
 

ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી. 
કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી, 

પોલીસ હડે ક્વાટસય  બ્લોક િં ૧૫િી િજીક રેસકોસય રરિંગ રોડ
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોિ/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.  

(રજીસ્ટડય ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.
લોકાયકુ્ત ભવિિી પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બી ગાઘંીિગર-૩૮ર૦૧૦) 

CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerjt.gsphc@yahoo.in 

જાહરે નિનવદા િ.ં- ૧૨ (ર૦૧૮-૧૯)
   ગજુરાત રાજય જાહરે બાઘંકામ ખાતાિા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકિા બાધંકામ નવભાગોિા 

ઠેકેદારોિી માન્ય યાદીિી યોગ્ય શે્રણીમા િોધાયેલ ઠેકેદારોશ્રી પાસેથી િીચેિા તમામ કામોિા ટેન્ડરો િીચે દર્ાયવેલ 

તારીખ સધુીમા ંમળી જાય તે રીતે મગંાવવામા ંઆવે છે.અનકુ્રમિ.ં- ૧ થી ૪ િા ટેન્ડર ફોમય ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘનતથી 

કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમિિી નવભાગીય કચેરી,પોલીસ હડે ક્વાટસય, 

બ્લોક િ.ં૧૫િી િજીક, રેસકોસય રરિંગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોિ/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ િીં કચેરી દ્વારા 

મગંાવવામા ં આવે છે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com૫ર િીચે જણાવેલ તારીખથી 

ઉ૫લ્બઘ રહરેે્ તથા િીચે જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ં ઓિ લાઇિ સબમીટ કરવાનુ ં રહરેે્. જરૂરી ટેન્ડર ફી િો 

રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડયર (રાજકોટ ખાતે ચકૂવવા પાત્રિો જ), બાિાિી રકમ, તાજા િોધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર ,બેંક 

સોલવરં્ી સરટિફીકેટ (અંદાજજત રકમિા ૨૫% લેખે) છેલ્લા વર્યનુ ંઆવકવેરાિી રરટિય ફાઈલ કયાય અંગેિી કોપી, 

પ્રોનવડન્ડ ફંડ રજીસ્રેર્િ, ભાગીદારી ખત, GST રજીસ્રેર્િિી િકલ, પાિકાડય િી િકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત 

વીજળીકરણિા કામો માટે) વગેરેિી તેમજ ટેન્ડરમા ંમાગ્યા મજુબ તમામ ઓરરજજિલ દસ્તાવેજો ઓિલાઈિ સ્કૅિ 

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

અસલમા રજૂ કરવાિી છેલ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ કરી નર્લ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સધુીમા ંઉપરોક્ત સરિામે 

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

દસ્તાવેજો બાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/-િો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડનેવડ બોન્ડ અસલમા ફરજીયાત રજૂ 

કરવાિા રહરે્. રૂબરૂ પોસ્ટ થી ટેન્ડર આપવામા/ંમોકલવામા ંઆવરે્ િહીં. જરૂરી દસ્તાવેજો તથા ટેન્ડર ફી તેમજ 

બાિાિી રકમનુ ંકવર રજૂ કરવાિી છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીિા ચાલ ુ

રદવસે રજૂ કરી ર્કારે્. આ અંગેિી મારહતી નિગમિી વેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી 

ખાતાિી વેબસાઇટ www.statetenders.comઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. બાિાિી રકમ ભરવામાથંી મરુકતનુ ં

પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આવાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખવામા ંઆવરે્. 
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અનું
.િ.ં 

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

(ર) બાિાિી રકમ 
(૪) કક્ષા  

 

૧ 
જામિગર જજલ્લાિા ં નવનવધ સ્થળો એ ગહૃ નવભાગ 
હઠેળિા રહણેાક તથા બબિ - રહણેાક મકાિોમા ંખાસ 
મરામતિી કામગીરી માટેિો વાનર્મક ભાવ કરાર .

)નસનવલ કામો(  

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

(ર) ૫૦,૦૦૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઈ૧’ અિે 
ઉપર 

 
 

૨ 

કચ્છ જજલ્લાિા )ગવૂય નવભાગ (નવનવધ સ્થળો એ 
ગહૃ નવભાગ હઠેળિા રહણેાક તથા બબિ- રહણેાક 

મકાિોમા ં ખાસ મરામત િી કામગીરી માટેિો 
વાનર્મક ભાવ કરાર. )નસનવલ કામો(  

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

(ર) ૪૮,૦૦૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઈ૧’ અિે 
ઉપર 

 

૩ 
કચ્છ જજલ્લાિા )પનશ્ચમ નવભાગ (નવનવધ સ્થળો  એ 
ગહૃનવભાગ હઠેળિા રહણેાક તથા બબિ -રહણેાક 
મકાિોમા ં ખાસ મરામત િી કામગીરી માટેિો 
વાનર્મક ભાવ કરાર ).નસનવલ કામો(  

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

(ર) ૪૪,૦૦૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઈ૧’ અિે 
ઉપર 

 

૪ 
જામિગર જીલ્લાિા ં જામજોધગરુ ખાતે રૂરલ 
પોલીસ સ્ટેર્િનુ ંબાધંકામ ) .નવજળીકરણ સરહત(   
(નત્રજો પ્રયત્િ)  

(૧) ૭૬,૬૭,૯૩૩.૮૮  
(૩) ૨,૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૭૬,૬૮૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા “ડી” અિે 
ઉપર  
 

ખાસ િોંધ :- અનકુ્રમ િ.ં-૧ થી ૩ િા કામ માટે જે ઈજારદારશ્રી અિે માગય અિે મકાિ નવભાગનુ ં કે 
અન્ય સરકારી નવભાગનુ ં રજીસ્રેર્િ િ ધરાવતા હોય તેવા ઈજારદારશ્રીઓ પણ ઓિલાઈિ ટેન્ડર ભરવાિી 
સ્પધાયમા ં ભાગ લઈ  ર્કરે્. પરંત ુ આવા ઈજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર અંગે પોલીસ આવાસ નિગમિી કોઈ પણ 
નવભાગીય કચેરીમા ંજરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરી નિગમનુ ંયોગ્ય કક્ષાનુ ંરજીસ્રેર્િ તથા પી.એફ. િબંર મેળવી લેવાિો 
રહરેે્ તથા ટેન્ડરમા ંદર્ાયવ્યા મજુબિા તમામ દસ્તાવેજો ઓિલાઈિ સબમીટ કરવાિા રહરેે્ અન્યથા તેઓ ટેન્ડર 
િોિ-રરસ્પોન્સીવ ગણીિે ભાવો ખોલવામા ંઆવરે્ િહીંજેિી િોં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 ૩ ૦૫/૧૧/૨૦૧૮ 

 
૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
૪ ૦૫/૧૧/૨૦૧૮ 

 
૧૯/૧૧/૨૦૧૮ 

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 

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



 
 
 
 

 

ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ બલ. રાજકોટ 

જાહરે નિનવદાિ.ં૧૨ (૨૦૧૮-૧૯) 
CIN : U45201GJ1988SGC011453 
EMAIL : eerjt.gsphc@yahoo.in 

ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમિી નવભાગીય કચેરી, પોલીસ હડે ક્વાટસય, બ્લોક 
િ.ં૧૫િી િજીક, રેસકોસય રરિંગ રોડ રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોિ/ફેક્સ (૦૨૮૧) 
૨૪૪૯૯૪૪.દ્વારા માન્ય ઈજારદારો પાસેથી નવનવધ કામોિા ટેન્ડર મગંાવવાનુ ંિક્કી કરેલ 
છે. આ કામોિી નવગતવાર જાહરે નિનવદા કચેરીિા િોરટસ બોડય ઉપરાંત આ અંગેિી 
નવગતો નિગમિી વેબ સાઈટ https://gsphc.nprocure.com, 
www.gsphc.gujarat.gov.in તથા મારહતી ખાતાિી વેબ સાઈટ 
www.statetenders.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ કામો અંગેિી વધ ુ મારહતી 
કામકાજિા રદવસો દરમ્યાિ ઉપરોક્ત કચેરી તથા વડી કચેરી િો ફોિ િ.ં(૦૭૯) 
૨૩૨૫૬૮૦૦ થી ૨૩૨૫૬૮૦૬ િો સપંકય  સાધવાથી મળી ર્કર્ે. ટેન્ડરો આપવાિી / 
સ્વીકારવાિી તારીખ િીચે 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 
૩ 

૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ૨૬/૧૧/૨૦૧૮ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૪ ૦૫/૧૧/૨૦૧૮ ૧૯/૧૧/૨૦૧૮ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

   કાયયપાલક ઈજિેર  
    રાજકોટ  
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