ુ િાત િાિય પોલીસ આવાસ નનગમ લી.
ગિ
કાયયપાલક ઇિનેિશ્રીની કચેિી,
પોલીસ હેડ ક્િાટસા બ્લોક નાં૧૫ની નજીકરે સકોસા રરિંગરોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.
(રજીસ્ટડા ઓફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી.
લોકાયુક્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બીગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerajkot.gsphc@gmail.com

જાહેિનનનવદાનં.- ૨૨ (િ૦૧૮-૧૯)
ગુજરાત રાજય જાહેર બાાંઘકામ ખાતાના રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકના બાાંધકામ વિભાગોના ઠેકેદારોની
માન્ય યાદીની યોગ્ય શ્રેણીમા નોધાયેલ ઠેકેદારોશ્રી પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટે ન્ડરો નીચે દર્ાા િેલ
તારીખ સુધીમાાં મળી જાય તે રીતે માંગાિિામાાં આિે છે .અનુક્રમનાં.- ૧ થી ૯ના ટે ન્ડર ફોમા ઇ-ટે ન્ડરીંગ
૫ઘ્ઘવતથી કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમનની વિભાગીય
કચેરી,પોલીસ હેડ ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની નજીક, રે સકોસા રરિંગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ
(૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪

નીં

કચેરી

દ્વારા

માંગાિિામાાં

આિે

છે .

ટેન્ડર

ફોમા

ફકત

https://gsphc.nprocure.com૫ર નીચે જણાિેલ તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહેર્ે તથા નીચે જણાિેલ તારીખ
સુઘીમાાં ઓન લાઇન સબમીટ કરિાનુ ાં રહેર્ે. જરૂરી ટેન્ડર ફી નો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડા ર (રાજકોટ ખાતે
ચ ૂકિિા પાત્રનો જ), બાનાની રકમ, તાજા નોધણીનુ ાં પ્રમાણપત્ર ,બેંક સોલિાંર્ી સરટિફીકેટ (અંદાજજત
રકમના ૨૫% લેખે) છે લ્લા િર્ાન ુાં આિકિેરાની રરટના ફાઈલ કયાા અંગેની કોપી, પ્રોવિડન્ડ ફાંડ રજીસ્રેર્ન,
ભાગીદારી ખત,GST રજીસ્રેર્નની નકલ, પાનકાડા ની નકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત િીજળીકરણના
કામો માટે) િગેરેની તેમજ ટેન્ડરમાાં માગ્યા મુજબ તમામ ઓરિજિનલ દસ્તાવેિો ઓનલાઈન સ્કૅન કિી
મ ૂકવા ફિજીયાત છે . તેમજ બાનાની રકમ, તથા ટે ન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટે મ્પ પેપર એફીડેવિડ
બોન્ડ અસલમા રજૂ કરિાની છે લ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી વર્લ્ડ કિર નીચે જણાિેલ તારીખ સુધીમાાં
ઉપરોક્ત સરનામે રૂબરૂ રજી.પોસ્ટ. એડી/સ્પીડ પોસ્ટ થી અિશ્ય રજૂ કરિાનુ ાં રહેર્ે.વનધાારરત તારીખ
સુધીમાાં ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાિેજો બાનાની રકમ તથા ટે ન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટે મ્પ પેપર
એફીડેવિડ બોન્ડ અસલમા ફરજીયાત રજૂ કરિાના રહર્ે. રૂબરૂ પોસ્ટ થી ટે ન્ડર આપિામાાં/મોકલિામાાં
આિર્ે નહીં. જરૂરી દસ્તાિેજો તથા ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમનુ ાં કિર રજૂ કરિાની છે લ્લી તારીખે
આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહેર થાય તો ત્યાર પછીના ચાલુ રદિસે રજૂ કરી ર્કાર્ે. આ અંગેની મારહતી
વનગમની

િેબસાઈટ

www.gsphc.gujarat.gov.inતથા

મારહતી

ખાતાની

િેબસાઇટ
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www.statetenders.comઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે . બાનાની રકમ ભરિામાાંથી મુરકતનુાં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત
પોલીસ આિાસ વનગમનુાં જ ગ્રાહય રાખિામાાં આિર્ે

અનુ.ં

કામનું નામ

(૧) અંદાજીત િકમ

(૩) બાનાની િકમ

(૨) કક્ષા

(૪) ટે ન્ડિ ફી

કચ્છ જીલ્લાનાનલીયા (હાથીિોંઢ) ખાતે મરીન કમાન્ડો

(૧) ૧,૩૮,૦૫,૩૩૨.૪૭

(૩) ૧,૩૮,૦૫૩.૦૦

સેન્ટરમાાં ઈ.એસ.આર

(૨) કક્ષા “બી”અને ઉપર.

(૪) ૩,૬૦૦.૦૦

કચ્છ જીલ્લાના માાંડિીખાતે નેક્સ્ટજનરે ર્ન પોલીસ

(૧) ૨,૫૪,૬૮,૭૬૦.૬૬

(૩) ૨,૫૪,૬૮૮.૦૦

સ્ટેર્ન (સેમી અબાન ટાઈપ) નુ ાં બાાંધકામ. (િીજળીકરણ

(૨)

(૪) ૧૨૦૦૦.૦૦

સહીત) (ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)

(મકાન) અને ઉપર.

કચ્છ જજલ્લાના ભચાઉ પોલીસ લાઈન ખાતે કક્ષા બી-

(૧) ૩૨,૨૭,૯૩૫.૯૬

નં.

૧

સપ્લાય

નેટિકા

િોલનુબાાં
ાં ધકામ.

અન્ડર ગ્રાઉન્ડ સાંપ, િોટર
અને

કેમ્પસની

કમ્પાઉન્ડ

(િીજળીકરણ

સહીત)

(ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)

૨

૩

કક્ષા

“III”

૫૭, સી-૦૨ અને ઇ-૦૧ આિાસોમાાં ખાસ મરામતનુ ાં (૨) કક્ષા “ઈ-૧” અને
કામ તથા એસ.આર.પી. ગ્રુપ-૧૬ ખાતે અંડર ગ્રાઉન્ડ
સાંપ

અને

પાણીની

લાઈનનુ ાં

અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)

૪

ખાસ

કામ.

(૩) ૩૨,૨૮૦.૦૦
(૪) ૧,૫૦૦.૦૦

ઉપર.

(એસ.આર.

(ચોથો પ્રયત્ન)

રાજકોટ જજલ્લાના એસ.આર.પી. ગ્રુપ-૧૩ ઘાંટેશ્વર ખાતે

(૧) ૨૫,૭૩,૨૩૨.૧૭

(૩) ૨૫,૭૩૩.૦૦

બ્લોક નાં.બી-૨૫ અને ૨૬ (૨૪ યુવનટ) માાં ખાસ

(૨) કક્ષા “ઈ-૧” અને

(૪) ૧,૫૦૦.૦૦

મરામતનુ ાં કામ (એસ.આર. અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯

ઉપર.

અંતગાત) (ચોથો પ્રયત્ન)

૫

જામનગર જજલ્લાના ધ્રોલ ખાતે પોલીસ સ્ટેર્નનુ ાં (૧) ૨૫,૩૧,૪૪૧.૫૨

(૩) ૨૫,૩૧૫.૦૦

મરામતનુ ાં કામ તથા ઊંચી દીિાલ બાાંધિાનુ ાં કામ

(૨) કક્ષા “ઈ-૧” અને

(૪) ૧,૫૦૦.૦૦

તેમજ પોલીસ મુખ્ય મથક જામનગર ખાતે હયાત

ઉપર.

દીિાલ

ઉપર

કોન્સેંરીના

કોઈલનુ ાં કામ.(એસ.આર.

અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)(ત્રીજો પ્રયત્ન)

૬

દે િભ ૂવમ દ્વારકા જજલ્લાના દ્વારકા ખાતે કક્ષા બી-૧૨

(૧) ૧૯,૦૩,૮૯૩.૪૨

(૩) ૧૯,૦૩૯.૦૦

આિાસોનુ ાં ખાસ મરામતનુ ાં કામ (િીજળીકરણ સરહત)

(૨) કક્ષા “ઈ-૧” અને

(૪) ૯૦૦.૦૦

(એસ.આર. અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)(ત્રીજો

ઉપર.

પ્રયત્ન)

Page 2 of 5

૭

મોરબી જજલ્લાના તાલુકા પોલીસ લાઈનમાાં કક્ષા બી-૧,

(૧) ૧૯,૦૨,૯૯૬.૮૮

(૩) ૧૯,૦૩૦.૦૦

૨, અને ૩ (૨૮ યુવનટ)નુ ાં ખાસ મરામતનુ ાં કામ

(૨) કક્ષા “ઈ-૧” અને

(૪) ૯૦૦.૦૦

(એસ.આર. અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)

ઉપર.

(ચોથો

પ્રયત્ન)

૮

કચ્છ જજલ્લાના ભુજ ખાતે આિેલ લોટસ કોલોની

(૧) ૧૮,૬૨,૯૬૪.૧૧

(૩) ૧૮,૬૩૦.૦૦

પોલીસ

(૨)કક્ષા “ઈ-૧” અનેઉપર

(૪) ૯૦૦.૦૦

મોરબી જજલ્લાના મોરબી તાલુકા પોલીસ સ્ટેર્ન તથા

(૧) ૯,૫૧,૬૯૨.૦૧

(૩) ૧૯,૦૩૪.૦૦

મોરબી સીટી બી-રડવિઝન પોલીસ સ્ટેર્ન બબક્ટ્લ્ડિંગના

(૨) કક્ષા “ઈ-૨” અને

(૪) ૯૦૦.૦૦

ખાસ

ઉપર.

લાઈનમાાં

મરામતનુ ાં કામ

કક્ષા

ડી-૦૬

(િીજળીકરણ

આિસોમાાં

સરહત)

ખાસ

(એસ.આર.

અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત)(ચોથો પ્રયત્ન)

૯

મરામતનુ ાં

કામ(કલર

કામ)

એસ.આર.

અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ અંતગાત) (બીજો પ્રયત્ન)

ખાસ નોંધ :-અનક્રુ મ નં.-૧

ના કામ માટે (૧) છે લ્લા પાંચ વર્યમાં ઓછામાં ઓછં ૧ (એક) કામ ૧.૦૦

લાખ લલટિન ંુ કે તેનાથી વધાિે લલટિન ંુ આિ.સી.સી., ઇ.એસ.આિ. ન ંુ કામ ગવમેન્ટ ડીપાટય મેન્ટ કે સેમી
ગવમેન્ટ ડીપાટય મેન્ટ તેમિ મ્યનુ નનસપલ કોપોિે શનમાં આ બાબતન ંુ કામ કિે લ હોવ ંુ ફિજીયાત છે , અને આ
કિે લ કામન ંુ ૩-એ ફોમય અન્ય ડૉક્યુમેન્ટ સાથે સ્કેન કિી મ ૂકવ ંુ ફિજિયાત છે .
(૨) છે લ્લા પાંચ વર્યમાં ઓછામાં ઓછં ૧ (એક) કામ ૧.૫૦ લાખ લલટિન ંુ કે તેનાથી વધાિે લલટિન ંુ
આિ.સી.સી., અંડિ ગ્રાઉંડ સંપન ંુ કામ ગવમેન્ટ ડીપાટય મેન્ટ કે સેમી ગવમેન્ટ ડીપાટય મેન્ટ તેમિ મ્યનુ નનસપલ
કોપોિે શનમાં આ બાબતન ંુ કામ કિે લ હોવ ંુ ફિજિયાત છે , અને આ કિે લ કામન ંુ ૩-એ ફોમય અન્ય ડૉક્યુમેન્ટ
ુ વ ંુ ફિજીયાત છે .
સાથે સ્કેન કિી મક
અ.નં.

૦૧ થી
૦૯

ટે ન્ડિ ઓનલાઇન

ટે ન્ડિ ઓનલાઇન સબમીટ

િરૂિી બાનાની િકમ, ટે ન્ડિ ફી તથા બોન્ડ

ઉ૫લબ્ઘ થવાની

કિવાની છે લ્લી તાિીખ અને

િાિકોટ નવભાગીય કચેિી ખાતે િજુ કિવાની

તાિીખથી

સમય

છે લ્લી તાિીખ

૧૬.૦૩.૨૦૧૯

૦૫.૦૪.૨૦૧૯

૦૮.૦૪.૨૦૧૯

સાાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

સાાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે
ગુજરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી.
કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી,
પોલીસ હેડ ક્િાટસા બ્લોક નાં-૧૫ની નજીક,
રે સકોસા રરિંગરોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.
ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.

Page 3 of 5

ુ ય હકક નનગમ પાસે
કોઇ૫ણ અથવા બઘા િ ટે ન્ડિો કાિણ આપ્યા વગિ િદ કિવાનો સંપણ
અબાનઘત િાખવામાં આવે છે .

(ય.ુ સી.કક્કડ)
કાયયપાલક ઇિનેિ
ુ િાત િાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ.,િાિકોટ.
ગિ

Page 4 of 5

ગુિિાત િાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ. િાિકોટ
જાહેિ નનનવદાનં.૨૨ (૨૦૧૮-૧૯)
CIN : U45201GJ1988SGC011453
EMAIL : eerajkot.gsphc@gmail.com
ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી, પોલીસ હેડ ક્િાટસા, બ્લોક
નાં.૧૫ની

નજીક,

રે સકોસા

રરિંગ

રોડ

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.

ફોન/ફે ક્સ

(૦૨૮૧)

૨૪૪૯૯૪૪.દ્વારા માન્ય ઈજારદારો પાસેથી વિવિધ કામોના ટે ન્ડર માંગાિિાનુ ાં નક્કી કરે લ
છે . આ કામોની વિગતિાર જાહેર વનવિદા કચેરીના નોરટસ બોડા ઉપરાાંત આ અંગેની
વિગતો

વનગમની

િેબ

સાઈટhttps://gsphc.nprocure.com,www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી ખાતાની
િેબ સાઈટ www.statetenders.comઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે . આ કામો અંગેની િધુ
મારહતી કામકાજના રદિસો દરમ્યાન ઉપરોક્ત કચેરી તથા િડી કચેરી નો ફોન
નાં.(૦૭૯) ૨૩૨૫૬૮૦૦ થી ૨૩૨૫૬૮૦૬ નો સાંપકા સાધિાથી મળી ર્કર્ે. ટે ન્ડરો
આપિાની / સ્િીકારિાની તારીખ નીચે મુજબ છે .
અ.નં.

ટે ન્ડિ

ટે ન્ડિ ઓનલાઇન

િરૂિી બાનાની િકમ,
ટે ન્ડિ ફી તથા બોન્ડ

ઓનલાઇન

સબમીટ કિવાની

ઉપલબ્ઘ થવાની

છે લ્લી તાિીખ અને

િાિકોટ નવભાગીય

તાિીખ

સમય

કચેિી ખાતે િજુ કિવાની
છે લ્લી તાિીખ

૦૧ થી
૦૯

૧૬.૦૩.૨૦૧૯

૦૫.૦૪.૨૦૧૯

૦૮.૦૪.૨૦૧૯

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે

સાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે
કાયયપાલક ઈિનેિ
િાિકોટ
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