
 
 

 

      �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ.વડોદરા 

         �હ�ર િનિવદા ન.: ૧૬ (૨૦૧૯-૨૦) 

(ર%&ટડ( ઓ*ફસ.: �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. 

 નશાબધંી ભવનની પાસે, લોકા45ુત ભવનની પાછળ,  

"છ" રોડ, સે5ટર-૧૦/બી, ગાધંીનગર-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) Bારા માCય ઇ�રદારો પાસેથી િસિવલ કામના 

ટ�Cડર ઇ-ટ�Cડર>ગ પEધિતથી મગંાવવામા 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 Gગેની વH ુિવગતો કામ કાજના *દવસો દરIયાન ઉપરો5ત કચેર>નો સપંક( 

સાધવાથી મળ> શકશે. ઇ- ટ�Cડર માટ� િનિવદામા તથા ટ�Cડરમા માJયા Kજુબના 

તમામ ઓર>જનલ દ&તાવેજો તેમજ ટLCડર ફ> અને ઇ.એમ.ડ>.ઓનલાઇન ટ�Cડર 

સબમીટ કરવાની છે@લી તાર>ખ Oધુીમા &ક�ન કરવાના રહ�શે. *ફઝીકલ 

દ&તાવેજો હાડ(કોપીમા ંિનયત સમયમા મોકલવાના રહ�શે,  

અ�.ુ 

�મ    

    ટ	
ડર ઓનલાઇન 

ઉપલ�ધ થવાની 

તાર�ખ     

ટ	
ડર ઓનલાઇન 

સબમીટ કરવાની 

છે!લી તાર�ખ અને 

સમય     

જ$ર� દ&તાવેજો, 

બાનાની રકમ તથા 

ટ	
ડર ફ� ર*ુ 

કરવાની છે!લી 

તાર�ખ.  

૧  થી ૨ તા. ૨૨-૧૧-૧૯ 

(ઇ ટ�CડરQગ) 

તા. ૨૯-૧૧-૧૯ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા.૦૨-૧૨-૧૯ 

૩ તા.૨૫-૧૧-૧૯ 

(ઇ ટ�CડરQગ) 

તા. ૧૬-૧૨-૧૯ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા.૧૮-૧૨-૧૯ 

અ�.ુ�મ ર�વસ+ ઓ,શન તાર�ખ અને સમય 

૩ તા ૨૦-૧૨-૧૯ બપોર� ૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦ કલાક 

                                       કાય(પાલક ઇજનેર,વડોદરા                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 GUJARAT STATE POLICE HOUSING 
CORPORATION LTD  ,VADODARA 
         NIT-16 [ 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 
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 2 Dt. 22-11-19 

(E Tendering) 

Dt. 29-11-19 
Time 18.00  

Dt. 02-12-19 

3 Dt. 25-11-19 

(E Tendering) 

Dt. 16-12-19 
Time 18.00  

Dt. 18-12-19 

SR NO Reverse Auction Date & Time 

3 Date 20-12-2019 Time 15.00 To 16.00 

                                       EXECUTIVE  ENGINEER,VADODARA 



 
 

�જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. વડોદરા 

કાય(પાલક ઇજનેરpીની કચેર>(િવભાગીય કચેર>) 

અકોટા ર�@વે પોલીસ લાઇન, અકોટા,વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦ 

(ર%&ટડ( ઓ*ફસ.: �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.  નશાબધંી ભવનની પાસ,ે લોકા45ુત ભવનની 

પાછળ, "છ" રોડ, સે5ટર-૧૦/બી,  ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ )   CINNO:U45201GJ1988SGC011453 

વેબસાઇટ:www.gsphc.gujarat.gov.in   ઇ-મેઇલ: gshpcltd@gmail.com 

/હ	ર િનિવદા ન.  ૧૬ (૨૦૧૯-૨૦) 

�જુરાત રા�ય �હ�ર બાધંકામ ખાતાના તથા રા�ય સરકારpી હ&તકના બાધંકામ િવભાગના ઠ�ક�દારોની માCય 

યાદ>ની યોJય pેણીમા નોધાયેલ ઠ�ક�દારpીઓ પાસથેી નીચે જણાવેલ કામોના ટ�Cડર ઇ-ટ	
ડર�ગ પ;ધતીથી 

નીચે દશા(વેલ તાર>ખ Oધુીમા મળ> �ય તે ર>તે મગંાવવામા આવે છે. અ�.ુ નબંર ૧ થી ૩  (ઇ ટ	
ડર=ગ 

પ;ધતી) કાય(પાલક ઇજનેરpી, �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર�@વ ેપોલીસ લાઇન, અકોટા, 

વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)ની કચેર> Bારા મગંાવવામા આવે છે. ટLCડર ફોમ( ફ5ત 

:https://gsphc.nprocure.com  પર તથા www.Statetenders.com     નીચે જણાવલે તાર>ખથી ઉપ@sધ 

રહ�શે તથા નીચે જણાવેલ તાર>ખ Oધુીમા ઓનલાઇન સબમીટ કરવાt ુરહ�શે. અ�?ુમ નબંર ૩ � ુ કામ માટ	 

નીચે જણાવેલ તાર�ખ Bધુીમા ંિનગમની વડ� કચેર�        ગાધંીનગર ખાતે $બ$ / રD પો&ટ એડ� / &પીડ પો&ટથી 

અવFય ર*ુ કરવા� ુ રહ	શે. જuર> ટ	
ડર ફ�નો ડ�મા
ડ GાHટ/પે ઓડ+ર(વડોદરા ખાતે Iકૂવવા પાKનો જ ) 

,બાનાની રકમની એફ.ડ�.આર,તા*ુ નોધણી� ુMમાણપK),બNક સોલવશંી સટOPફક	ટ,(QદાDત રકમના ૨૫ % 

લેખે) , છે!લા વષ+� ુ આવક વેરા� ુ ર�ટન+ ફાઇલ કયા+ Qગેની કોપી, Mોિવડં
ડ ફંડ રD&U	શન, VWુસ અને 

સિવXસટ	Y રD&U	શન, ભાગીદાર� ખત,ઇલેકU�ક લાયસ
સ (ફ,ત િવજણીકરણના કામો માટ	) $.૧૦૦ના &ટ	[પ 

પેપર પર એPફડ	િવટ બો
ડ વગેર	ની તેમજ ટ	
ડરમા મા\યા ]જુબના તમામ ઓર�જનલ દ&તાવેજો ઓનલાઇન 

&ક	ન કર� ],ુવા ફર^યાત છે.તેમજ બાનાની રકમ, ટ_
ડર ફ�, $.૧૦૦ના &ટ	[પ પેપર પર એPફડ	િવટ બ`
ડ 

અસલમા ર*ુ કરવાની છે!લી તાર�ખ તથા કામના નામનો ઉ!લેખ કર� શી!ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ 

Bધુીમા ઉપરોકત સરનામે $બ$/ રD.પો.એ.ડ�./&પીડ પો&ટથી અવFય ર*ુ કરવા� ુરહ	શે. $બ$ /પો&aથી ટ	
ડર 

આપવામા/મોકલવામા આવશે નહ�. જ$ર� દ&તાવેજો તથા ટ	
ડર ફ�, તથા બાનાની રકમ� ુકવર ર*ુ કરવાની 

છે!લી તાર�ખે આક&મીક કારણોસર જો ર/ /હ	ર થાય તો bયાર પછ�ના ચાc ુ Pદવસે ર*ુ કર� શકાશે.આ 

Qગેની માPહતી િનગમની વેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in    ઉપર પણ ઉપલ�ધ છે. બાનાની રકમ 

ભરવામાથી ]dુ,ત� ુMામાણપK ફ,ત પોલીસ આવાસ િનગમ� ુજ eાહય રાખવામા આવશે.    

�મ    કામ� ુનામ    (૧)QદાDત રકમ($.)    

(૨) કYા    

(૩)બાનાની 

રકમ($.)    

(૪) ટ	
ડર Pફ($.)    

ર�વસ+ ઓકશન 

શgુ થવાની 

તાર�ખ અને 

સમય  

૧ છોટાઉદ�vરુ %@લાના છોટાઉદ�vરુ પોલીસ 

અિધw5pીની કચેર> ખાતે મોનોપોલ 

ટાઇપના ૨૯.૦૦  મીટર xચાઇના 

એર>યલ મા&ટના કામ બાબત. 

(િવજળ>કરણ સ*હત) (બીજો Mયbન) 

(૧) ૧૦૩૬૩૨૪.૨૫ 

(૨) કwા ઇ૨ અને 

ઉપર તથા સમકw 

(૩) ૧૦૩૭૦.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

 



 
 

૨ છોટાઉદ�vરુ %@લાના વન િવભાગના 

ડોલર>યા ખાત ે બીટ ગાડ( 5વાટ(ર, 

બોર>યાદ ખાતે ઓફ>સર 5વાટ(ર, 

જનીયારા ખાત ે બીટ ગાડ( 5વાટ(ર, 

ગો�ર>યા ખાતે બીટ ગાડ( 5વાટ(ર ના 

બાધંકામ (િવજળ>કરણ સહ>ત) (ડ>પોઝીટ 

વક() (સાતમો Mયbન) 

(૧) ૬૮૬૦૪૯૩.૫૭ 

(૨) કwા ઇ૧ અને 

ઉપર તથા સમકw 

(૩) ૬૮૬૦૪.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

 

૩ વડોદરા શહ�રના માજંલvરુ ખાતે અબ(ન 

પોલીસ &ટ�શનના બાધંકામ બાબત 

(િવજળ>કરણ સહ>ત) 

(૧) ૪૨૫૨૫૫૨૫.૬૯ 

(૨) ખાસ કwા II 

(મકાન) અને ઉપર 

તથા સમકw 

(૩) ૪૨૫૨૫૫.૦૦  

(૪) ૬૦૦૦.૦૦ 

તા ૨૦-૧૨-૧૯ 

બપોર� ૧૫.૦૦ થી 

૧૬.૦૦ 

    

 

    

          
 
 
 
 

�મ    

ટ	
ડર ઓનલાઇન 

ઉપ!�ધ થવાની 

તાર�ખ    

ટ	
ડર ઓનલાઇન 

સબમીટ કરવાની 

છે!લી તાર�ખ અને 

સમય    

જ$ર� દ&તાવેજો, 

બાનાની રકમ તથા 

ટ_
ડર ફ� ર*ુ 

કરવાની છે!લી 

તાર�ખ 

જ$ર� દ&તાવેજો,બાનાની રકમ 

તથા ટ_
ડર ફ� મોકલવા� ુસરના] ુ

અ.ન. 

૧   

થી  

૨ 

તા ૨૨-૧૧-૧૯ 

(ઇ ટ�Cડર>ગ) 

તા. ૨૯-૧૧-૧૯ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૦૨-૧૨-૧૯ 

સમય ૧૮.૦૦ 

કાય+પાલક ઇજનેરhી, Vજુરાત 

રા^ય પોલીસ આવાસ િનગમ 

લી.અકોટા ર	!વે પોલીસ લાઇન, 

અકોટા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ 

ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)    

અ.ન. 

૩
  

 

  

તા ૨૫-૧૧-૧૯ 

(ઇ ટ�Cડર>ગ) 

તા. ૧૬-૧૨-૧૯ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૧૮-૧૨-૧૯ 

સમય ૧૮.૦૦ 

અિધક પોલીસ મહાિનદ	શકhી 

મેનેજ=ગ ડ�ર	કટરhી Vજુરાત રા^ય 

પોલીસ આવાસ િનગમ લી. લોકાi,ુત 

ભવનની પાછળ, નશાબધંી ભવન 

પાસે, "છ" રોડ, સે,ટર-૧૦/બી,   

ગાધંીનગર ૩૮૨૦૧૦ ફોન.ન.(૦૭૯ - 

૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬)    


