
 
 

 

�જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. વડોદરા 
કાય�પાલક ઇજનેર�ીની કચેર�(િવભાગીય કચેર�) 

અકોટા ર$%વે પોલીસ લાઇન , અકોટા,વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦ 

(ર/0ટડ� ઓ2ફસ.: �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.નાગર�ક 4રુવઠા િનગમ6 ુસ8ુંલ, સે9ટર-

૧૦/એ,ચ રોડ ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ )   CINNO:U45201GJ1988SGC011453 

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

@કૂ� Bદુતની Cહ$ર િનિવદા ન. ૨ (૨૦૧૮-૧૯) 

�જુરાત રા�ય Cહ$ર બાધંકામ ખાતાના તથા રા�ય સરકાર�ી હ0તકના બાંધકામ િવભાગના ઠ$ક$દારોની 

માGય યાદ�ની યોHય �ેણીમા નોધાયેલ ઠ$ક$દાર�ીઓ પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટ$Gડરો નીચે દશા�વેલ 

તાર�ખ Kધુીમા મળ� Cય તે ર�તે મગંાવવામા આવે છે. અ6.ુન. ૧ થી ૧૧ ઇ-ટ$Gડર�ગ પNધિતથી કાય�પાલક 

ઇજનેર�ી, �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર$%વે પોલીસ લાઇન, અકોટા, વડોદરા- 

૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)ની કચેર� Oારા મગંાવવામા આવે છે. ટPGડર ફોમ� ફ9ત 

:https://gsphc.nprocure.com  પર તથા www.Statetenders.com  નીચે જણાવેલ તાર�ખથી ઉપ%Rધ રહ$શે 

તથા નીચે જણાવેલ તાર�ખ Kધુીમા ઓનલાઇન સબમીટ કરવા6 ુરહ$શે.જSર� ટ$Gડર ફ�નો ડ�માGડ TાUટ/પે 

ઓડ�ર(વડોદરા ખાતે Vકૂવવા પાWનો જ ) ,બાનાની રકમની એફ.ડ�.આર,તાXુ નોધણી6 ુ YમાણપW),બZક 

સોલવશંી સટ[2ફક$ટ,(\દા/ત રકમના ૨૫ % લેખે) , છે%લા વષ�6 ુઆવક વેરા6 ુર�ટન� ફાઇલ કયા� \ગેની 

કોપી, YોિવડંGડ ફંડ ર/0_$શન, �ુ̀ સ અને સિવaસટ$b ર/0_$શન, ભાગીદાર� ખત,ઇલેક_�ક લાયસGસ (ફ9ત 

િવજણીકરણના કામો માટ$) S.૧૦૦ના 0ટ$cપ પેપર પર એ2ફડ$િવટ બોGડ વગેર$ની તેમજ ટ$Gડરમા માHયા 

Bજુબના તમામ ઓર�જનલ દ0તાવેજો ઓનલાઇન 0ક$ન કર� B9ુવા ફર�યાત છે.તેમજ બાનાની રકમ, ટPGડર 

ફ�, S.૧૦૦ના 0ટ$cપ પેપર પર એ2ફડ$િવટ બdGડ અસલમા રXુ કરવાની છે%લી તાર�ખ તથા કામના નામનો 

ઉ%લેખ કર� શી%ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ Kધુીમા ઉપરોકત સરનામે SબS/ ર/.પો.એ.ડ�./0પીડ પો0ટથી 

અવeય રXુ કરવા6 ુરહ$શે. SબS /પો0fથી ટ$Gડર આપવામા/મોકલવામા આવશે નહ�. જSર� દ0તાવેજો તથા 

ટ$Gડર ફ�, તથા બાનાની રકમ6 ુકવર રXુ કરવાની છે%લી તાર�ખે આક0મીક કારણોસર જો રC Cહ$ર થાય 

તો gયાર પછ�ના ચાh ુ 2દવસે રXુ કર� શકાશે.આ \ગેની મા2હતી િનગમની વેબસાઇટ 

www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલRધ છે. બાનાની રકમ ભરવામાથી Biુ9ત6 ુYામાણપW ફ9ત 

પોલીસ આવાસ િનગમ6 ુજ jાહય રાખવામા આવશે. 

kમ કામ6 ુનામ (૧)\દા/ત રકમ(S.) 

(૨) કbા 

(૩)બાનાની રકમ(S.) 

(૨) ટ$Gડર 2ફ(S.) 

૧ ભSચ lજ%લાના ભSચ ર$%વે પોલીસ 0ટ$શન ખાતે ખાસ 

મરામત6 ુકામ. (ચોથોYયgન) (ખાસમરામત)  

(૧) ૮૬૭૩૦૧.૦૨ 

(૨)કbા”ઇ૨”અને ઉપર 

તથા સમકb  

(૩) ૧૭૩૪૬.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦ 

૨ ભSચ lજ%લાના ભSચ પોલીસ હ$̀ 9વાટ�ર ખાતે ર$%વે 

પોલીસ લાઇન કbા બી-૧૬ આવાસો6 ુખાસ મરામત6 ુ

કામ.(ચોથો Yયgન)(ખાસમરામત) 

(૧) ૧૩૩૩૧૭૪.૪૮ 

(૨)કbા”ઇ૨”અને ઉપર 

તથા સમકb 

(૩) ૧૩૩૩૨.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦ 



 
 
૩ નમ�દા /%લાના રાજપીપળા ખાતે /તનગર બસ 0ટ$Gડ 

થી નવી /%લા pલ Kધુી ૬૫૦.૦૦ મીટર આર.સી.સી. 

_�મીb રોડ6 ુબાંધકામ.  

(૧) ૩૮૮૪૮૧૬.૧૦ 

(૨) કbા” ઇ-૧ ”અને 

ઉપર તથા સમકb 

(૩) ૩૮૮૫૦.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૪ વડોદરા jાcય તથા છોટાઉદ$4રૂ ખાતેના મકાનોમા 

િવિવધ 0થળોએ qહૂ િવભાગ હ$ઠળના િવિવધ પોલીસ 

િવભાગના રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� મકાનોમા ખાસમરામત 

તેમજ ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ uO-વાિષaક ભાવ કરાર. 

(િસિવલ કામો)   (બીજો Yયgન) 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ 

કરાર  

(૨)કbા” ઇ૧ ”અને 

ઉપર તથા સમકb 

(૩) ૪૫૦૦૦.૦૦ 

(૪)૧૫૦૦.૦૦ 

૫ ભSચ /%લા તથા રા.અ.પો.vળ Xુથ-૧૦ ખાતેના 

મકાનોમા િવિવધ 0થળોએ qહૂ િવભાગ હ$ઠળના િવિવધ 

પોલીસ િવભાગના રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� મકાનોમા 

ખાસમરામત તેમજ ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ uO-વાિષaક 

ભાવ કરાર. (િસિવલ કામો) (બીજો Yયgન) 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ  

કરાર 

 (૨)કbા” ઇ૧ ”અને 

ઉપર તથા સમકb 

(૩) ૪૫૦૦૦.૦૦ 

(૪)૧૫૦૦.૦૦ 

૬ નમ�દા /%લા તથા રા.અ.પો.vળ Xુથ-૧૮ 

ક$વડ�યાકોલોની ખાતેના મકાનોમા િવિવધ 0થળોએ qહૂ 

િવભાગ હ$ઠળના િવિવધ પોલીસ િવભાગના 

રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� મકાનોમા ખાસમરામત તેમજ 

ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ uO-વાિષaક ભાવ કરાર.(િસિવલ 

કામો) (બીજો Yયgન) 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ 

કરાર   

(૨)કbા” ડ� ”અને ઉપર 

તથા સમકb 

(૩)૬૦૦૦૦.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

૭ દાહોદ /%લા તથા રા.અ.પો.vળ Xુથ-૪ પાવડ� ખાતેના 

મકાનોમા િવિવધ 0થળોએ qહૂ િવભાગ હ$ઠળના િવિવધ 

પોલીસ િવભાગના રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� મકાનોમા 

ખાસમરામત તેમજ ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ uO-વાિષaક 

ભાવ કરાર. (િસિવલ કામો) (બીજો Yયgન) 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ 

કરાર  

(૨)કbા” ડ� ”અને ઉપર 

તથા સમકb 

(૩) ૬૦૦૦૦.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

૮ છોટાઉદ$4રૂ /%લા ના wટૂલીયા પો.હ$.9વા. ખાતે આચ�ર� 

એક$ડ$મી માટ$ વી.આઇ.પી.પોડ�યમ, પર$ડ jાઉGડ, 0_ોમ 

વોટર T$ઇન તથા બોરવેલ6 ુ કામ(વીજળ� કરણ સહ�ત) 

(બીજોYયgન) 

(૧)૮૧૭૬૪૬૧.૧૦  

(૨)કbા” ડ� ”અને ઉપર 

તથા સમકb 

(૩) ૮૧૭૬૫.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

૯ પચંમહાલ /%લા તથા રા.અ.પો.vળ Xુથ-૫ ગોધરા 

ખાતેના મકાનોમા િવિવધ 0થળોએ qહૂ િવભાગ હ$ઠળના 

િવિવધ પોલીસ િવભાગના રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� 

મકાનોમા ખાસમરામત તેમજ ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ 

uO-વાિષaક ભાવ કરાર. (િસિવલ કામો) (બીજો Yયgન) 

 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ 

કરાર   

(૨) કbા” ડ� ”અને 

ઉપર તથા સમકb 

(૩) ૮૫૦૦૦.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 



 
 
૧૦ વડોદરા શહ$ર, વડોદરા jાcયના વડોદરા શહ$ર ખાતેના 

મકાનો, પિxમ ર$%વે પોલીસ, પોલીસ તાલીમશાળા, 

રા.અ.પો.vળ-Xુથ-૧ તથા ૯ મા િવિવધ 0થળોએ qહૂ 

િવભાગ હ$ઠળના િવિવધ પોલીસ િવભાગના 

રહ$ણાક�/rબનરહ$ણાક� મકાનોમા ખાસમરામત તેમજ 

ઇGsા0tકચરના કામો માટ$ uO-વાિષaક ભાવ કરાર.(િસિવલ 

કામો) (બીજો Yયgન) 

(૧) uO-વાિષaક ભાવ 

કરાર  

(૨)કbા” બી ”અને ઉપર 

તથા સમકb 

(૩) ૧૬૫૦૦૦.૦૦ 

(૪)૩૬૦૦.૦૦ 

૧૧ વડોદરા /%લાના ચાણdદ ખાતે પોલીસ આવાસો કbા 

બી-૩૨, સી-૦૧ yિુનટ તથા jાcય પોલીસ 0ટ$શન6 ુ

બાધંકામ. (િવજળ� કરણ સહ�ત) (આર.બી. / 

એન.આર.બી. 0ક�મ) 

(૧) ૩૨૧૭૪૫૫૨.૪૬ 

(૨) ખાસ કbા “II” અને 

ઉપર તથા સમકb 

(૩) ૩૨૧૭૪૬.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

  

                                                                                                                                     

કાય�પાલક ઇ�નેર, વડોદરા                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kમ 

ટ$Gડર ઓનલાઇન 

ઉપ%Rધ થવાની તાર�ખ 

ટ$Gડર ઓનલાઇન સબમીટ 

કરવાની છે%લી તાર�ખ અને 

સમય 

જSર� દ0તાવેજો,બાનાની રકમ તથા ટPGડર 

ફ� રXુ કરવાની છે%લી તાર�ખ 

અ.ન. 

૧ 

 થી 

૧૧ 

તા. ૨૧.૦૫.૨૦૧૮ 

 (ઇ-ટ$Gડર�ગ) 

 

 

તા. ૦૧.૦૬.૨૦૧૮     

 સમય: ૧૮.૦૦  
 

તા. ૦૮.૦૬.૨૦૧૮   

કાય�પાલક ઇજનેર�ી, �જુરાત રા�ય 

પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર$%વે 

પોલીસ લાઇન, અકોટા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ 

ફોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) 



 
 

 

      �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ rલ.વડોદરા 

         Cહ$ર િનિવદા ન.: ૧(૨૦૧૮-૧૯) 

 (ર/0ટડ� ઓ2ફસ.: �જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ   

િનગમ લી.નાગર�ક 4રુવઠા િનગમ6 ુસ8ુંલ, સે9ટર-૧૦/એ,ચ 

રોડગાધંીનગર-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) Oારા માGય ઇCરદારો પાસેથી િસિવલ કામોના 

ટ$Gડરો ડાઉનલોડ�ગ, 2ફઝીકલ, તથા ઇ-ટ$Gડર�ગ પNધિતથી મગંાવવામા આવે છે. 

આ કામની િવગતવાર Cહ$ર િનિવદા કચેર�ના નોટ�સ બોડ� ઉપરાત િનગમની 

વેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in તથા www.Statetenders.com જોવા 

મળશે . આ કામ \ગેની વ| ુ િવગતો કામ કાજના 2દવસો દરcયાન ઉપરો9ત 

કચેર�નો સપંક� સાધવાથી મળ� શકશે. ઇ- ટ$Gડર માટ$ િનિવદામા તથા ટ$Gડરમા 

માHયા Bજુબના તમામ ઓર�જનલ દ0તાવેજો તેમજ ટPGડર ફ� અને 

ઇ.એમ.ડ�.ઓનલાઇન ટ$Gડર સબમીટ કરવાની છે%લી તાર�ખ Kધુીમા 0ક$ન 

કરવાના રહ$શે. 2ફઝીકલ દ0તાવેજો િનયત સમયમા મોકલવાના રહ$શે. 

અ6.ુkમ  ટ$Gડર 

ઓનલાઇન 

ઉપલRધ 

થવાની તાર�ખ  

ટ$Gડર ઓનલાઇન 

સબમીટ કરવાની 

છે%લી તાર�ખ અને 

સમય  

જSર� દ0તાવેજો, 

બાનાની રકમ તથા 

ટ$Gડર ફ� રXુ 

કરવાની છે%લી 

તાર�ખ.  

૧ થી  ૧૧ તા.૨૧.૦૫.૧૮ 

 (ઇ- ટ$Gડર�ગ) 

તા. ૦૧.૦૬.૧૮ 

સમય: ૧૮.૦૦  

તા. ૦૮.૦૬.૧૮ 

                           કાય�પાલક ઇ�નેર,વડોદરા                      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 GUJARAT STATE POLICE HOUSING 
CORPORATION LTD  ,VADODARA 
         NIT-1 [ 2018-2019 ] 
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. 
No 

Starting date of  
online tender 

Last date of  
Submission of  
online tender 

Last date of of 
Submission  of  
Physical  
Documents 

1 to 11 Dt.21.5.18 
 (E-Tendering) 

Dt. 01.06.18 Dt. 08.06.18 
 

                                            ECUTIVE ENGINEER,VADODARA 


