
 
 

 

   

 

ગજુયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ રી. લડોદયા             

કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી(નલબાગીમ કચેયી)             

અકોટા યેલ્લે ોરીસ રાઇન, અકોટા,લડોદયા- ૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦ 
(યજીસ્ટડય ઓફપસ.: ગજુયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ રી.  નળાફધંી બલનની ાસ,ે રોકાયકુ્ત 

બલનની ાછ, "છ" યોડ, સેક્ટય-૧૦/ફી,  ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦ )   

CINNO:U45201GJ1988SGC011453 

લેફસાઇટ:www.gsphc.gujarat.gov.in   ઇ-ભેઇર: gshpcltd@gmail.com 

ટકૂી મદુતની જાશયે નનનલદા ન.  ૦૪ (૨૦૧૯-૨૦) 
ગજુયાત યાજ્મ જાહયે ફાધંકાભ ખાતાના તથા યાજ્મ સયકાયશ્રી હસ્તકના ફાધંકાભ નલબાગના ઠેકેદાયોની ભાન્મ 
માદીની મોગ્મ શ્રેણીભા નોધામેર ઠેકેદાયશ્રીઓ ાસેથી નીચે જણાલેર કાભોના ટેન્ડય પક્ત ડાઉન રોડીગ અને ઇ-
ટેન્ડયીગ ધ્ધતીથી  નીચે દળાયલેર તાયીખ સધુીભા ભી જામ તે યીતે ભગંાલલાભા આલે છે. અન.ુન. ૧ થી ૩ (ઇ 
ટેન્ડયીંગ ધ્ધતી) કામયારક ઇજનેયશ્રી, ગજુયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ રી.અકોટા યેલ્લે ોરીસ રાઇન , 

અકોટા, લડોદયા- ૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)ની કચેયી દ્વાયા ભગંાલલાભા આલે છે.  ટેંન્ડય પોભય પક્ત  

:https://gsphc.nprocure.com  ય તથા www.Statetenders.com  નીચે જણાલેર તાયીખથી ઉલ્્ધ  યહળેે 
તથા નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભા ઓનરાઇન સફભીટ કયલાન ુયહળેે.જરૂયી ટેન્ડય પીનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે 
ઓડડય(લડોદયા ખાતે ચકૂલલા ાત્રનો જ )  ,ફાનાની યકભની એપ.ડી.આય ,તાજુ નોધણીન ુપ્રભાણત્ર ),ફેંક વોરલળંી 
વટીફપકેટ,(અંદાજીત યકભના ૨૫ % રેખે) , છેલ્રા લડન ુઆલક લેયાન ુયીટનડ પાઇર કમાડ અંગેની કોી, પ્રોનલડંન્ડ પંડ 
યજીસ્ટ્રેળન, ગડુ્વ અને વનલિવટેક્ષ યજીસ્ટ્રેળન , બાગીદાયી ખત ,ઇરેકરીક રામવન્વ (પક્ત નલજણીકયણના કાભો ભાટે) 
રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્ ેય ય એફપડેનલટ ફોન્ડ લગેયેની તેભજ ટેન્ડયભા ભાગ્મા મજુફના તભાભ ઓયીજનર દસ્ટ્તાલેજો 
ઓનરાઇન સ્ટ્કેન કયી મકુ્લા પયજ્માત છે.તેભજ ફાનાની યકભ , ટેંન્ડય પી , રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્ ેય ય એફપડેનલટ 
ફોંન્ડ અવરભા યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ તથા કાભના નાભનો ઉલ્રેખ કયી ળીલ્ડ કલય નીચે જણાલેર તાયીખ 
સધુીભા ઉયોકત વયનાભે રૂફરૂ/ યજી.ો.એ.ડી./સ્ટ્ીડ ોસ્ટ્ટથી અલશ્મ યજુ કયલાન ુયશળેે . રૂફરૂ /ોસ્ટ્્થી ટેન્ડય 
આલાભા/ભોકરલાભા આલળે નશી. જરૂયી દસ્ટ્તાલેજો તથા ટેન્ડય પી, તથા ફાનાની યકભન ુકલય યજુ કયલાની છેલ્રી 
તાયીખે આકસ્ટ્ભીક કાયણોવય જો યજા જાશયે થામ તો ત્માય છીના ચાલ ુફદલવે યજુ કયી ળકાળે.આ અંગેની ભાફશતી 
નનગભની લેફવાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉય ણ ઉરબ્ધ છે. ફાનાની યકભ બયલાભાથી મકુ્ક્તન ુ
પ્રાભાણત્ર પક્ત ોરીવ આલાવ નનગભન ુજ ગ્રાશમ યાખલાભા આલળે. 
ક્રભ કાભન ુનાભ (૧)અંદાજીત 

યકભ(રૂ.) 

(૨) કક્ષા 

(૩)ફાનાની 
યકભ(રૂ.) 

(૪) ટેન્ડય ફપ(રૂ.) 

યીલસય ઓકળન 
ળરુ થલાની 
તાયીખ અને 
સભમ  

૧ ચંભહાર જીલ્રાના હારોર તથા કારોર 
ખાતે સફજેરના ખાસ ભયાભતન ુકાભ 
(નલજીકયણ સહીત ) 

(૧) ૧૧૨૭૪૪૮.૫૩ 

(૨) કક્ષા ઇ૨ અને 
ઉય તથા સભકક્ષ 

(૩) ૧૧૨૭૪.૪૮ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

- 
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૨ છોટાઉદેયુ જીલ્રાના લનનલબાગના 
ડોરયીમા ખાતે ફીટ ગાડય ક્લાટયય , 
ફોયીમાદ ખાતે ઓપીસય ક્લાટયય , 
જનીમાયા ખાતે ફીટ ગાડય ક્લાટયય , 
ગોજાયીમા ખાતે ફીટ ગાડય ક્લાટયય ના 
ફાધંકાભ (નલજીકયણ સહીત) 
(ડીોઝીટ લકય) (ાચંભો પ્રમત્ન) 

(૧) ૬૮૬૦૪૯૩.૫૭ 

(૨) કક્ષા ડી અને 
ઉય તથા સભકક્ષ 

(૩) ૬૮૬૦૪.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

- 

૩ છોટાઉદેયુ જીલ્રાના કદલાર ખાત ેકક્ષા 
ફી-૧૬ તથા સી-૦૧ આલાસોન ુફાધંકાભ 
(નલજીકયણ સહીત) (ફાકી યહતેા કાભ 
ફાફત ) ( છઠ્ઠો પ્રમત્ન) 

(૧) ૧૨૭૨૨૧૩૭.૨૧ 
(૨) ખાસ કક્ષા III 

ઉય તથા સભકક્ષ 

(૩) ૧૨૭૨૨૨.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

તા ૨૦-૦૮-૧૯ 

ફોયે ૧૨.૦૦ થી 
૧૩.૦૦ કરાક 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રભ 

ટેન્ડય ઓનરાઇન 
ઉલ્બ્ધ થલાની 
તાયીખ 

ટેન્ડય ઓનરાઇન 
વફભીટ કયલાની 
છેલ્રી તાયીખ અને 
વભમ 

જરૂયી દસ્ટ્તાલેજો, 
ફાનાની યકભ તથા 

ટેંન્ડય પી યજુ કયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

જરૂયી દસ્ટ્તાલેજો,ફાનાની યકભ તથા 
ટેંન્ડય પી ભોકરલાન ુવયનામુ 

અ.ન. 
૧ 

 થી  

૨ 
  

 
  

તા ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ 
(ઇ ટેન્ડયીગ) 

તા.  0૯-૦૮-૨૦૧૯ 
સભમ: ૧૮.૦૦ 

તા. ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ 
 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, ગજુયાત યાજ્મ 
ોરીસ આલાસ નનગભ રી.અકોટા 

યેલ્લે ોરીસ રાઇન, અકોટા,લડોદયા-
૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.(૦૨૬૫-

૨૩૩૦૩૦૦) 

અ.ન. 
૩

  

 
  

તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૯ 
(ઇ ટેન્ડયીગ) 

તા.  ૦૯-૦૮-૨૦૧૯ 
સભમ: ૧૮.૦૦ 

તા. ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ 
 

ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ 
નનગભ રી. રોકાયકુ્ત બલનની 
ાછ, નળાફધંી બલન ાવે, "છ" 

યોડ, વેક્ટય-૧૦/ફી,   ગાધંીનગય 
૩૮૨૦૧૦ પોન.ન.(૦૭૯ - 
૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬) 



 
 

નલબાગીમ કચયેી , અકોટા યેલ્લ ેોરીસ રાઇન , અકોટા, લડોદયા-
૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) દ્વાયા ભાન્મ ઇજાયદાયો ાસથેી 
નસનલર કાભોના ટેન્ડયો ડાઉનરોડીગ , ફપઝીકર, તથા ઇ-ટેન્ડયીગ 
ધ્ધનતથી ભગંાલલાભા આલ ેછે. આ કાભની નલગતલાય જાહયે નનનલદા 
કચયેીના નોટીસ ફોડય ઉયાત નનગભની લફેસાઇટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in તથા www.Statetenders.com જોલા 
ભળ ે. આ કાભ અંગેની લધ ુનલગતો કાભ  કાજના ફદલસો દયમ્માન 
ઉયોક્ત કચયેીનો સંકય સાધલાથી ભી ળકળ.ે ઇ- ટેન્ડય ભાટે 
નનનલદાભા તથા ટેન્ડયભા ભાગ્મા મજુફના તભાભ ઓયીજનર દસ્તાલજેો 
તભેજ ટેંન્ડય પી અન ેઇ.એભ.ડી.ઓનરાઇન ટેન્ડય સફભીટ કયલાની 
છેલ્રી તાયીખ સધુીભા સ્કેન કયલાના યહળે.ે ફપઝીકર દસ્તાલજેો 
હાડયકોીભા ંનનમત સભમભા ભોકરલાના યહળેે,  

અન.ુ 
ક્રભ 

 ટેન્ડય 
ઓનરાઇન 
ઉર્ધ થલાની 
તાયીખ  

ટેન્ડય 
ઓનરાઇન 
સફભીટ કયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 
અન ેસભમ  

જરૂયી દસ્તાલજેો, 
ફાનાની યકભ 
તથા ટેન્ડય પી યજુ 
કયલાની છેલ્રી 
તાયીખ.  

૧  થી 
૩ 

તા. ૨૪-૭-૧૯ 
(ઇ ટેન્ડયીંગ) 

તા. ૦૯-૮-૧૯ 
સભમ: ૧૮.૦૦ 

તા. ૧૪-૮-૧૯ 

અન.ુક્રભ યીલવડ ઓક્ળન તાયીખ અને વભમ 

૩ તા ૨૦-૦૮-૨૦૧૯  ફોયે ૧૨.૦૦ થી ૧૩.૦૦ કરાક  

                                       કામયારક ઇજ્નયે,લડોદયા                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ગજુયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ લર.લડોદયા  
         જાહયે નનનલદા ન.: ૦૪ (૨૦૧૯-૨૦) 
(યજીસ્ટડય ઓફપસ.: ગજુયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ રી. 
 નળાફધંી બલનની ાસે, રોકાયકુ્ત બલનની ાછ,  
"છ" યોડ, સકે્ટય-૧૦/ફી, ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦ )  

લફેસાઇટoww.gsphc.gujarat.gov.in 
ઇ-ભઇેરo gshpcltd@gmail.com 

CIN NO      : U45201GJ1988SGC011453 

EMAIL : eebrd.gsphc@yahoo.in 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
mailto:gshpcltd@gmail.com
mailto:eebrd.gsphc@yahoo.in


 
 

 

 GUJARAT STATE POLICE HOUSING 
CORPORATION LTD  ,VADODARA 
         NIT-04 [ 2019-2020 ] 

Regd. office. Gujarat State Police Housing 
Corporation Limited , Nr Nasabandhi 

bhavan, B/h Lokayukt Bhavan, "Chh" 
Road,  
Sector 10/B, Gandhinagar  ,382010 
Website  o  www.gsphc.gujarat.gov.in  
E-Mail  o gshpcltd@gmail.com 
CIN NO      : U45201GJ1988SGC011453 

EMAIL : eebrd.gsphc@yahoo.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office of  the Executive Engineer Gujarat State Police Housing 
Corporation Ltd., Vadodara , Akota Railway Police line, 
Akota ,Vadodara-390020(PhoneNo.0265-2330300)invites 
Physical /online  tenders from Govt. approved contractors.  
Detail public tender notice will be available on office notice 
board and GSPHC”s web site www.gsphc.gujarat.gov.in and 
www.Statetenders.com Tender online available 
onhttps://gsphc.nprocure.com For E-tender required 
document as per detail NIT and Tender DOCUMENT,FEE 
,EMD, should be scan up to last date of online tender 
submission. All physical document  should be send within 
time limit. 

Sr. 
No 

Starting date 
of  
online tender 

Last date of  
Submission of  
online tender 

Last date of of 
Submission  of  
Physical  
Documents 

1 to ૩ Dt.  24-07-19 

(E Tendering) 

Dt. 09-08-19 
Time 18.00  

Dt. 14-08-19 

SR 
NO 

Reverse Auction Date & Time 

3 Dt 20-08-2019 Time 12.00 to 13.00 PM 

                                           

                                          EXCUTIVE ENGINEER,VADODARA 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
mailto:gshpcltd@gmail.com
mailto:eebrd.gsphc@yahoo.in

