ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.
કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
પી.ટી.સી. કેમ્પસ, બિલખા રોડ, જુિાગઢ ફોિિં.(૦ર૮૫) ર૬રર૬ર૮
(રજીસ્ટડય ઓફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.િાગરરક પુરવઠા નિગમનું
સંકુલસેકટર-૧૦/એચ-રોડગાંઘીિગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in

ટુંકી મુદતિી જાહેર નિવીદા િં.-૦૮ (ર૦૧૭-૧૮)
ગુજરાત રાજય જાહેર િાંઘકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રેણીમાં િોંઘાયેલા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ
નવભાગીય કચેરી હેઠળિા િીચે મુજિિા કામોિા અનુક્રમિં.- (૧ થી ર૦) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર
મુજિિી કચેરી દવારા મંગાવવામાં આવે છે . ટેન્ડર ફોમય ફકત

https://gsphc.nprocure.com ૫ર

િીચે જણાવેલ

તારીખથી ઉ૫લ્િઘ રહેશે તથા િીચે જણાવેલ તારીખ સુઘીમાં ઓિ લાઇિ સિમીટ કરવાનુ ં રહેશે. ટેન્ડરમાં ખાસ
શરતોમાં માંગ્યા મુજિિા ઓરીજીિલ દસ્તાવેજો સ્કેિ કરી ઓિલાઇિ ટેન્ડર સાથે મુકવાિા રહેશે. કવર પર કામનુ ં
િામ, િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ કરી સીલ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ
સુઘીમાં નિગમિી નવભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા
રહેશે. નિઘાયરીત તારીખ સુઘીમાં િાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કવરમાં રજુ કરવામાં િહી આવે અથવા માન્ય
ઘારા ઘોરણ મુજિ િહી હોય તો તેવા ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીવ ગણી ટેકિીકલ અિે / અથવા પ્રાઇઝ
િીડ, ઓિલાઇિ ખોલવામાં આવશે િહી. અનુક્રમ િંિર-(૧ થી ર૦) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા િાિાિી રકમનુ ં કવર
રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહેર થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલુ રદવસે ટેન્ડર સ્વીકારવામાં
આવશે. આ અંગેિી નવગતો મારહતી ખાતાિી વેિસાઇટ www.statetenders.com તથા નિગમિી વેિસાઇટ

www.gsphc.gujarat.gov.in ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે . િાિાિી રકમ ભરવામાંથી મુરકતનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ
આવાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખવામાં આવશે.
અ.િં.
૧

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) િાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

જુિાગઢ જીલ્લાિા મેંદરડા ખાતે પાદરચોક પોલીસ લાઇિમાં (૧) ૬૧,પ૦પ.૦૦

(ર) ૩૦૭૫.૦૦

આવેલ જુિા કંડમ િી-૦૯ આવાસોિે તોડી પાડી જમીિ લેવલ

(૩) ૩૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉપર.

જુિાગઢ જીલ્લાિા ચોકી(સોરઠ) ખાતે જૂન ુ ં કંડમ કેન્ટીિ તથા

(૧) ૧,૫૨,૩૮૦.૦૦

(ર) ૭૬૧૯.૦૦

કન્રોલ રૂમનુ ં મકાિ, જુિા કોતરૂમ/ એમ્યુિેશિ રૂમ/ આમયરર

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

સમતલ કરી માલ સામાિ લઇ જવાનુ ં કામ.
ર

શોપ/ સ્ટોર રૂમનુ ં મકાિ, જુિી સ્ટોર ઓફીસ/ એમ.ટી.ઓફીસ
તથા એમ.ટી.સ્ટોરવાળં મકાિ અિે દવાખાિા પાછળ આવેલી
જુિી ફેમીલી લાઇિ કવાટય ર િંગ-૦૪ (રપ થી ર૮) આવાસોિે
તોડી પાડી જમીિ લેવલ સમતલ કરી માલ સામાિ લઇ
જવાનુ ં કામ.

અ.િં.
૩

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) િાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા કોડીિાર જુિા િસ સ્ટેન્ડ પોલીસ

(૧) ૨,૮૪,૨૪૦.૦૦

(ર) ૧૪,ર૧ર.૦૦

લાઇિ ખાતે આવેલ જુિા કંડમ એ-ર૪ આવાસો તથા કોડીિાર

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

તાલુકાિા ઘાટવડ પોલીસ લાઇિ ખાતે આવેલ જુિા કંડમ એ૦૪ આવાસો તોડી પાડી જમીિ લેવલ સમતલ કરી માલ
સામાિ લઇ જવાનુ ં કામ. (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૪

ભાવિગર જીલ્લાિા સોિગઢ ખાતે જુન ુ ં કંડમ પોલીસ સ્ટેશિનુ ં (૧) ર,૪૬,૯૫૦.૦૦

(ર) ૧૨,૪૦૦.૦૦

મકાિ તથા િી-૧૭, સી-૦૧ આવાસો તોડી પાડી કાટમાળ

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

જુિાગઢ જીલ્લાિા માંગરોળ મરીિ પોલીસ સ્ટેશિ ખાતે

(૧) ૮,૩૧,૧૭૯.૪૬

(ર) ૧૬,૬૨૪.૦૦

કમ્પાઉન્ડ રદવાલનુ ં િાંઘકામ.(સ્કીમ- એસ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭)

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

જુિાગઢ શહેરિા બિલખા રોડ પરિા પી.ટી.સી. કેમ્પસમાં જે

(૧) ૧૩,૩૧,૯૭૪.૬૯

(ર) ૧૩,૩૨૦.૦૦

િેરેક, કોતરૂમ/ આમયરરૂમમાં ખાસ મરામતનુ ં કામ તથા

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) 'ઇર' અિે ઉપર.

જુિાગઢ શહેરિા બિલખા રોડ ઉ૫ર એફએમ પોલીસ લાઇિ

(૧)૩૭,૧૯,પર૭.પપ

(ર) ૩૭,૧૯૬.૦૦

પાસે

(૩) ૧પ૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

જુિાગઢ જીલ્લા જેલિી અંદર આવેલ સલામતી તથા અંઘેરી

(૧) ૪૬,૭૮,૧૯૩.૫૧

(ર) ૪૬,૭૮૨.૦૦

યાડય ન ુ ં ખાસ મરામત અિે મજેવડી દરવાજાવાળા રોડ પર

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

જુિાગઢ જીલ્લાિા ચોકી(સોરઠ) ગુરૂદત્ત બિલ્ડીંગ પાસે ટોઇલેટ

(૧) ૩૩,૨૭,૬૪૫.૭૦

(ર) ૩૩,૨૭૬.૦૦

બ્લોક, પરે ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કેન્ટીિ પાસે કુવાથી

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ-૧’ અિે ઉપર.

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા સોમિાથ કોસ્ટલ તથા તાલાળા

(૧) ૮,૮૭,૬૮૫.૬૩

(ર) ૧૭,૭૫૪.૦૦

પોલીસ સ્ટેશિમાં ખાસ મરામતનુ ં કામ.

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

હટાવી જમીિ સમતલ કરવાનુ ં કામ. (ત્રીજો પ્રયત્િ)
પ

(ત્રીજો પ્રયત્િ)
૬

પી.ટી.સી. હસ્તકિા કૌમુદીનવહાર િંગલોમાં િાકી રહેલ ચાઇિા
મોઝેક ફલોરીંગનુ ં કામ. (િીજો પ્રયત્િ)
૭

આવેલ

પી.ટી.સી.

હસ્તકિી

પી.એસ.આઇ.

હોસ્ટેલ

બિલ્ડીંગ અિે પી.ટી.સી. કેમ્પસમાં િારા કવાટસયિી પાછળ
િાહય ગટર વ્યવસ્થાનુ ં ખાસ મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમએસ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭) (પાંચમો પ્રયત્િ)
૮

આવેલ જેલ સ્ટાફ કવાટસય કક્ષા િી-૩૬ અિે સી-૦૭ કેમ્પસમાં
તથા જેલિી સામે આવેલા જેલ સ્ટાફ કવાટસય કક્ષા ડી-૦ર
કેમ્પસમાં રોડ (રીમીક્ષ) તથા પેવર બ્લોકનુ ં કામ. (સ્કીમજેલ) (પ્રાયોરીટી- ૨૦૧૭-૧૮) (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૯

૪(સેલ્યુટ

િેજ)

સુઘી

આર.સી.સી.

રીમીક્ષ

ગેટ િં-

રોડનુ ં કામ,

બિિરહેણાંક કેમ્પસ ફરતે આવેલ કમ્પાઉન્ડ ઉપર વાયર
ફેન્સીંગનુ ં કામ તથા રાણીિંગલા પોલીસ લાઇિ ખાતે કક્ષા
સી-૦૮ (ગ્રા+૧) આવાસોમાં ખાસ મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમએસ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭) (ત્રીજો પયત્િ)
૧૦

અ.િં.
૧૧

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) િાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

જુિાગઢ જીલ્લા પોલીસ અનઘક્ષકશ્રીિી કચેરી ખાતે ઇન્ટીગ્રેટેડ

(૧) ૪૯,૦૧,૩૧૪.૩૭

(ર) ૪૯,૦૧૩.૦૦

કંરોલ રૂમ માટે હયાત રૂમોમાં સુઘારા/વઘારાનુ ં િાંઘકામ.

(૩) ૧પ૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

(૧) ૮૬,૬૨,૧૬૬.૨૨

(ર) ૮૬,૬૨૨.૦૦

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪)

(ફનિિચર તથા નવજળીકરણ સરહત) (સ્કીમ- એિ.આર.િી.)
(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-૧૮) (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૧ર

પોરિંદર પોલીસ

અનઘક્ષકશ્રી કચેરી ખાતે ઇન્ટીગ્રેટેડ કંરોલ

રૂમનુ ં િાંઘકામ. (ફનિિચર તથા નવજળીકરણ સરહત) (સ્કીમએિ.આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-૧૮) (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૧૩

ભાવિગર

પોલીસ

અનઘક્ષકશ્રી

કચેરી

ખાતે,

ખાસ

કક્ષા-

III

(મકાિ) અિે ઉપર.

વઘારાિા

ઇન્ટીગ્રેટેડ કંરોલ રૂમનુ ં િાંઘકામ. (ફનિિચર તથા નવજળીકરણ

(૧) ૬૫,૭૫,૨૩૧.૪૩

(ર) ૬૫,૭૫૨.૦૦

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪)

ખાસ

કક્ષા-

III

(મકાિ) અિે ઉપર.

સરહત) (સ્કીમ- એિ.આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-૧૮) (િીજો
પ્રયત્િ)
૧૪

િોટાદ શહેર ખાતે પ્રસ્તાનવત પોલીસ અનઘક્ષકશ્રીિી કચેરી

(૧) ૮૬,૧૯,૧૨૦.૩૫

(ર) ૮૬,૧૯૧.૦૦

કેમ્પસમાં ઇન્ટીગ્રેટેડ કન્રોલ રૂમનુ ં િાંઘકામ. (ફનિિચર તથા

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪)

નવજળીકરણ

સરહત)

(સ્કીમ-

એિ.આર.િી.)

(પ્રાયોરીટી

ખાસ

કક્ષા-

III

(મકાિ) અિે ઉપર.

૨૦૧૭-૧૮)
૧પ

૧૬

અમરે લી પોલીસ હેડ કવાટસય ખાતે ઇન્ટીગ્રેટેડ કન્રોલ રૂમનુ ં (૧) ૮૫,૭૫,૧૯૬.૮૨

(ર) ૮૫,૭૫૨.૦૦

િાંઘકામ.

(૪)

(ફનિિચર

તથા

નવજળીકરણ

સરહત)

(સ્કીમ-

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

ખાસ

કક્ષા-

એિ.આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૭-૧૮) (ત્રીજો પ્રયત્િ)

(મકાિ) અિે ઉપર.

ભાવિગર શહેર ખાતે ભરતિગર અિયિ પોલીસ સ્ટેશિનુ ં (૧)૧,૩૪,૮૨,૩૬૭.૬૩

(ર) ૧,૩૪,૮૨૪.૦૦

િાંઘકામ.

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ‘સી’ અિે ઉપર.

ફરીયાદકા (વરતેજ) મુકામે િવી ભાવિગર જીલ્લા જેલ ખાતે

(૧) ૮,૩૮,૭૨,૭૪૧.૬૨

(ર) ૮,૩૮,૭૨૮.૦૦

ર૧ ફુટ આર.સી.સી. વોલ કમ્પાઉન્ડ વોલ તથા કટીંગ ફીલીંગ

(૩) ૧૨૦૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા-I

(સ્કીમ-

એિ.આર.િી.)

(ર૦૧પ-૧૬)

(પાંચમો

પયત્િ)
૧૭

લેવલીંગનુ ં કામ. (સ્કીમ- જેલ) (ર૦૧૬-૧૭) (િીજો પ્રયત્િ)
૧૮

(મકાિ)

જુિાગઢ શહેરિી દાતાર પોલીસ લાઇિ ખાતે કક્ષા િી-૧૨૦

(૧) ૨૪,૦૭,૬૮૯.૧૦

(ર) ર૪,૦૭૭.૦૦

(પી+૧૦) આવાસો માટે ડી.જી.સેટ તથા કેિલ પુરા પાડી,

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

ભાવિગર િવાપરા પોલીસ હેડ કવાટસય ખાતે કક્ષા િી-૨૦૦

(૧) ૩૦,૨૮,૨૭૮.૧૦

(ર) ૩૦,૨૮૩.૦૦

(પી+૧૦) આવાસો માટે ડી.જી.સેટ તથા કેિલ પુરા પાડી,

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

અમરે લી પોલીસ હેડ કવાટસય ખાતે કક્ષા િી-૧૧ર (પી+૭)

(૧) રપ,૩૯,૦૦૧.૧૦

(ર) ૨૫,૩૯૦.૦૦

આવાસો માટે ડી.જી.સેટ તથા કેિલ પુરા પાડી, ઇન્સ્ટોલેશિ

(૩) ૧પ૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

ઇન્સ્ટોલેશિ કરી ટેસ્ટીંગ કરવાનુ ં કામ.(ઇલેકરીકલ) (િીજો
પ્રયત્િ)
૧૯

ઇન્સ્ટોલેશિ કરી ટેસ્ટીંગ કરવાનુ ં કામ. (ઇલેકરીકલ) (િીજો
પ્રયત્િ)
ર૦

કરી ટેસ્ટીંગ કરવાનુ ં કામ. (ઇલેકરીકલ) (િીજો પ્રયત્િ)

III

અ.િં.

૧ થી

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ ઉ૫લબ્ઘ

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ સિમીટ

જરૂરી િાિાિી રકમ તથા ટે ન્ડર ફી જુ િાગઢ

થવાિી તારીખ

કરવાિી છે લ્લી તારીખ અિે

નવભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી છે લ્લી

સમય

તારીખ

૧પ/૦૧/૨૦૧૮

રર/૦૧/૨૦૧૮

ર૬/૧૨/૨૦૧૭

૧૦
૧૧ થી

૧૭.૦૦ કલાકે
ર૬/૧૨/૨૦૧૭

૧૬
૧૭ થી
ર૦

૦૩/૦૧/૨૦૧૮

૦૯/૦૧/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કલાકે
ર૬/૧૨/૨૦૧૭

૦૯/૦૧/૨૦૧૮

૧૬/૦૧/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કલાકે

ુ ય હકક નિગમ પાસે અિાનઘત રાખવામાં આવે છે .
કોઇ૫ણ અથવા િઘા જ ટે ન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ કરવાિો સંપણ

(એિ.િી.ત્રાંિડીયા)
ઇ.ચા.કાયયપાલક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.લી.
જુ િાગઢ

