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શાહબાગ પો. ટની બાુ માં ,રાણીસતી મંદરના ખાંચામાં,શાહબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)
(ર- ટડ/ ઓફસ : 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી., લોકા8ુકત ભવનની પાછળ,
નશાબંધી ભવનની બાુ માં ,છ રોડ, સેકટર−૧૦/બી, ગાંધીનગર)

CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453
Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in
1ુજરાત રાજય @હર બાંધકામ ખાતાના ઠકદારોની માBય યાદની યોCય Dેણીમાં
નEધાયેલા ઠકદારDીઓ પાસેથી નીચેના કામોના ટBડર માટ કાય/પાલક ઈજનેર, 1ુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., શાહબાગ પો. ટની બાુ માં ,રાણીસતી મંદરના ખાંચામાં,શાહબાગ,,
અમદાવાદ-૦૪ (ફોન નં. - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) ની કચેરને નીચે જણાવેલ તારખ Iુધીમાં મળ
@ય તે રતે મંગાવવા માટ નકક કરલ છે . અ78 .- 1 9 7 ના ટBડર ફોમ/ ઈ-ટBડરJગ
પKધિતથી નીચે જણાવેલ તારખ Iુધીમાં ઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહશે, તેમજ я;+ <=>
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U%_ કર નીચે જણાવેલ તારખ Iુધીમાં ઓન-લાઈન

સબમીટ કરવાના રહશે.
નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામPુ ં નામ તથા બાનાની રકમ, ટBડર ફ, Qા.૧૦૦
ના

ટRપ પેપરની એફડવીટ નોટરાઈઝડની કયા/ની અસલ કોપી અને રૂ કરવાની છે Uલી

તારખનો ઉUલેખ કર શીUડ કવર નીચે જણાવેલ તારખ Iુધી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય
કચેર ખાતે ર-.પો.એડ./ પીડ પો ટ તથા QબQથી અવVય રૂ કરવાPુ ં રહશે. િનધા/રત તારખ
Iુધીમાં ઉપરોકત તમામ દ તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટBડર ફ રૂ કરવામાં નહ આવે અથવા
માBય ધારાધોરણ Wુજબ નહ હોય તો તેવા ઈ@રદારDીPુ ં ટBડર નોન-રસપોBસીવ ગણી, Xાઈઝ
બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામાં આવશે નહ, જQર દ તાવેજો તથા ટBડર ફPુ ં કવર રૂ કરવાની
છે Uલી તારખે આક મીક કારણોસર જો ર@ @હર થાય તો Yયાર પછPુ ં ચાZુ દવસે રૂ કર
શકાશે. આ [ગેની િવગતો િનગમની વેબ સાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારDીની માહતી ખાતાની વેબ સાઈટ
www.statetenders.com ઉપર ઉપલ\ધ છે . વ]ુમાં જણાવવાPુ ં ક બાના Wુકત XમાણપM
માM 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., Pુ ં જ માBય રાખવામાં આવશે.
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અમદાવાદ -Uલાના ધોળકા પોલીસ લાઇન

(૧)૧૫૨૨૧૫૦.૧૨

(૩) ૧૫૨૨૨.૦૦

ખાતે ક_ા બી-૧૨ (\લોક નંબરઃ૧,,૨)અને

(૨) ઇ૧તથા ઉપરના

(૪) ૯૦૦.૦૦

ટાઉન પોલીસ ટશનના ખાસ મરામતPુ કામ

તથા સમક_

IુરBaનગર -Uલાના લીમડ તાZુકા સબ

ÜÉÝ૩૫,૨૮,૨૦૮.૩૨

ÜËÝ૩૫૨૮૨.૦૦

bલ ખાતે

ÜÊÝ ઇ૧ તથા

ÜÌÝ ૧૫૦૦.૦૦

ખાસ મરામતPુ કામ. (બીજો XયYન)

ઉપરનાંતથાસમક_

D % (;।.)

અમદાવાદ -Uલાના ધં]કુ ા કો ટલ ખાતે ÜÉÝ૬૪,૯૨,૮૯૮.૪૬

ÜËÝ૬૪૯૨૯.૦૦

આઇબી ડપાટ/ મેBટના પોલીસ

ÜÌÝ ૨૪૦૦.૦૦

ક_ા

સી-૦૩

તથા

ડ

-૦૧

ટાફ કવા/ના ÜÊÝ ડ તથા
8ુિનટ

Pુ ઉપરનાંતથાસમક_

બાંધકામ(વીજળકરણ સહત)

૪

IુરBcનગર -Uલાના હોમડપાટ/ મેBટ [તગ/ત

ÜÉÝ વાિષfક ભાવ

ÜËÝ૫૦૦૦૦.૦૦

િવિવધ પોલીસ 8ુિનટના રહણાંક તથા Hબન

કરાર

ÜÌÝ ૧૫૦૦.૦૦

રહણાંક 8ુિનટ bવા ક

ÜÊÝ ઇ૧ તથા

પોલીસ,,bલ,,હોમગાડ/ ,સી.આઇ.ડ

ઉપરનાંતથાસમક_

dાઇમ,,
,,સી.આઇ.ડ,
,આઇ.બી.ડપાટ/ મેBટના
,,
મકાનોમાં નાના Wુળકામો સાથે ખાસ
મરામતની કામગીર માટનો વાિષfક કરાર.
(માચ/-૨૦૨૦ Iુધી)

૫

અમદાવાદ શહરના સાબરમતી સેBaલ bલ ÜÉÝ૧,૧૪,૮૨,૪૮૪.૮૮ ÜËÝ૧૧૪૮૨૫.૦૦
ખાતે બેરક(- +૨)Pુ બાંધકામ (વીજળકરણ ÜÊÝ સી
સહત)

૬

ÜÌÝ ૩૬૦૦.૦૦

ઉપરનાંતથાસમક_

અમદાવાદ શહરના સાબરમતી bલ કRપસ ÜÉÝ ૪૮૨૬૧૨૦.૨૬

ÜËÝ૪૮૨૬૨.૦૦

ખાતે ૦૫ બેડની હોh પટલના બાંધકામ બાબત ÜÊÝ ઇ૧ તથા

ÜÌÝ ૧૫૦૦.૦૦

(વીજળકરણ સહત)

૭

તથા

ઉપરનાંતથાસમક_

IુરBiનગર -Uલા ના IુરBiનગર પોલીસ (૧) ૧૫,૮૭,૨૯૭.૭૦
હડ કવા/.ખાતે આવેલ ૬૧ કવા/.પોલીસ

(૨) ઇ૧ તથા

લાઇનમાંથી ૧૬ કવા/.Pુ ખાસ મરામતPુ

ઉપરનાં

કામ. (ચોથો XયYન)

સમક_

તથા

(૩) ૧૫૮૭૨.૦૦
(૪) ૯૦૦.૦૦
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કાય/પાલક ઇજનેરDીની કચેર
1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ.,
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૧૬.૧.૨૦૧૯

શાહબાગ પોલીસ ટશન પાસે,

૧૮ : ૦૦

મા]ુjરુ ા પોલીસ લાઇનની બાુ માં,

કલાક

અBડરkીજ પાસે,શાહબાગ,
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૧૮.૧.૨૦૧૯

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪

+P

૧૮ :૦૦ કલાક

% Q( R
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કોઈ પણ અથવા બધા જ ટBડરો કારણ આlયા વગર રm્ કરવાનો સંj ૂણ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત રાખવામાં આવે
છે .
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Fg :- અ78 .- 1,2,4,6 9 7 ના કામ માટ b ઇ@રદારDી અને માગ/ અને મકાન િવભાગPુ ં

ક અBય સરકાર િવભાગPુ ં ર- aશન ન ઘરાવતા હોય તેવા ઇ@રદારDીઓ પણ ઓનલાઇન ટBડર
ભરવાની પઘા/માં ભાગ લઇ શકશે. પરં p ુ આવા ઇ@રદારDીઓએ ટBડર [ગે પોલીસ આવાસ િનગમની
કોઇપણ િવભાગીય કચેરમાં જQર દ તાવેજો રુ કર િનગમPુ ં યોCય ક_ાPુ ં ર- aશન તથા પી.એફ.
નંબર મેળવી લેવાનો રહશે તથા ટBડરમાં દશા/qયા Wુજબના તમામ દ તાવેજો ઓનલાઇન સબમીટ
કરવાના રહશે અBયથા તેઓના ટBડર નોનર પોBસીવ ગણીને ભાવો ખોલવામાં આવશે નહ. bની નEઘ
લેવી.

