ્ડ કળરમાં રજુ કરળામાં િષી આળે અથળા માન્ય ઘારા ઘોરણ મુજબ િષી ષોય તો તેળા
ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્શીળ ગણી ટેકિીક અિે / અથળા પ્રાઇઝ બીડ , ઓિાઇિ ખોળામાં આળે િષી.
અનુક્રમ િંબર-(૧ થી ૯) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા બાિાિી રકમનુ ં કળર રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખે
કારણોશર જો રજા જાષેર થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલુ રદ

આકસ્મીક

વસે ટેન્ડર આપળા તથા સ્ળીકારળામાં આળે. આ અંગેિી

નળગતો મારષતી ખાતાિી ળેબશાઇટ www.statetenders.com તથા નિગમિી ળેબશાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in
ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે . બાિાિી રકમ ભરળામાંથી મુરકતનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીશ આળાશ નિગમનુ ં જ ગ્રાષય
રાખળામાં આળે.
અ.િં.
૧
૨

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

જુિાગઢ પોીશ ષેડ કળાટશડ ખાતે કોમ્યુિીટી ષોમાં ખાશ

(૧) ૩,૨૪,૩૮૫.૧૦

(ર) ૬,૪૮૮.૦૦

મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમ- એશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭)

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

ભાળિગર જીલ્ાિા તલાજા પાળઠી રોડ પોીશ ાઇિિા

(૧) ૧,૦૨,૫૦૦.૦૦

(ર) ૫,ર૦૦.૦૦

જુિા કંડમ બી-૦૯ આળાશો તોડી પાડી કાટમાલ ષટાળી જમીિ

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

શમત કરળાનુ ં કામ.

અ.િં.
૩

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

ભાળિગર જીલ્ાિા દાઠા ખાતે જુન ુ ં કંડમ પોીશ સ્ટેિનુ ં

(૧) ૧,૧૨,૯૫૦.૦૦

(ર) ૫,૭૦૦.૦૦

મકાિ તથા બી-૦૮ , શી-૦૧ આળાશો તોડી પાડી કાટમાલ

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

ષટાળી જમીિ શમત કરળાનુ ં કામ.
૪

ભાળિગર જીલ્ાિા શોિગઢ ખાતે જુન ુ ં કંડમ પોીશ સ્ટેિનુ ં (૧) ર,૪૬,૯૫૦.૦૦

(ર) ૧૨,૪૦૦.૦૦

મકાિ તથા બી-૧૭ , શી-૦૧ આળાશો તોડી પાડી કાટમાલ

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

જુિાગઢ જીલ્ાિા માંગરોલ મરીિ પોીશ સ્ટેિ ખાતે

(૧) ૮,૩૧,૧૭૯.૪૬

(ર) ૧૬,૬૨૪.૦૦

કમ્પાઉન્ડ રદળાનુ ં બાંઘકામ.(સ્કીમ- એશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭)

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

જુિાગઢ ષેરિા બબખા રોડ ઉ૫ર એફએમ પોીશ ાઇિ

(૧)૩૭,૧૯,પર૭.પપ

(ર) ૩૭,૧૯૬.૦૦

પાશે આળે પી.ટી.શી. ષસ્તકિી પી.એશ.આઇ. ષોસ્ટે

(૩) ૧પ૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

જુિાગઢ જીલ્ા જેિી અંદર આળે શામતી તથા અંઘેરી

(૧) ૪૬,૭૮,૧૯૩.૫૧

(ર) ૪૬,૭૮૨.૦૦

યાડડ ન ુ ં ખાશ મરામત અિે

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

અમરે ી પોીશ ષેડ કળાટશડ ખાતે ઇન્ટીગ્રેટેડ કન્રો રૂમનુ ં

(૧) ૮૫,૭૫,૧૯૬.૮૨

(ર) ૮૫,૭૫૨.૦૦

બાંઘકામ. (સ્કીમ- એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-૧૮)

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪)

ષટાળી જમીિ શમત કરળાનુ ં કામ.
પ
૬

બબલ્ડીંગ અિે પી.ટી.શી. કેમ્પશમાં બારા કળાટશડિી પાછલ
બાષય ગટર વ્યળસ્થાનુ ં ખાશ મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમએશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭) (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૭

મજેળડી દરળાજાળાલા રોડ પર

આળે જે સ્ટાફ કળાટશડ કક્ષા બી-૩૬ અિે શી-૦૭ કેમ્પશમાં
તથા જેિી શામે આળેા જે સ્ટાફ કળાટશડ કક્ષા ડી-૦ર
કેમ્પશમાં રોડ (રીમીક્ષ) તથા પેળર બ્ોકનુ ં કામ.

(સ્કીમ-

જે) (પ્રાયોરીટી- ૨૦૧૭-૧૮)
૮

ખાશ કક્ષા-

III

(મકાિ) અિે ઉપર.
૯

પોરબંદર પોીશ અનઘક્ષકશ્રી કચેરી ખાતે ઇન્ટીગ્રેટેડ કંરો

(૧) ૮૬,૬૨,૧૬૬.૨૨

(ર) ૮૬,૬૨૨.૦૦

રૂમનુ ં બાંઘકામ. (સ્કીમ- એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪)

૧૮)

ખાશ કક્ષા-

(મકાિ) અિે ઉપર.

અ.િં.

ટે ન્ડર આ૫ળાિી તારીખ

ટે ન્ડર સ્ળીકારળાિી તારીખ

ટે ન્ડર ૫ષોંચાડળાનુ ં સ્થલ

૧

૨૫/૦૭/ર૦૧૭

૧૮/૦૮/૨૦૧૭

કાયડપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,

થી

૧૭.૦૦ કાકે

ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી. ,

૧૧/૦૮/ર૦૧૭

પી.ટી.શી. કેમ્પશ, બીખા રોડ, જુ િાગઢ.

III

અ.િં.

ર થી

ટે ન્ડર ઓિાઇિ ઉ૫બ્ઘ થળાિી

ટે ન્ડર ઓિાઇિ શબમીટ

જરૂરી બાિાિી રકમ તથા ટે ન્ડર ફી જુ િાગઢ

તારીખ

કરળાિી છે લ્ી તારીખ અિે

નળભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરળાિી છે લ્ી

શમય

તારીખ

૧૪/૦૮/૨૦૧૭

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૨૫/૦૭/૨૦૧૭

૭
૮
થી ૯

૧૭.૦૦ કાકે
૨૫/૦૭/૨૦૧૭

૦૮/૦૮/૨૦૧૭

૧૬/૦૮/૨૦૧૭

૧૭.૦૦ કાકે

ુ ડ ષકક નિગમ પાશે અબાનઘત રાખળામાં આળે છે .
કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટે ન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો શંપણ

(એિ.બી.ત્રાંબડીયા)
ઇ.ચા.કાયડપાક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.ી.
જુ િાગઢ

