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              ટ ૂંકી મદુતની જાહરે નનનિદા નૂં. ૦૧ (૨૦૨૦-૨૧) 
ગજુરાત રાજ્યના જાહરે બાૂંધકામ ખાતાનાૂં તથા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકના બાૂંધકામ નિભાગોના ઠેકેદારોની માન્ય યાદીની યોગ્ય શે્રણીમાૂં નોંધાયેલ 
ઈલેક્ટ્રીકલ કામના ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી નીચેના તમામ કામો માટે ટેન્ડરો નીચે દર્ાાિેલ તારીખ સધુીમાૂં મળી જાય તે રીતે મૂંગાિિામાૂં આિે છે. અ.ન.ુ 
ક્રમ નૂં.૧ અને ૨ના ટેન્ડર ફક્ટ્ત ઈ-ટેન્ડરીંગ પધ્ધનતથી મૂંગાિિામાૂં આિે છે. ટેન્ડર ફોમા ફક્ટ્ત https://gsphc.nprocure.com પર નીચે જણાિેલ તારીખથી 
ઉપલબ્ધ રહરેે્ તથા ઓન-લાઈન સબમીટ કરિાના રહરેે્. ટેન્ડરમાૂં માગ્યા મજુબના ઓરીજીનલ દસ્તાિેજો સ્પષ્ટ રીતે જોઈ ર્કાય તે રીતે અને ટેન્ડરમાૂં 
જણાિેલ યોગ્ય જગ્યાએ સ્કેન કરી ઓનલાઈન ટેન્ડર સાથે મકુિાના રહરેે્. બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી (નોન રીફૂંડેબલ) અને એફફડેિીટ બોન્ડ રજુ કરિાની 
છેલ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી ર્ીલ્ડ કિર નીચે જણાિેલ તારીખ સધુીમાૂં નીચી જણાિેલ સ્થળ ખાતે રૂબરૂ/ રજી.પોસ્ટ એડી /સ્પીડ પોસ્ટથી અિશ્ય રજુ 
કરિાના રહરેે્. નનધાાફરત તાફરખ સધુીમાૂં જરૂરી ફીઝીકલ દસ્તાિેજો સીલ્ડ કિરમાૂં રજુ કરિામાૂં નફહ આિે અથિા માન્ય ધારા-ધોરણ મજુબ નફહ હોય તો 
તેિા ઈજારદારશ્રીનુૂં ટેન્ડર નોન-ફરસ્પોન્સીિ ગણી ટેકનીકલ અને/ અથિા પ્રાઈઝ બીડ ખોલિામાૂં આિરે્ નહીં. જરૂરી ટેન્ડર ફી (નોન રીફૂંડેબલ), બાનાની 
રકમ તથા એફફડેિીટ બોન્ડ કિર રજ  કરિાની છેલ્લી તારીખે આકસ્સ્મક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીના ચાલ ુફદિસે ટેન્ડર સ્િીકારિામાૂં 
આિરે્. આ અંગેની નિગત માફહતી ખાતાની િેબસાઈટ www.statetenders.com તથા નનગમની િેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલબ્ધ 
છે. બાનાની રકમ ભરિામાૂંથી બાનામસુ્ક્ટ્તનુૂં પ્રમાણપત્ર ફક્ટ્ત ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ નનગમનુૂં જ ગ્રાહ્ય રાખિામાૂં આિરે્. 
અ.નું

. 
કામનુ ંિામ (૧)અંદાજીત રકમ (રૂ.) 

(૨)કક્ષા 
(૧)બાનાની રકમ(રૂ.) 
(૨)ટેન્ડર ફી (રૂ.) 

૧ અરિલ્લી, સાબરકાૂંઠા, પાટણ, બનાસકાૂંઠા, મહસેાણા, 
સરેુન્રનગર, અમદાિાદ, બોટાદ, ભાિનગર, અમરેલી, 
ગીર-સોમનાથ, પોરબૂંદર, જુનાગઢ, દેિભ  મી દ્વારકા, 
મોરબી, કચ્છ, ગાૂંધીધામ, જામનગર અને રાજકોટ 
જીલ્લાઓમાૂં પમ્પીંગ મર્ીનરી તથા માઈનોર 
સ્રરીટલાઈટ પ  રી પાડી ફીટ કરિાના િાનષિક ભાિ કરાર. 

(૧) િાનષિક ભાિ કરાર 
)૨) કક્ષા‘’ઈ-૧’’ ઉપર તથા નીચેની 

ખાસ નોંધ મજુબ  

(૧)૨૫,૦૦૦.૦૦ 
(૨)    ૯૦૦.૦૦  

૨ િડાદરા, નમાદા, દાહોદ, પૂંચમહાલ, મહીસાગર, 
છોટાઉદેપ  ર, સરુત, ભરૂચ, તાપી, િલસાડ, ડાૂંગ, 
નિસારી, ગાૂંધીનગર, ખેડા અને આણૂંદ જીલ્લાઓમાૂં 
પમ્પીંગ મર્ીનરી તથા માઈનોર સ્રરીટલાઈટ પ  રી પાડી 
ફીટ કરિાના િાનષિક ભાિ કરાર. 

(૧) િાનષિક ભાિ કરાર 
)૨) કક્ષા‘’ઈ-૧’’ ઉપર તથા નીચેની 

ખાસ નોંધ મજુબ  

(૧)૨૫,૦૦૦.૦૦ 
(૨)    ૯૦૦.૦૦  

ખાસ નોંધ:- 
અનકુ્રમ નૂં. ૧ અને ૨ના કામ માટે ઈલેક્ટ્રીક એજન્સીએ સરકારી/ અધા સરકારી/પી.એસ.ય.ુ નિભાગમાૂં છેલ્લા પાૂંચ િષામાૂં પમ્પીંગ મર્ીનરીને લગત 
ઓછામાૂં ઓછા ૧૫.૦૦ લાખના કામ  સૂંતોષકારક રીતે પ  ણા કરેલ હોિા જોઈએ.    

ઉપરોક્ટ્ત તમામ કામો માટે ઈલેક્ટ્રીક એજન્સીએ સરકારી/ અધા સરકારી/પી.એસ.ય.ુ નિભાગમાૂં ઉપરોક્ટ્ત મજુબની કામગીરી સૂંતોષકારક રીતે 
પ  ણા કરેલ હોિી જોઈએ. ઈજારદારશ્રીએ આ પ્રકારની કામગીરી સૂંતોષકારક પ  ણા કયાાનુૂં પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ અનધકારીશ્રીનુૂં)ની નકલ, િકાઓડારની નકલ 
તથા ટેન્ડરમાૂં દર્ાાિેલ મેન્ડેટરી ડોક્યમેુન્ટની યાદીમાૂં દર્ાાિેલ તમામ ડોક્યમેુન્ટ સ્કેન કરી ઓન-લાઈન અચ  ક રજુ કરિાનુૂં રહરેે્. ઉપરોક્ટ્ત દસ્તાિેજો 
સ્કેન કરી ઓન લાઈન રજુ કરિામાૂં નહી આિે અથિા માન્ય ધારા-ધોરણ મજુબ નહી હોય તો તે ઈજારદારશ્રીનુૂં ટેન્ડર નોન-રીન્સ્પોન્સીિ ગણી ખોલિામાૂં 
આિરે્ નહી.  

કોઈપણ અથિા બધા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા િગર રદ કરિાનો સૂંપ  ણા હક્ક નનગમ પાસે અબાનધત રાખિામાૂં આિે છે. 
કાયાપાલક ઈજનેર(નિધતુ) 

અનુૂં.નૂં. ૧ 
ટેન્ડર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ થિાની તારીખ ૨૬/૦૫/૨૦૨૦ 

ટેન્ડર ઓનલાઈન સબમીટ કરિાની તારીખ ૧૫/૦૬/૨૦૨૦ 

એફફડેિીટ બોન્ડ, બાનાની રકમ તથા ટેન્ડર ફી )નોન રીફૂંડેબલ(  હાડા કોપીમાૂં 
રજ  કરિાની છેલ્લી તારીખ 

૧૬/૦૬/૨૦૨૦ 

અ.ન.ુ ક્રમ નૂં.૧ અને ૨ના કામની બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી તથા  એફફડેિીટ 
ર્ીલ્ડ કિરમાૂં રૂબરૂ /રજી.પોસ્ટ એડી /સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલિાનુૂં સ્થળ  

મેિેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ નનગમ, લોકાયકુ્ટ્ત 
ભિનની પાછળ, નર્ાબૂંધી ભિનની બાજુમાૂં, સેક્ટ્ટર-૧૦/ બી, ગાૂંધીનગર. 
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