ુ રાિ રાિય પોલીસ આવાસ તનગમ લી.
ગિ
કાયયપાલક ઇિનેરશ્રીની કચેરી,
પોલીસ હેડ ક્િાટસા બ્લોક નાં૧૫ની નજીકરે સકોસા રરિંગ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪
(રજીસ્ટડા ઓફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી.,



લોકાયુક્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બીગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerajkot.gsphc@gmail.com

જાહેરતનતવદાનં.- ૦૩(ર૦૧૯-૨૦)
ગુજરાત રાજય જાહેર બાાંઘકામ ખાતાના રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકના બાાંધકામ વિભાગોના ઠેકેદારોની માન્ય
યાદીની યોગ્ય શ્રેણીમા નોધાયેલ ઠેકેદારોશ્રી પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટેન્ડરો નીચે દર્ાાિેલ તારીખ સુધીમાાં મળી
જાય તે રીતે માંગાિિામાાં આિે છે .અનુક્રમનાં.- ૧ થી ૬ ના ટેન્ડરો માત્ર ઈ.ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ થી િથા અનુક્રમનાં.- ૭ થી
૧૧ ના ટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી રીિસા ઓક્સન સાથે કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ
આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી,પોલીસ હેડ ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની નજીક, રે સકોસા રરિંગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.
ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેરી દ્વારા માંગાિિામાાં આિે છે . ટેન્ડર ફોમા ફકત https://gsphc.nprocure.com
૫ર નીચે જણાિેલ તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહેર્ે, તથા નીચે જણાિેલ તારીખ સુઘીમાાં ઓન લાઇન સબમીટ કરિાનુ ાં રહેર્ે.
જરૂરી ટેન્ડર ફી નો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડા ર, બાનાની રકમ, તાજા નોધણીનુ ાં પ્રમાણપત્ર ,બેંક સોલિાંર્ી સરટિફીકેટ
(અંદાજજત રકમના ૨૫% લેખે) છે લ્લા િર્ાન ુ ાં આિકિેરાની રરટના ફાઈલ કયાા અંગેની કોપી, પ્રોવિડન્ડ ફાંડ રજીસ્રેર્ન,
ભાગીદારી ખત,GST રજીસ્રેર્નની નકલ, પાનકાડા ની નકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત િીજળીકરણના કામો માટે)
િગેરેની તેમજ ટેન્ડરમાાં માગ્યા મુજબ િમામ ઓરરજિનલ દસ્િાવેિો ઓનલાઈન સ્કૅન કરી વંચાય િેરીિે મ ૂકવા
ફરજીયાિ છે . તેમજ બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી તથા રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડેવિડ બોન્ડ અસલમા કિરમાાંમ ૂકી
ટેન્ડર મોકલિાની છે લ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી વર્લ્ડ કિર અનુક્રમ નાંબર ૧ થી ૬ કામોના ટેન્ડરો કાયયપાલક શ્રીની
ુ રાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ તનગમ લી. બ્લોક નં૧૫ની પાસે,પોલીસ હેડ ક્વાટસયરે સકોસય રરિંગ રોડ, રાિકોટકચેરી, ગિ
૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪ખાતે તથા અનુક્રમ નાંબર ૭ થી ૧૧ ના કામોના ટેન્ડરો મેનેજિિંગ ડાયરે ક્ટરશ્રી
ુ રાિ રાિય પોલીસ આવાસ તનગમ લી લોકાયક્ુ િ ભવનની પાછળ,“છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બીગાંઘીનગરની કચેરી,ગિ
૩૮ર૦૧૦ ફોનનં. ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ ખાતે રજી.પોસ્ટ. એડી/સ્પીડ પોસ્ટઅથિા રૂબરૂ થી અિશ્ય રજૂ કરિાનુ ાં
રહેર્ે.રૂબરૂ, પોસ્ટ થી ટેન્ડર આપિામાાં/મોકલિામાાં આિર્ે નહીં. જરૂરી દસ્તાિેજો તથા ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમનુ ાં
કિર રજૂ કરિાની છે લ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહેર થાય તો ત્યાર પછીના ચાલુ રદિસે રજૂ કરી
ર્કાર્ે. આ અંગેની મારહતી વનગમની િેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી ખાતાની િેબસાઇટ
www.statetenders.comઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે . બાનાની રકમ ભરિામાાંથી મુરકતનુ ાં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આિાસ
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વનગમનુ ાં

જ ગ્રાહય રાખિામાાં આિર્ે. તેમજઅનુક્રમનાં.- ૭ થી ૧૧ ના કામો માં ઇ ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી જે

ઇજારદારશ્રીઓ ક્િોલલફાય થર્ે, તેજ ઇજારદારશ્રીઓનીચે જણાિેલ તારીખ અને સમયે ઓનલાઇન રીિસા ઓક્સનમાાં
ભાગ લઈ ર્કર્ે.
અનુ.ં

કામનું નામ

(૧) અંદાજીિ રકમ

(૩) બાનાની રકમ

(૨) કક્ષા

(૪) ટે ન્ડર ફી

મોરબી જજલ્લાના હળિદ પોલીસ લાઈન ખાતે

(૧) ૨૧,૮૬૪.૦૦

(૩) ૧,૦૯૪.૦૦

આિેલા જૂના ૯ આિાસો તોડી પડી જમીન સમતલ

(૨) કક્ષા-ઈ-૨ અને ઉપર

(૪) ૩૦૦.૦૦

રાજકોટ જજલ્લાના એસ.આર.પી. ગ્રુપ-૧૩, ઘાંટેશ્વર

(૧) ૧૧,૭૫,૪૪૨.૭૨

(૩) ૧૧,૭૫૪.૦૦

ખાતે ઇ.એસ.આર. િોટર ટેન્કનુ ાં ખાસ મરમતનુ ાં કામ.

(૨) કક્ષા-ઈ-૨ અને ઉપર

(૪) ૯૦૦.૦૦

દે િભ ૂવમ દ્વારકા જજલ્લાના દ્વારકા ખાતે કક્ષા બી-૧૨

(૧) ૧૯,૦૩,૮૯૩.૪૨

(૨) ૧૯,૦૩૯.૦૦

આિાસોનુ ાં ખાસ મરામતનુ ાં કામ (િીજળીકરણ સરહત)

(૩)કક્ષા

(એસ.આર. અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯)(છઠો પ્રયત્ન)

ઉપર.

કચ્છ જજલ્લાના ભચાઉ એસ.આર.પી. ગ્રુપ ૧૬ ખાતે

(૧) ૨૯,૯૨,૮૧૩.૩૬

(૩) ૨૯,૯૨૮.૦૦

રડસ્પેન્સરી બનાિિાનુ ાં કામ (વિજળી કારણ સરહત)

(૨)કક્ષા-“ઈ-૧” અને ઉપર

(૪) ૧,૫૦૦.૦૦

કચ્છ જજલ્લાના નારાયણ સરોિર (કોટેશ્વર) મરીન

(૧) ૭૦,૫૨,૩૨૪.૧૦

(૩) ૭૦,૫૨૩.૦૦

કમાન્ડો સેન્ટર ખાતે કમ્પાઉન્ડ િોલનુ ાં બાાંધકામ.

(૨) કક્ષા-ડી અને ઉપર

(૪) ૨,૪૦૦.૦૦

કચ્છ જજલ્લાના માાંડિી મરીન કમાન્ડો સેન્ટર ખાતે

(૧) ૭૫,૯૭,૯૭૪.૬૭

(૩) ૭૫,૯૮૦.૦૦

કમ્પાઉન્ડ

પ્રયોરરટી

(૨) કક્ષા-ડી અને ઉપર

(૪) ૨,૪૦૦.૦૦

કચ્છ જજલ્લાના ભચાઉ અને રાપર ખાતે સી.આઇ.ડી.

(૧) ૧,૫૫,૬૬,૯૯૪.૩૩

(૨) ૧,૫૫,૬૭૦.૦૦

આઇ.બી. ઓરફસનુ ાં બાાંધકામ (િીજળીકરણ સરહત)

(૩) ખાસ કક્ષા-૩ (મકાન

(૪) ૩,૬૦૦.૦૦

નં.
૧

રીવસય
શરૂ

ઓક્સન
થવાની

િારીખ અને સમય

-----

કરિાનુ ાં કામ
૨
૩

૪
૫

“ઈ-૧”

અને

---------

(૪) ૯૦૦.૦૦
---------

(ડીજીપી પ્રયોરરટી અંતગાત એન.આર.બી-૨૦૧૯-૨૦)
૬

િોલનુ ાં

બાાંધકામ.

(ડીજીપી

-----

અંતગાત એન.આર.બી-૨૦૧૯-૨૦)
૭

અને ઉપર તથા સમકક્ષ)
૮

૯

(૧) ૨,૧૦,૮૬,૪૧૮.૯૦

(૩) ૨,૧૦,૮૬૪.૦૦

કાંરોલ બોડા ની ઓરફસનુ ાં બાાંધકામ.(િીજળી કરણ

(૨)ખાસ કક્ષા-૩ (મકાન

(૪) ૩,૬૦૦.૦૦

સરહત) (રડપોલિટ િકા ) (ત્રીજો પ્રયત્ન)

અને ઉપર તથા સમકક્ષ)

રાજકોટ મધ્ય્સસ્થ જેલ ખાતે જેલની અંદર બેરેક વિથ

(૧) ૨,૫૧,૭૭,૬૧૫.૨૭

(૩) ૨,૫૧,૭૭૭.૦૦

કીચન (જી+૧), દાણા ગોડાઉન, વિરડયો કોલલિંગ રૂમ

(૨) ખાસ કક્ષા-૩ (મકાન

(૪) ૩,૬૦૦.૦૦

(બે), દિાખાના માટે બે રૂમ, કેદી મુલાકાત રૂમ તથા

અને ઉપર તથા સમકક્ષ)

એંસીલરી િકા

સાથેન ુ ાં બાાંધકામ. (િીજળી કરણ

સરહત) (ચોથો પ્રયત્ન)
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૧૨ થી ૧૩
કલાક

મોરબી જજલ્લાના મોરબી ખાતે ગુજરાત પોલ્યુસન

જેલની બહાર મુલાકાતી રૂમ, ઘાસ ગોડાઉન અને

૨૩-૦૯-૨૦૧૯

૨૩-૦૯-૨૦૧૯
૧૫ થી ૧૬
કલાક
૨૪-૦૯-૨૦૧૯
૧૨ થી ૧૩
કલાક

૧૦

રાજકોટ ર્હેરના ‘બી’ ડીિીિન પોલીસ સ્ટેર્ન (પેડક

(૧) ૭,૫૦,૮૦,૪૪૭.૨૮

રોડ) ખાતે કક્ષા- બી – ૪૦ ( પી + ૧૦) આિાસોનુ ાં (૨) ખાસ કક્ષા-૧ (મકાન
બાાંધકામ. (િીજળીકરણસરહત) (ડીજીપી પ્રયોરરટી

(૩) ૭,૫૦,૮૦૫.૦૦

૨૪-૦૯-૨૦૧૯

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦

૧૫ થી ૧૬

અને ઉપર તથા સમકક્ષ)

કલાક

અંતગાત) ( ટુ કિર બીડ) (પાાંચમો પ્રયત્ન).
૧૧

રાજકોટ મધ્ય્યસ્થ જેલ ખાતે કક્ષા- બી – ૭૨

(પી

(૧) ૧૪,૦૬,૮૪,૮૩૬.૭૩

+ ૯), ડી-૦૩,(ગ્રા+૨) તથા ઇ૧-૦૧ જેલ આિાસોનુ ાં (૨)ખાસ
બાાંધકામ.(િીજળીકરણસરહત)

(જેલ પ્રયોરરટી

કક્ષા-૧(મકાન

(૩)૧૪,૦૬,૮૪૮.૦૦

૨૪-૦૯-૨૦૧૯

(૪) ૧૮,૦૦૦.૦૦

૧૭ થી ૧૮

અને ઉપર તથા સમકક્ષ)

કલાક

અંતગાત) ( ટુ કિર બીડ) (ચોથો પ્રયત્ન)
અ.નં.

૧ થી ૬

ટે ન્ડર ઓનલાઇન

ટે ન્ડર ઓનલાઇન

િરૂરી બાનાની રકમ, ટે ન્ડર ફી િથા બોન્ડ રાિકોટ તવભાગીય કચેરી ખાિે

ઉ૫લબ્ઘ થવાની

સબમીટ કરવાની છે લ્લી

રજુ કરવાની છે લ્લી િારીખ

િારીખ

િારીખ અને સમય

૦૩.૦૯.૨૦૧૯

૧૬.૦૯.૨૦૧૯

૧૯.૦૯.૨૦૧૯

૧૮.૦૦ કલાકે

(૧૮.૦૦ કલાકે )
કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી,
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી,
પોલીસ હેડ ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની નજીક, રે સકોસા રરિંગ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.
ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪

૭ થી ૧૧.

૦૩.૦૯.૨૦૧૯

૧૬.૦૯.૨૦૧૯

૧૯.૦૯.૨૦૧૯

૧૮.૦૦ કલાકે

(૧૮.૦૦ કલાકે )

મેનેજજિંગ ડાયરે ક્ટરશ્રી
મેનેજિિંગ ડાયરે ક્ટરશ્રી ની કચેરી
ગુજરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી
લોકાયુક્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર૧૦/બીગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦
ઈજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ સાદર કરતી િખતે તેઓના લેટર હેડ ઉપર, પેઢીનુ ાં ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. દર્ાાિિાનુ ાં રહેર્ે
ુ ા હકક વનગમ પાસે અબાવઘત રાખિામાાં આિે છે .
કોઇ૫ણ અથિા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા િગર રદ કરિાનો સાંપણ

(ય.ુ સી.કક્કડ)
કાયયપાલક ઇિનેર
ુ રાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ તનગમ લલ.,રાિકોટ.
ગિ
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ગુિરાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ તનગમ લલ. રાિકોટ
જાહેર તનતવદાનં.૦૩ (૨૦૧૯-૨૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453
EMAIL : eerajkot.gsphc@gmail.com
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી, પોલીસ હેડ ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની
નજીક, રે સકોસા રરિંગ રોડ રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.દ્વારા માન્ય
ઈજારદારો પાસેથી વિવિધ કામોના ટે ન્ડર માંગાિિાનુ ાં નક્કી કરે લ છે . આ કામોની વિગતિાર
જાહેર

વનવિદા

કચેરીના

નોરટસ

બોડા

ઉપરાાંત

આ

અંગેની

સાઈટhttps://gsphc.nprocure.com,www.gsphc.gujarat.gov.inતથા

વિગતોવનગમની
મારહતી

ખાતાની

િેબ
િેબ

સાઈટ www.statetenders.comઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે . આ કામો અંગેની િધુ મારહતી
કામકાજના રદિસો દરમ્યાન ઉપરોક્ત કચેરી તથા િડી કચેરી નો ફોન નાં.(૦૭૯) ૨૩૨૫૬૮૦૦
થી ૨૩૨૫૬૮૦૬ નો સાંપકા સાધિાથી મળી ર્કર્ે. ટે ન્ડરો આપિાની / સ્િીકારિાની તારીખ
નીચે મુજબ છે .

અ.નં.
૧ થી ૬

અ.નં.

ટે ન્ડર

ટે ન્ડર ઓનલાઇન

ઓનલાઇન

સબમીટ કરવાની

ટે ન્ડર ફી િથા બોન્ડ રાિકોટ

િરૂરી બાનાની રકમ,

ઉપલબ્ઘ

છે લ્લી િારીખ અને

તવભાગીય કચેરી ખાિે રજુ

થવાની િારીખ

સમય

કરવાની છે લ્લી િારીખ

૦૩.૦૯.૨૦૧૯

૧૬.૦૯.૨૦૧૯

૧૯.૦૯.૨૦૧૯

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

ટે ન્ડર

ટે ન્ડર ઓનલાઇન

ઓનલાઇન

સબમીટ કરવાની

ટે ન્ડર ફી િથા બોન્ડ

િરૂરી બાનાની રકમ,

ઉપલબ્ઘ

છે લ્લી િારીખ અને

ગાંધીનગરની વડી કચેરી

થવાની િારીખ

સમય

ખાિે રજુ કરવાની છે લ્લી

૦૩.૦૯.૨૦૧૯

૧૬.૦૯.૨૦૧૯

૧૯.૦૯.૨૦૧૯

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

િારીખ
૭ થી ૧૧

િારીખ

૨૩/૦૯/૧૯
૨૪/૦૯/૧૯

રીવસય ઓક્સન શરૂ થવાની િારીખ અને સમય
અ.નં.૦૭

૧૨ થી ૧૩

કલાક

અ.નં.૦૮

૧૫ થી ૧૬

કલાક

અ.નં.૦૯

૧૨ થી ૧૩

કલાક

અ.નં.૧૦

૧૫ થી ૧૬

કલાક

અ.નં.૧૧

૧૭ થી ૧૮

કલાક
કાયયપાલક ઈિનેર
રાિકોટ
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