ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ
ગજ
HFC[Z lGlJNF G\P ૧sZ_!)v Z_ f
ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ નવભાગીય કચેરી, શાહીબાગ પો.સ્ટે િી બાજુ માાં ,
રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,, અમદાવાદ-૦૪ (ફોિ િાં. - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) દ્વારા માન્ય જારરદારો
પાસેથી જુ દા જુ દા કામો માટે િા ટે ન્ારો માંગાવવાું ુ ાં િકકી કરે લ ેે . આ કામોિી નવગતવાર ારહેર નિનવદા
કચેરીિા િોટીસ બોાડ ઉપરાાંત નિગમિી વેબ સાજટ

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા
http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારશ્રીિી માદહતી ખાતાિી વેબસાજટ
www.statetenders.com પર જોવા મળશે. આ કામો અંગેિી વધુ નવગતો કામકાજિા દદવસો
દરમયાિ ઉપરોકત કચેરીિો તથા વાી કચેરીિો (ફોિ િાં. - ૦૭૯ ર૩રપ૬૮૦૦ થી ૮૦૩) સાંપકડ સાધવાથી મળી
શકશે. સદર કામો માટે ટે ન્ાર નિલાજિ શૂ  થવાિી અિે ટે ન્ાર પરત સ્વીકારવાિી તારીખ િીચે જુજબ ેે .
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CIN No.

o

J[A;F.8

o www.gsphc.gujarat.gov.in

.vD[.,

U45201GJ1988SGC011453

o gsphcltd@gmail.com

ઉપરોકત કોમુ ટુ રરાજ ા નિનવદા (આજ સ્વૂ પે) દૈ નિકમાાં પ્રનસધ્ધ કરવા નવિાંતી ેે .

કાયયપાલક ઈજિેર
ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ.,

ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ
ગજ
HFC[Z lGlJNF G\P ૧sZ_!)v Z_ f

ukfLr x'gkÙijÑ lûÂe~

કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,

શાહીબાગ પો.સ્ટેિી બાજુમાાં ,રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોિ : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)

(રજીસ્ટાડ નફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી. લોકા કુ ત ભવિિી 
પાેળ િશાબાંધી ભવિિી બાજુ માાંે રોાસેકટર૧૦/બીગાાંધીિગર)

CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453
Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in
ગુજરાત રાજય ારહેર બાાંધકામ ખાતાિા ઠેકેદારોિી માન્ય યાદીિી યો્ય શ્રેણીમાાં
િોંધાયેલા ઠેકેદારશ્રીન પાસેથી િીચેિા કામોિા ટેન્ાર માટે કાયડપાલક જજિેર, ગુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., શાહીબાગ પો.સ્ટેિી બાજુમાાં ,રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,,
અમદાવાદ-૦૪ (ફોિ િાં. - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) િી કચેરીિે િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં મળી
ારય તે રીતે માંગાવવા માટે િકકી કરે લ ેે . અનક્રુ મ િં.- ૧ થી ૧૩ િા ટેન્ાર ફોમડ જ-ટેન્ારગગ
પધ્ધનતથી િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં નિ-લાજિ સબમીટ કરવાિા રહેશે, તેમજ જરૂરી ટેન્ટર
ફીિો ટીમાન્ટ ડ્રાફ્ટ/પે ઓટય ર(અમદાવાદ BFT[ ચુકવવ।પ।ત્રિોજ), બાિાિી રકમિી એફ.ટી.આર.,
તાજા િોંધણીન ંુ પ્રમાણપત્ર, બેન્ક સોલવંશી સટટીફિફકેટ (અંદાજીત રકમિા રપ % લેખે), છે લ્લા વષનયન ંુ
આવકવેરાન ંુ રીટય િ ફાઈલ કયાય અંગે િી કોપી, પ્રોનવટન્ટ ફં ટન ંુ રજી્ેેશિ, પાિ કાટય િી િકલ,
ુ સ એન્ટ સનવસસ ટે્ષ  રજી્ેેશિ, ભાગીદારી ખત, નવધત
ુ ીકરણ લાયસન્સ (ફકત નવધત
ુ ીકરણ
ગટ
કામો માટે) અિે રૂા.૧૦૦/- િા ્ટેમ્પ પેપર પપર એફીટેવીટ િોટરાજ ા કરી તેમજ ટેન્ટરમા
ુ બિા તમામ અસલ દ્તાવેજોિી િકલો ્કેિંગ કરી િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં
માગયા જજ
નિ-લાજિ સબમીટ કરવાિા રહેશે.
િીચે દશાડવેલ કામો માટે કવર ઉપર કામું ુ ાં િામ તથા બાિાિી રકમ, ટેન્ાર ફી, ૂ ા.૧૦૦
િા સ્ટેમપ પેપરિી ફફીાેવીટ િોટરાજ ાિી કયાડિી અસલ કોપી અિે રજૂ કરવાિી ેે લલી
તારીખિો ઉલલેખ કરી શીલા કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સુધી નિગમિી અમદાવાદ નવભાગીય
કચેરી / વાી કચેરી ખાતે રજી.પો.ફાી./સ્પીા પોસ્ટ તથા ૂ બૂ થી અવ્ય રજૂ કરવાું ુ ાં રહેશે.
નિધાડરીત તારીખ સુધીમાાં ઉપરોકત તમામ દસ્તાવેજો, બાિાિી રકમ તથા ટેન્ાર ફી રજૂ કરવામાાં
િહી આવે અથવા માન્ય ધારાધોરણ જુજબ િહી હોય તો તેવા જારરદારશ્રીું ુ ાં ટેન્ાર િોિરીસપોન્સીવ ગણી, પ્રાજ

બીા નિ-લાજિ ખોલવામાાં આવશે િહી, જૂ રી દસ્તાવેજો તથા ટેન્ાર

ફીું ુ ાં કવર રજૂ કરવાિી ેે લલી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રાર ારહેર થાય તો તયાર પેીું ુ ાં
ચાલુ

દદવસે

રજૂ

કરી

શકાશે.

આ

અંગેિી

નવગતો

નિગમિી

વેબ

સાજટ

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય
સરકારશ્રીિી માદહતી ખાતાિી વેબ સાજટ www.statetenders.com ઉપર ઉપલબ્ધ ેે . વધુમાાં
જણાવવાું ુ ાં કે બાિા જુદકત પ્રમાણપત્ર માત્ર ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., ું ુ ાં જ
માન્ય રાખવામાાં આવશે.

અ.નુ.ં
૧

કામનું િામ

(૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.)

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.)

(૩) ટે ન્ટર ફી (રૂા.)

(૪) ક્ષ ા

સુરેન્દ્વિગર જીલલાિા સુરેન્દ્વિગર ખાતે િેક્ષ્ટ

(૧) ૨૫૪૪૩૧૭૫.૯૧

(ર) ૨૫૪૪૩૨.૦૦

જિરે શિ સેમી અબડિ પોલીસ સ્ટે શિું ુ

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા "III"

બાાંધકામ (નવજળીકરણ સદહત)
૨

(મકાિ) અિે ઉપર

અમદાવાદ જીલલાિા સાણાંદ જી.આઇ.ાી.સી

(૧) ૨૬૨૯૧૭૭૫.૯૮

(ર) ૨૬૨૯૧૮.૦૦

ખાતે િેકક્ષ્ટ જિરે શિ સેમી અબડિ પોલીસ

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા "III"

સ્ટે શિું ુ બાાંધકામ. (નવજળીકરણ સદહત)
૩

અમદાવાદ શહેરિા શાહપુર
પોલીસ

સ્ટે શિ

(પી+૪)ું ુાં

ખાતે અબડિ
બાાંધકામ

(મકાિ) અિે ઉપર
(૧) ૨૬૨૫૧૮૫૩.૧૭

(ર) ૨૬૨૫૧૯.૦૦

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા "III"

(નવજળીકરણ સદહત)
૪

(મકાિ) અિે ઉપર

અમદાવાદ શહેરિા મલણિગર, શાહઆલમ

(૧) ૩૧૮૫૬૦૫૮.૮૫

(ર) ૩૧૮૫૬૧.૦૦

ફફ—કોલોિી ખાતે (૧૩૮ આવાસો ગ્રાઉન્ા

(૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪) ફ તથા

ફલોર)

ું ુ

ખાસ

ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

મરામતું ુ

કામ.(નવજળીકરણસદહત)
૫

અમદાવાદ

જીલલાિા

નવરમગામ

ફસ.આર.પી.જુ થ-૨૦ ખાતે આમડસ ફન્ા
ુ શ
ફમ િ
ે િ

ુ ીટ
િ

ું ુ

(૧) ૧૨૫૧૬૪૦૪.૯૨

(ર) ૧૨૫૧૬૫.૦૦

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) સી તથા
ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

બાાંધકામ.

(નવજળીકરણ સદહત)
૬

અમદાવાદ

શહેરિા

મેજીસ્ટે ટ કોટડ ખાતે

ઘીકાાંટા,મેટ્રોપોલીટિ

(૧) ૪૯,૫૬,૩૭૧.૬૫

(ર) ૪૯૫૬૪.૦૦

પોલીસ ચોકી,કાંટ્રોલ

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) ઇ૧ તથા ઉપરિા તથા

રુ મ,બેરેકું ુ બાાંધકામ. (નવજળીકરણ સદહત)

સમકક્ષ

(બીજો પ્રયતિ)

૭

સુરેન્ટ્રિગર જીલલાિા "ફ" ાીવી િ
પો.સ્ટે શિ ખાતે ખાસ મરામતું ુ કામ તથા

૧૩૩૧૧૬૦.૬૨
૯૦૦.૦૦

પો.હેા.કવાડ.ખાતે પો.સ્ટા.કવાડ િા કક્ષા બી

૧૩૩૧૨.૦૦
ઇર તથા ઉપરિાાં તથા
સમકક્ષ

૧૨૦ ખાતે સ્ટીલિા કબાટ પુરા પાાી ફીટ
કરવાું ુ કામ(ચોથો પ્રયતિ)
૮

સુરેન્દ્વિગર જીલલા િા સુરેન્દ્વિગર પોલીસ હેા

(૧) ૧૫,૮૭,૨૯૭.૭૦

કવાડ .ખાતે આવેલ ૬૧ કવાડ .પોલીસ લાઇિમાાંથી

(૩) ૯૦૦.૦૦

૧૬ કવાડ .ું ુ ખાસ મરામતું ુ કામ. (પાચમો
અમદાવાદ જીલલાિા ધોળકા ખાતે આઇ.બી સબ

(૧) ૫૬૧૩૦૮૯.૫૬

સેન્ટરું ુ બાાંધકામ (નવજળીકરણસદહત) (બીજો

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

પ્રયતિ)

૧૦

(૪) ઇ૧ તથા ઉપરિાાં તથા
સમકક્ષ

પ્રયતિ)

૯

(૨) ૧૫૮૭૨.૦૦

(ર) ૫૬૧૩૧.૦૦
(૪) ાી તથા
ઉપરિાાંતથાસમકક્ષ

અમદાવાદ શહેરિા સદર બારર પોલીસ

(૧) ૨૭૨૧૧૩૪.૩૮

(ર) ૨૭૨૧૧.૦૦

લાઇિ ખાતે પોલીસ સ્ટાફ કવાડટસિા ૦૭

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) જ૧ તથા

આવાસોું ુ

ખાસ

ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

મરામતું ુ

કામ(નવજળીકરણસદહત)
૧૧

અમદાવાદ શહેરિા મેઘાણીિગર પોલીસ

(૧) ૪૨૯૬૫૧૩.૪૯

(ર) ૪૨૯૬૫.૦૦

લાઇિ ખાતે પોલીસ સ્ટાફ કવાડટસિા બી-

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) જ૧ તથા

૨૪ (જી+ર)આવાસો
કામ. (નવજળીકરણસદહત)

ું ુ ખાસ મરામતું ુ

ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

અ.નુ.ં

કામનું િામ

૧૨

(૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.)

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.)

(૩) ટે ન્ટર ફી (રૂા.)

(૪) ક્ષ ા

અમદાવાદ શહેરિી જુ િી બાપુિગર પોલીસ

(૧) ૫૯૮૦૨૧૫.૦૩

(ર) ૫૯૮૦૨.૦૦

લાઇિ ખાતે ૨૪ આવાસો (ગ્રાઉન્ા ફલોર)

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪) ાી તથા
ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

ું ુ ખાસ મરામતું ુ કામ.(નવજળીકરણસદહત)
૧૩

અમદાવાદ

શહેરિા

સદર

બારર

ખાતે

પોલીસ ચોકીું ુ બાાંધકામ.(નવજળીકરણસદહત)

(૧) ૩૩૨૫૦૨૨.૬૪

(ર) ૩૩૨૫૦.૦૦

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) જ૧ તથા
ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

અ.િં.

૧ થી ૫

ટે ન્ટર ઓિ-લાઈિ

ટે ન્ટર ઓિ-લાઈિ

ટે ન્ટર ફી, બાિાિી

ટે ન્ટર ફી, બાિાિી રકમ અિે

પપલબ્ધ થવાિી

સબમીટ કરવાિી

રકમ અિે એફીટેવીટ

એફીટેવીટ બોન્ટ ફીીીકલમાં દ્તાવેજો

તારીખ

છે લ્લી તારીખ અિે

બોન્ટ ફીીીકલમાં રૂ 

પરત પહોંચાટવાનું ્થળ

સમય

કરવાિી છે લ્લી તારીખ

તા. ૪.૬.૨૦૧૯

તા. ૨૪.૬.૨૦૧૯

તા. ૨૬.૬.૨૦૧૯

૧૮ : ૦૦ કલાક

૧૭ : ૦૦ કલાક

મેિેજીગ
ાીરે ક્ટરશ્રી,ગુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ નિગમ
લી.લોકા કુ ત ભવિિી
પાેળ િશાબાંધી ભવિિી
બાજુ માાંે
રોાસેકટર૧૦/બીગાાંધીિ
ગર

૬ થી ૧૩

તા. ૪.૬.૨૦૧૯

તા. ૨૪.૬.૨૦૧૯

તા. ૨૬.૬.૨૦૧૯

૧૮ : ૦૦ કલાક

૧૭ : ૦૦ કલાક

કાયડપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી
ગુજરાત

રાજય

પોલીસ

આવાસ નિગમ લલ. શાહીબાગ
પોલીસ સ્ટે શિ પાસે
માધુપરુ ા

પોલીસ

લાઇિિી

બાજુ માાં અન્ારબ્રીજ
પાસે શાહીબાગ
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪
અ.િં.

રીવસય-ઓકશિ તારીખ અિે સમય

૧

TFP૨૯.૬.૨૦૧૯, ૧૩ YL !૪S,FS

૨

TFP૨૯.૬.૨૦૧૯,!૬ YL !૭S,FS

૩

TFP૦૧.૭.૨૦૧૯,!૦ YL !૧ S,FS

૪

TFP૦૧.૭.૨૦૧૯,!૩ YL !૪ S,FS

૫

TFP૧.૭.૨૦૧૯, ૧૬ YL !૭ S,FS

ખાસ િોંધ - ક્રમ િં. ૧ થી ૫

ુ ન્ે ટ તા.૨૬/૬/૨૦૧૯, ૧૭ : ૦૦ કલાક સુધીમાાં નિગમિી વાી
માટે કામોિા ટેન્ાર માટે ફી ીકલ ાોક મ

કચેરી ખાતે રજી.પો.ફાી. / સ્પીા પોસ્ટ તથા ૂ બૂ થી અવ્ય રજૂ કરવાું ુાં રહેશે. તથા ક્રમ િાં.૬ થી ૧૩ માટે કામોિા ટેન્ારિા દફલ કલ
ુ ેન્ટ તા.૨૬/૬/૨૦૧૯, ૧૭ : ૦૦ કલાક સુધીમાાં નિગમિી અમદાવાદ નવભાગીય કચેરી ખાતે રજી.પો.ફાી. / સ્પીા પોસ્ટ તથા
ાોક મ
ુ ેન્ટ તા.૨૬/૬/૨૦૧૯, ૧૭:૦૦ કલાક બાદ મળ્યેથી તેવા જારરદારશ્રીું ુાં
ૂ બૂ થી અવ્ય રજૂ કરવાું ુાં રહેશે. જે જારરદારશ્રીિા ાોક મ
ટેન્ાર િોિ-રીસપોન્સીવ ગણી, પ્રાજ

બીા નિ-લાજિ ખોલવામાાં આવશે િહી. જેિી િોંધ લેવી.

કોજ પણ અથવા બધા જ ટેન્ારો કારણ આુયા વગર ર ક કરવાિો સાંપ ૂણડ હકક નિગમ પાસે અબાનધત રાખવામાાં આવે ેે .

કાયયપાલક ઈજિેર

