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વેબસાઇટ:www.gsphc.gujarat.gov.in ઇ-મેઇલ: gshpcltd@gmail.com
ુ તની જાહેર નનનિદા ન. ૨૭ (૨૦૧૮-૧૯)
ટૂકી મદ
ગુજરાત રાજ્ય જાહેર બાંધકામ ખાતાિા તથા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકિા બાંધકામ નવભાગિા ઠેકેદારોિી
માન્ય યાદીિી યોગ્ય શ્રેણીમા િોધાયેલ ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી િીચેિા તમામ કામોિા ટેન્ડરો િીચે દશાયવેલ
તારીખ સુધીમા મળી જાય તે રીતે મંગાવવામા આવે છે . અન.ુ ન. ૧ થી ૩ ઇ-ટેન્ડરીગ પધ્ધનતથી કાયયપાલક
ઇજિેરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.અકોટા રે લ્વે પોલીસ લાઇિ, અકોટા, વડોદરા૩૯૦૦૨૦

ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)િી

કચેરી

દ્વારા

મંગાવવામા

આવે

છે .

ટેંન્ડર

ફોમય

ફક્ત

:https://gsphc.nprocure.com પર તથા www.Statetenders.com િીચે જણાવેલ તારીખથી ઉપલ્્ધ
રહેશે તથા િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમા ઓિલાઇિ સબમીટ કરવાનુ રહેશે.જરૂરી ટેન્ડર ફીનો ડીમાન્ડ
ડ્રાફ્ટ/પે ઓડડ ર(િડોદરા ખાતે ચ ૂકિિા પાત્રનો જ ) ,બાનાની રકમની એફ.ડી.આર,તાજુ નોધણીન ુ
પ્રમાણપત્ર),બેંક સોલિંશી સટીફફકેટ,(અંદાજીત રકમના ૨૫ % લેખે) , છે લ્લા િર્ડન ુ આિક િેરાન ુ રીટનડ ફાઇલ
ુ સ અને સનિિસટેક્ષ રજીસ્ટ્રેશન, ભાગીદારી ખત,ઇલેકરીક
કર્ાડ અંગે ની કોપી, પ્રોનિડંન્ડ ફં ડ રજીસ્ટ્રેશન, ગડ્
લાર્સન્સ (ફક્ત નિજણીકરણના કામો માટે) રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોન્ડ િગે રેની તેમજ
ુ બના તમામ ઓરીજનલ દસ્ટ્તાિેજો ઓનલાઇન સ્ટ્કેન કરી મક્ુ િા ફરજ્ર્ાત છે .તેમજ
ટેન્ડરમા માગ્ર્ા મજ
બાનાની રકમ, ટેંન્ડર ફી, રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોંન્ડ અસલમા રજુ કરિાની છે લ્લી તારીખ
ુ ીમા ઉપરોકત સરનામે રૂબરૂ/
તથા કામના નામનો ઉલ્લેખ કરી શીલ્ડ કિર નીચે જણાિેલ તારીખ સધ
રજી.પો.એ.ડી./સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટથી અિશ્ર્ રજુ કરિાન ુ રહેશ.ે રૂબરૂ /પોસ્્થી ટેન્ડર આપવામા/મોકલવામા આવશે
િહી. જરૂરી દસ્તાવેજો તથા ટેન્ડર ફી, તથા બાિાિી રકમનુ કવર રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખે આકસ્મીક
કારણોસર જો રજા જાહેર થાય તો ત્યાર પછીિા ચાલુ ફદવસે રજુ કરી શકાશે.આ અંગેિી માફહતી નિગમિી
િેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલ્ધ છે . બાિાિી રકમ ભરવામાથી મુક્ક્તનુ
પ્રામાણપત્ર ફક્ત પોલીસ આવાસ નિગમનુ જ ગ્રાહય રાખવામા આવશે.
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