
 

ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી. 
કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી, 

પોલીસ હડે ક્વાટસસ  બ્લોક નં ૧૫ની નજીક રેસકોસસ રરિંગ રોડ
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.  

(રજીસ્ટડસ ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નનગમ લી.
લોકાયકુ્ત ભવનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બી ગાઘંીનગર-૩૮ર૦૧૦) 

C IN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerjt.gsphc@yahoo.in 

જાહરે નનનવદા ન.ં- ૧૦ (ર૦૧૮-૧૯)
   ગજુરાત રાજય જાહરે બાઘંકામ ખાતાના રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકના બાધંકામ નવભાગોના 

ઠેકેદારોની માન્ય યાદીની યોગ્ય શે્રણીમા નોધાયેલ ઠેકેદારોશ્રી પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટેન્ડરો નીચ ેદર્ાસવેલ 
તારીખ સધુીમા ંમળી જાય તે રીતે મગંાવવામા ંઆવે છે.અનકુ્રમન.ં- ૧ થી ૫ ના ટેન્ડર ફોમસ ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘનતથી 

કાયસપાલક ઇજનેરશ્રીની કચરેી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમનની નવભાગીય કચેરી,પોલીસ હડે ક્વાટસસ, 

બ્લોક ન.ં૧૫ની નજીક, રેસકોસસ રરિંગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેરી દ્વારા 

મગંાવવામા ં આવે છે. ટેન્ડર ફોમસ ફકત https://gsphc.nprocure.com૫ર નીચે જણાવેલ તારીખથી 

ઉ૫લ્બઘ રહરેે્ તથા નીચ ે જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ં ઓન લાઇન સબમીટ કરવાનુ ં રહરેે્. જરૂરી ટેન્ડર ફી નો 
રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડસર (રાજકોટ ખાતે ચકૂવવા પાત્રનો જ), બાનાની રકમ, તાજા નોધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર ,બેંક 

સોલવરં્ી સરટિફીકેટ (અંદાજજત રકમના ૨૫% લેખે) છેલ્લા વર્સનુ ંઆવકવેરાની રરટનસ ફાઈલ કયાસ અંગેની કોપી, 

પ્રોનવડન્ડ ફડં રજીસ્રેર્ન, ભાગીદારી ખત,GSTરજીસ્રેર્નની નકલ,પાનકાડસ ની નકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત 

વીજળીકરણના કામો માટે) વગેરેની તેમજ ટેન્ડરમા ંમાગ્યા મજુબ તમામ ઓરરજજિલ દસ્તાવેજો ઓિલાઈિ સ્કૅિ 

કરી મકૂવા ફરજીયાત છે. તેમજ બાનાની રકમ, તથા ટેન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડનેવડ બોન્ડ 

અસલમા રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી નર્લ્ડ કવર નીચ ેજણાવેલ તારીખ સધુીમા ંઉપરોક્ત સરનામે 

રૂબરૂ રજી.પોસ્ટ. એડી/સ્પીડ પોસ્ટ થી અવશ્ય રજૂ કરવાનુ ં રહરેે્.નનધાસરરત તારીખ સધુીમા ં ઉપરોક્ત તમામ 

દસ્તાવેજો બાનાની રકમ તથા ટેન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડનેવડ બોન્ડ અસલમા ફરજીયાત રજૂ 
કરવાના રહરે્. રૂબરૂ પોસ્ટ થી ટેન્ડર આપવામા/ંમોકલવામા ંઆવરે્ નહીં. જરૂરી દસ્તાવેજો તથા ટેન્ડર ફી તેમજ 

બાનાની રકમનુ ંકવર રજૂ કરવાની છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીના ચાલ ુ

રદવસે રજૂ કરી ર્કારે્. આ અંગેની મારહતી નનગમની વેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી 

ખાતાની વેબસાઇટ www.statetenders.comઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. બાનાની રકમ ભરવામાથંી મરુકતનુ ં

પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આવાસ નનગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખવામા ંઆવરે્. 
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અનુું
.િું. 

કામનુું િામ (૧) અંદાજીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બાિાિી રકમ 
(૪) કક્ષા  

 
 

૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્યમા ં નવનવધ સ્થળો એ ગહૃ નવભાગ હઠેળના 
રહણેાક તથા બબન રહણેાક મકાનોમા ં ખાસ મરામતની 
કામગીરી માટેનો વાનર્િક ભાવ કરાર. (નસનવલ કામો)  

(દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર) 

(૧) દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર  
(૩) ૧,૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૫૦,૦૦૦.૦૦ 
(૪) ‘ઈ૧’ અને ઉપર 

 
 

૨ 

રાજકોટ જજલ્લાના એસ.આર.પી. ગ્રપુ-૧૩ ઘટેંશ્વરના નવનવધ 
સ્થળો એ ગહૃ નવભાગ હઠેળના રહણેાક તથા બબન રહણેાક 
મકાનોમા ંખાસ મરામતની કામગીરી માટેનો વાનર્િક ભાવ 
કરાર. (નસનવલ કામો) (દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર) 

(૧) દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર  
(૩) ૧,૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૪૫,૦૦૦.૦૦ 
(૪) ‘ઈ૧’ અને ઉપર 

 
 

૩ 

રાજકોટ જજલ્લાના એસ.આર.પી. ગ્રપુ-૦૮ ગોંડલના નવનવધ 
સ્થળો એ ગહૃ નવભાગ હઠેળના રહણેાક તથા બબન રહણેાક 
મકાનોમા ંખાસ મરામતની કામગીરી માટેનો વાનર્િક ભાવ 
કરાર. (નસનવલ કામો) (દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર) 

(૧) દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર  
(૩) ૧,૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૪૦,૦૦૦.૦૦ 
(૪) ‘ઈ૧’ અને ઉપર 

 
૪ 

મોરબી જજલ્લાના નવનવધ સ્થળો એ ગહૃ નવભાગ હઠેળના 
રહણેાક તથા બબન રહણેાક મકાનોમા ં ખાસ મરામતની 
કામગીરી માટેનો વાનર્િક ભાવ કરાર. (નસનવલ કામો)  

(દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર) 

(૧) દ્વદ્વ વાનર્િક ભાવ કરાર  
(૩) ૧,૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૩૦,૦૦૦.૦૦ 
(૪) ‘ઈ૧’ અને ઉપર 

 
૫ 

જામનગર જજલ્લા જેલ ખાતે પાસા યાડસમા ૧ રૂમ 
બનાવવાનુ ં કામ, સલામતી યાડસન.ં-૨ મા ં ચાર નવી 
ખોલીયાઓ બનાવવાનુ ં કામ તથા ટેબલફોન બથૂ, નાઈટ 
ગાડસ રૂમના બાધંકામનુ ં કામ. (વીજળીકરણ સરહત) (જેલ 
અગ્રતાયાદી વર્સ ૨૦૧૭-૧૮) (બીજો પ્રયત્ન)  

(૧) ૩૦,૫૬,૪૫૪.૯૯ 
(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૩૦,૫૬૫.૦૦ 
(૪) કક્ષા "ઈ-૧" અન ે
ઉપર 

 
ખાસ િોંધ :- અનકુ્રમ િું.-૧ થી ૫ િા કામ માટે જે ઈજારદારશ્રી અિે માગય અિે મકાિ નવભાગનુું કે 

અન્ય સરકારી નવભાગનુું રજીસ્રેશિ િ ધરાવતા હોય તેવા ઈજારદારશ્રીઓ પણ ઓિલાઈિ ટેન્ડર ભરવાિી 

સ્પધાયમાું ભાગ લઈ  શકશે. પરુંત ુ આવા ઈજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર અંગે પોલીસ આવાસ નિગમિી કોઈ પણ 

નવભાગીય કચેરીમાું જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરી નિગમનુું યોગ્ય કક્ષાનુું રજીસ્રેશિ તથા પી.એફ. િુંબર મેળવી લેવાિો 

રહશેે તથા ટેન્ડરમાું દશાયવ્યા મજુબિા તમામ દસ્તાવેજો ઓિલાઈિ સબમીટ કરવાિા રહશેે અન્યથા તેઓ ટેન્ડર 

િોિ-રરસ્પોન્સીવ ગણીિે ભાવો ખોલવામાું આવશે િહીં જેિી િોંધ લેવી.  

 

 



 

 
અ.િું. ટેન્ડર ઓિલાઇિ 

ઉ૫લબ્ઘ થવાિી 
તારીખથી 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ સબમીટ 
કરવાિી છેલ્લી તારીખ અિે 

સમય 

જરૂરી બાિાિી રકમ, ટેન્ડર ફી તથા બોન્ડ 
રાજકોટ નવભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી 

છેલ્લી તારીખ 
૧ થી ૫ ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૦૩/૧૨/૨૦૧૮  

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
૦૫/૧૨/૨૦૧૮ 

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
કોઇ૫ણ અથવા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ કરવાનો સપંણુસ હકક નનગમ પાસે અબાનઘત રાખવામા ંઆવે છે. 
 
 
 
                   (ય.ુસી.કક્કડ)  
             કાયયપાલક ઇજિેર, ગ.ુરા.પો.આ.નિ.લી.  
               રાજકોટ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ. રાજકોટ 

 જાહરે નિનવદાિું.૧૦ (૨૦૧૮-૧૯) 
CIN : U45201GJ1988SGC011453 
EMAIL : eerjt.gsphc@yahoo.in 

ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમની નવભાગીય કચેરી, પોલીસ હડે ક્વાટસસ, બ્લોક 
ન.ં૧૫ની નજીક, રેસકોસસ રરિંગ રોડ રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) 
૨૪૪૯૯૪૪.દ્વારા માન્ય ઈજારદારો પાસેથી નવનવધ કામોના ટેન્ડર મગંાવવાનુ ંનક્કી કરેલ 
છે. આ કામોની નવગતવાર જાહરે નનનવદા કચેરીના નોરટસ બોડસ ઉપરાતં આ અંગનેી 
નવગતો નનગમની વેબ સાઈટ https://gsphc.nprocure.com, 

www.gsphc.gujarat.gov.in તથા મારહતી ખાતાની વેબ સાઈટ 
www.statetenders.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ કામો અંગેની વધ ુ મારહતી 
કામકાજના રદવસો દરમ્યાન ઉપરોક્ત કચેરી તથા વડી કચેરી નો ફોન ન.ં(૦૭૯) 
૨૩૨૫૬૮૦૦ થી ૨૩૨૫૬૮૦૬ નો સપંકસ સાધવાથી મળી ર્કર્ે. ટેન્ડરો આપવાની / 
સ્વીકારવાની તારીખ નીચે મજુબ છે.  

અ.િું. ટેન્ડર 
ઓિલાઇિ 

ઉપલબ્ઘ થવાિી 
તારીખ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ 
સબમીટ કરવાિી 
છેલ્લી તારીખ અિે 

સમય 

જરૂરી બાિાિી રકમ, 
ટેન્ડર ફી તથા બોન્ડ 
રાજકોટ નવભાગીય 

કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી 
છેલ્લી તારીખ 

૧  
થી ૫ 

૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ૦૩/૧૨/૨૦૧૮ 
સાુંજે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૦૫/૧૨/૨૦૧૮ 
સાુંજે ૧૮.૦૦ કલાકે 

   કાયયપાલક ઈજિેર  
    રાજકોટ  
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