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જાહરે નિનિદા િ.  ૧૪ (૨૦૧૯-૨૦) 
ગજુરાત રાજ્ય જાહરે બાધંકામ ખાતાિા તથા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકિા બાધંકામ નવભાગિા 
ઠેકેદારોિી માન્ય યાદીિી યોગ્ય શે્રણીમા િોધાયેલ ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી િીચે જણાવેલ કામોિા ટેન્ડર 
ઇ-ટેન્ડરીગ પધ્ધતીથી િીચે દશાયવેલ તારીખ સધુીમા મળી જાય તે રીતે મગંાવવામા આવે છે. અન.ુ 
િબંર ૧  (ઇ ટેન્ડરીંગ પધ્ધતી) કાયયપાલક ઇજિરેશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ 
લી.અકોટા રેલ્વે પોલીસ લાઇિ, અકોટા, વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)િી કચેરી 
દ્વારા મગંાવવામા આવ ે છે. ટેંન્ડર ફોમય ફક્ત :https://gsphc.nprocure.com  પર તથા 
www.Statetenders.com  િીચે જણાવેલ તારીખથી ઉપલ્્ધ રહશેે તથા િીચે જણાવેલ તારીખ 
સધુીમા ઓિલાઇિ સબમીટ કરવાન ુરહશેે. અનકુ્ર્મ િબંર ૧ ન ુ કામ માટે િીચે જણાિેલ તારીખ 
સધુીમા ં નિગમિી િડી કચેરી ગાધંીિગર ખાતે રૂબરૂ / રજી પોસ્ટ એડી / સ્પીડ પોસ્ટથી અિશ્ય રજુ 
કરિાન ુરહશેે. જરૂરી ટેન્ડર ફીિો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓડડર(િડોદરા ખાતે ચકૂિિા પાત્રિો જ ) ,બાિાિી 
રકમિી એફ.ડી.આર,તાજુ િોધણીન ુ પ્રમાણપત્ર),બેંક સોલિશંી સટીફફકેટ,(અંદાજીત રકમિા ૨૫ % 
લેખે) , છેલ્લા િર્ડન ુઆિક િેરાન ુરીટિડ ફાઇલ કયાડ અંગેિી કોપી, પ્રોનિડંન્ડ ફંડ રજીસ્રેશિ, ગડુ્સ 
અિે સનિિસટેક્ષ રજીસ્રેશિ, ભાગીદારી ખત,ઇલેકરીક લાયસન્સ (ફક્ત નિજણીકરણિા કામો માટે) 
રૂ.૧૦૦િા સ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોન્ડ િગેરેિી તેમજ ટેન્ડરમા માગ્યા મજુબિા તમામ 
ઓરીજિલ દસ્તાિેજો ઓિલાઇિ સ્કેિ કરી મકુ્િા ફરજ્યાત છે.તેમજ બાિાિી રકમ, ટેંન્ડર ફી, 
રૂ.૧૦૦િા સ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોંન્ડ અસલમા રજુ કરિાિી છેલ્લી તારીખ તથા કામિા 
િામિો ઉલ્લેખ કરી શીલ્ડ કિર િીચે જણાિેલ તારીખ સધુીમા ઉપરોકત સરિામે રૂબરૂ/ 
રજી.પો.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી અિશ્ય રજુ કરિાન ુરહશેે. રૂબરૂ /પોસ્્થી ટેન્ડર આપિામા/મોકલિામા 
આિશે િહી. જરૂરી દસ્તાિેજો તથા ટેન્ડર ફી, તથા બાિાિી રકમન ુકિર રજુ કરિાિી છેલ્લી તારીખે 
આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીિા ચાલ ુ ફદિસે રજુ કરી શકાશે.આ અંગેિી 
માફહતી નિગમિી િેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. બાિાિી રકમ 
ભરિામાથી મકુ્ક્તન ુપ્રામાણપત્ર ફક્ત પોલીસ આિાસ નિગમન ુજ ગ્રાહય રાખિામા આિશે. 
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ક્રમ કામન ુિામ (૧)અંદાજીત 
રકમ(રૂ.) 
(૨) કક્ષા 

(૩)બાિાિી 
રકમ(રૂ.) 
(૪) ટેન્ડર ફફ(રૂ.) 

રીિસડ ઓકશિ 
શરુ થિાિી 
તારીખ અિે 
સમય  

૧ દાહોદ જીલ્લાિા લીમખેડા ખાતે કક્ષા બી-
૩૨ (પી+૪)4 ડી-૦૧, દેવગઢબારીયા ખાતે 
કક્ષા બી-૧૬ (પી+૪), સી-૦૧ તથા 
સાગટાળા ખાતે કક્ષા બી-૧૨ (જી+૨) અિે 
સી-૦૧ પોલીસ સ્ટાફ ક્વાટયસિા બાધંકામ 
બાબત (નવજળીકરણ સફહત)  
(ટુ કિર બીડ) 

(૧) 
૧૦૨૯૮૫૧૫૦.૮૦ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) 
૧૦૨૯૮૫૨.૦૦ 

(૪) ૧૮૦૦૦.૦૦ 

તા ૩૦-૧૧-૧૯ 

બપોરે ૧૨.૦૦ થી 
૧૩.૦૦ કલાક 
 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ 
ઉપલ્બ્ધ થિાિી 
તારીખ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ 
સબમીટ કરિાિી 
છેલ્લી તારીખ અિે 
સમય 

જરૂરી દસ્તાિેજો, 
બાિાિી રકમ તથા 

ટેંન્ડર ફી રજુ 
કરિાિી છેલ્લી 

તારીખ 

જરૂરી દસ્તાિેજો,બાિાિી રકમ 

તથા ટેંન્ડર ફી મોકલિાન ુસરિામ ુ

અ.િ. 
૧

  

 
  

તા ૦૫-૧૧-૧૯ 
(ઇ ટેન્ડરીગ) 

તા. ૨૫-૧૧-૧૯ 
સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૨૭-૧૧-૧૯  
સમય ૧૮.૦૦ 

અનધક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી 
મેિેજીંગ ડીરેકટરશ્રી ગજુરાત 
રાજ્ય પોલીસ આિાસ નિગમ લી. 
લોકાયકુ્ત ભિિિી પાછળ, 

િશાબધંી ભિિ પાસે, "છ" રોડ, 
સેક્ટર-૧૦/બી,   ગાધંીિગર 
૩૮૨૦૧૦ ફોિ.િ.(૦૭૯ - 
૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬) 


