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

ટુંકી મુદતિી જાષેર નિળીદા િં.-૦૩ (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 કાયયપાક 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 ળવયન ુ ં

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

આળકળેરાનુ ં રીટય િ ફાઇ કયાય અંગેિી કોપી , પાિકાડય , 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 ૬) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર
મુજબિી કચેરી દળારા મંગાળળામાં આળે છે . ટેન્ડર ફોમય 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 ીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં િીચે જણાળે
સ્થલ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટર પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રષેે. નિઘાયરીત તારીખ શઘુીમાં બાિાિી
રકમ તથા ટેન્ડર ફી ીલ્ડ 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 ૬) 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

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા ળેરાળલ ખાતે પાટણગેટ પોીશ

(૧) ૪,૬૦,૬૮૭.૭૦

(ર) ૯,ર૧૪.૦૦

ાઇિિા કક્ષા બી-૦૬ બ્ોકનુ ં ખાશ મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમ-

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇર’ અિે ઉ૫ર.

પોરબંદર જીલ્ાિા બગળદર ખાતે કક્ષા બી-૩૪ આળાશોનુ ં

(૧) ર૦,૧૪,૬૬૭.૭૩

(ર) ર૦,૧૪૭.૦૦

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

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉપર.

એશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭) (બીજો પ્રયત્િ)
ર

પ્રયત્િ)

અ.િં.
૩

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા તાાલા ખાતે રમલે ચી પોીશ

(૧)૧૬,૭૨,૯૬૪.૯૪

(ર) ૧૬,૭૩૦.૦૦

ાઇિિા બી-ર૪ અિે ગીયાળાડ પોીશ ાઇિિા બી-૦૮

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉ૫ર.

(૧) ૩૩,૨૭,૬૪૫.૭૦

(ર) ૩૩,૨૭૬.૦૦

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ-૧’ અિે ઉપર.

ભાળિગર જીલ્ામાં િળી જીલ્ા જે ળરતેજ ખાતે ર૧ ફુટ

(૧) ૮,૩૮,૭૨,૭૪૧.૬૨

(ર) ૮,૩૮,૭૨૮.૦૦

આર.શી.શી. ળો કમ્પાઉન્ડ ળો તથા કટીંગ ફીીંગ

(૩) ૧૨૦૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા-I

આળાશોમાં તથા આંકોળાડી ખાતે બી-૦૪ આળાશોમાં ખાશ
મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમ- એશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭) (ત્રીજો
પ્રયત્િ)
જુિાગઢ જીલ્ાિા ચોકી(શોરઠ) ગુરૂદત્ત બબલ્ડીંગ પાશે ટોઇેટ

૪

કુળાથી

બ્ોક, પરે ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કેન્ટીિ પાશે
૪(શેલ્યુટ

બેજ)

ગેટ િં-

સુઘી આર.શી.શી. રીમીક્ષ રોડનુ ં

કામ,

બબિરષેણાંક કેમ્પશ ફરતે આળે કમ્પાઉન્ડ ઉપર ળાયર
ફેન્શીંગનુ ં કામ તથા રાણીબંગા પોીશ ાઇિ ખાતે કક્ષા
શી-૦૮ (ગ્રા +૧) આળાશોમાં ખાશ મરામતનુ ં કામ. (સ્કીમએશ.આર.) (ર૦૧૬-૧૭)
પ

ેળીંગનુ ં કામ. (સ્કીમ- જે) (ર૦૧૬-૧૭)
૬

(મકાિ)

ભાળિગર ષેર ખાતે ભરતિગર અબયિ પોીશ સ્ટેિનુ ં

(૧)૧,૩૪,૮૨,૩૬૭.૬૩

(ર) ૧,૩૪,૮૨૪.૦૦

બાંઘકામ. (ત્રીજો પ્રયત્િ) (સ્કીમ- એિ.આર.બી.) (ર૦૧પ-૧૬)

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ‘શી’ અિે ઉપર.

અ.િં.

ટે ન્ડર આ૫ળાિી તારીખ

ટે ન્ડર સ્ળીકારળાિી તારીખ

ટે ન્ડર ૫ષોંચાડળાનુ ં સ્થલ

૧

૨૮/૦૬/ર૦૧૭

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

કાયયપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,

અ.િં.

ર થી

થી

ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી. ,

૧૯/૦૭/ર૦૧૭

પી.ટી.શી. કેમ્પશ, બીખા રોડ, જુ િાગઢ.

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

૧૯/૦૭/૨૦૧૭

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

૨૮/૦૬/૨૦૧૭

પ
૬

૧૭.૦૦ કાકે
૨૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૨/૦૭/૨૦૧૭

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

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

કાયયપાક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.ી.
જુ િાગઢ

