ુ રાત રા ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. વડોદરા
જ
કાયપાલક ઇજનેર ીની કચેર (િવભાગીય કચેર )
અકોટા ર$ %વે પોલીસ લાઇન , અકોટા,વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦
(ર/0ટડ ઓ2ફસ.:

ુ રાત રા ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.નાગર ક 4રુ વઠા િનગમ6 ુ સં8ુલ, સે9ટરજ

૧૦/એ,ચ રોડ ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ )

CINNO:U45201GJ1988SGC011453

વેબસાઇટ:www.gsphc.gujarat.gov.in ઇ-મઇલ: gshpcltd@gmail.com
@હ$ર િનિવદા ન. ૧૨ (૨૦૧૭-૧૮)
ુ રાત રા ય @હ$ર બાંધકામ ખાતાના તથા ર ય સરકાર ી હ0તકના બાંધકામ િવભાગના ઠ$ક$દારોની માEય
જ
યાદ ની યોFય

ેણીમા નોધાયેલ ઠ$ક$દાર ીઓ પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટ$Eડરો નીચે દશાવેલ તાર ખ

ુ ીમા મળ @ય તે ર તે મંગાવવામા આવે છે . અ6.ુ ન.૧ થી ૩ ઇ-ટ$ Eડર ગ પLધિતથી કાયપાલક
Iધ
ઇજનેર ી,

ુ રાત રા ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર$ %વે પોલીસ લાઇન, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦
જ

ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)ની

કચેર

Mારા

મંગાવવામા

આવે

છે .ટN Eડર

ફોમ

ફ9ત:https://gsphc.nprocure.com પરતથા www.Statetenders.com નીચે જણાવેલ તાર ખથી ઉપ%Pધ
ુ ીમા ઓનલાઇન સબમીટ કરવા6 ુ રહ$શે.જQર ટ$Eડર ફ નો ડ માEડ
રહ$શે તથા નીચે જણાવેલ તાર ખ Iધ
RાSટ/પે ઓડર(વડોદરા ખાતે T ૂકવવા પાVનો જ ) ,બાનાની રકમની એફ.ડ .આર,તાWુ નોધણી6 ુ
XમાણપV),બYક સોલવંશી સટZ2ફક$ટ,([દા/ત રકમના ૨૫ % લેખે) , છે %લા વષ6 ુ આવક વેરા6 ુ ર ટન ફાઇલ
કયા [ગે ની કોપી, Xોિવડં Eડ ફં ડ ર/0^$ શન,

ુ સ અને સિવ`સટ$a ર/0^$ શન, ભાગીદાર ખત,ઇલેક^ ક
_

લાયસEસ (ફ9ત િવજણીકરણના કામો માટ$ ) Q.૧૦૦ના 0ટ$ bપ પેપર પર એ2ફડ$િવટ બોEડ વગે ર$ની તેમજ
ુ બના તમામ ઓર જનલ દ0તાવેજો ઓનલાઇન 0ક$ન કર c9ુ વા ફર યાત છે .તેમજ
ટ$ Eડરમા માFયા cજ
બાનાની રકમ, ટN Eડર ફ , Q.૧૦૦ના 0ટ$bપ પેપર પર એ2ફડ$િવટ બdEડ અસલમા રWુ કરવાની છે %લી તાર ખ
ુ ીમા ઉપરોકત સરનામે QબQ/
તથા કામના નામનો ઉ%લેખ કર શી%ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર ખ Iધ
ર/.પો.એ.ડ ./0પીડ પો0ટથી અવeય રWુ કરવા6ુ રહ$શે. QબQ /પો0fથી ટ$ Eડર આપવામા/મોકલવામા
આવશે.નહ . જQર દ0તાવેજો તથા ટ$ Eડર ફ , તથા બાનાની રકમ6 ુ કવર રWુ કરવાની છે %લી તાર ખે
આક0મીક કારણોસર જો ર@ @હ$ર થાય તો gયાર પછ ના ચાh ુ 2દવસે રWુ કર શકાશે.આ [ગેની મા2હતી
િનગમની વેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલPધ છે . બાનાની રકમ ભરવામાથી ciુ 9ત6 ુ
XામાણપV ફ9ત પોલીસ આવાસ િનગમ6 ુ જ jાહય રાખવામા આવશે.
kમ

૧

કામ6 ુ નામ

(૧)[દા/ત રકમ(Q.)

(૩)બાનાની રકમ(Q.)

(૨) કaા

(૨) ટNEડર 2ફ(Q.)

ભQચ lજ%લાના ભQચ ર$ %વે પોલીસ 0ટ$ શન ખાતે (૧) ૮૬૭૩૦૧.૦૨
ખાસ મરામત6 ુ કામ.

(૨)કaા”ઇ૨”અને
તથા સમકa

(૩) ૧૭૩૪૬.૦૦
ઉપર (૪)૯૦૦.૦૦

૨

ભQચ lજ%લાના ભQચ પોલીસ હ$_9વાટર ખાતે

(૧) ૧૩૩૩૧૭૪.૪૮

ર$ %વે પોલીસ લાઇન કaા બી-૧૬ આવાસો6 ુ ખાસ (૨)કaા”ઇ૨”અને
મરામત6 ુ કામ.
૩

બોયસ

હો0ટ$ લ

કોલેજ6ુ ખાસ મરામત6ુ કામ.

kમ

અ.ન.
૧થી ૩

ઉપર (૪)૯૦૦.૦૦

તથા સમકa

નમદા lજ%લાના રાજપીપળા ખાતે
રN જસકોલેજના

(૩) ૧૩૩૩૨.૦૦

ુ રાત ફોર$ 0ટ (૧)૩૩૮૩૮૨૧.૧૯
જ
oબ%ડ ગ

તથા (૨)કaા”ઇ૧”અને

(૩)૩૩૮૩૮.૦૦
ઉપર (૪)૧૫૦૦.૦૦

તથા સમકa

ટ$ Eડર ઓનલાઇન

ટ$ Eડર ઓનલાઇન સબમીટ

જQર દ0તાવેજો,બાનાની રકમ તથા ટN Eડર

ઉપ%Pધ થવાની

કરવાની છે %લી તાર ખ અને

ફ રWુ કરવાની છે %લી તાર ખ

તાર ખ

સમય
તા. ૨૧.૨.૧૮

તા.૫.૨.૧૮

તા.૧૬.૨.૧૮ સમય: ૧૮.૦૦

કાયપાલક ઇજનેર ી,

ુ રાત રા ય
જ

પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર$ %વે
પોલીસ લાઇન, અકોટા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૦
ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)

કાયપાલક ઇ નેર, વડોદરા

ુ રાત રા ય પોલીસ આવાસ િનગમ oલ.વડોદરા
જ
@હ$ર િનિવદા ન.: ૧૨(૨૦૧૭-૧૮)
(ર/0ટડ ઓ2ફસ.:

ુ રાત રા ય પોલીસ આવાસ
જ

િનગમ લી.નાગર ક 4ુરવઠા િનગમ6ુ સં8ુલ, સે9ટર-૧૦/એ,ચ
રોડગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ વેબસાઇટoww.gsphc.gujarat.gov.in
ઇ-મેઇલo gshpcltd@gmail.com
CIN NO

: U45201GJ1988SGC011453

EMAIL : eebrd.gsphc@yahoo.in
િવભાગીય કચેર , અકોટા ર$ %વે પોલીસ લાઇન, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦
ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) Mારા માEય ઇ@રદારો પાસેથી િસિવલ કામોના
ટ$Eડરો ડાઉનલોડ ગ, 2ફઝીકલ, તથા ઇ-ટ$Eડર ગ પLધિતથી મંગાવવામા આવે છે .
આ કામની િવગતવાર @હ$ર િનિવદા કચેર ના નોટ સ બોડ ઉપરાત િનગમની
વેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in તથા www.Statetenders.com જોવા
મળશે . આ કામ [ગે ની વqુ િવગતો કામ કા ના 2દવસો દરbયાન ઉપરો9ત
કચેર નો સંપક સાધવાથી મળ શકશે. ઇ- ટ$Eડર માટ$ િનિવદામા તથા ટ$Eડરમા
માFયા

cુજબના

તમામ

ઓર જનલ

દ0તાવેજો

તેમજ

ટNEડર

ફ

અને

ઇ.એમ.ડ .ઓનલાઇન ટ$Eડર સબમીટ કરવાની છે %લી તાર ખ Iુધીમા 0ક$ન
કરવાના રહ$શે. 2ફઝીકલ દ0તાવેજો િનયત સમયમા મોકલવાના રહ$શે.
અ6ુ.kમ

ટ$Eડર

ટ$Eડર

ઓનલાઇન

સબમીટ

ઓનલાઇન

ઉપલPધ

છે %લી તાર ખ અને

થવાની તાર ખ

સમય

કરવાની

જQર દ0તાવેજો,
બાનાની રકમ તથા
ટ$Eડર ફ રWુ
કરવાની છે %લી
તાર ખ.

૧ થી૩

તા.૫.૨.૧૮

તા.૧૬.૨.૧૮

તા.૨૧.૨.૧૮

સમય: ૧૮.૦૦
કાયપાલક ઇ નેર,વડોદરા

GUJARAT STATE POLICE HOUSING
CORPORATION LTD ,VADODARA
NIT-12[ 2017-2018 ]
Regd. office. Civil supplies corporation,
Building ,”CH” Road, Sector10/A,
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.
Starting date of Last date of
Last
date
of
of
No
online tender
Submission of
Submission of
Physical
online tender
Documents
1 to 7
Dt.16.2.18
Dt.16.2.18
Dt..5.2.18
Akota Railway
Police line, Akota,
Vadodara-390020
ECUTIVE ENGINEER,VADODARA

