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કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી(નવભાગીય કચેરી) 

અકોટા રેલ્વે પોલીસ લાઇિ , અકોટા,વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોિ.િ.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦ 
(રજીસ્ટડય ઓફફસ.: ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.  િશાબધંી ભવિિી પાસ,ે લોકાયકુ્ત 

ભવિિી પાછળ, "છ" રોડ, સેક્ટર-૧૦/બી,  ગાધંીિગર-૩૮૨૦૧૦ )   

CINNO:U45201GJ1988SGC011453 

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

ટકૂી મદુતની જાહરે નનનિદા ન. ૩૦ (૨૦૧૮-૧૯) 
ગજુરાત રાજ્ય જાહરે બાધંકામ ખાતાિા તથા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકિા બાધંકામ નવભાગિા ઠેકેદારોિી માન્ય યાદીિી 
યોગ્ય શે્રણીમા િોધાયેલ ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી િીચેિા તમામ કામોિા ટેન્ડરો િીચે દશાયવેલ તારીખ સધુીમા મળી જાય 
તે રીતે મગંાવવામા આવે છે. અન.ુન. ૧ થી ૮  ઇ-ટેન્ડરીગ પધ્ધનતથી કાયયપાલક ઇજિેરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ 
આવાસ નિગમ લી.અકોટા રેલ્વે પોલીસ લાઇિ, અકોટા, વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)િી કચેરી દ્વારા 
મગંાવવામા આવે 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.જરૂરી ટેન્ડર 
ફીનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓડડર(િડોદરા ખાતે ચકૂિિા પાત્રનો જ ) ,બાનાની રકમની એફ.ડી.આર,તાજુ નોધણીન ુ
પ્રમાણપત્ર),બેંક સોલિશંી સટીફફકેટ,(અંદાજીત રકમના ૨૫ % લેખે) , છેલ્લા િર્ડન ુઆિક િેરાન ુ રીટનડ ફાઇલ કર્ાડ 
અંગેની કોપી, પ્રોનિડંન્ડ ફંડ રજીસ્ટ્રેશન, ગડુ્સ અને સનિિસટેક્ષ રજીસ્ટ્રેશન, ભાગીદારી ખત,ઇલેકરીક લાર્સન્સ (ફક્ત 
નિજણીકરણના કામો માટે) રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોન્ડ િગેરેની તેમજ ટેન્ડરમા માગ્ર્ા મજુબના તમામ 
ઓરીજનલ દસ્ટ્તાિેજો ઓનલાઇન સ્ટ્કેન કરી મકુ્િા ફરજ્ર્ાત છે.તેમજ બાનાની રકમ, ટેંન્ડર ફી, રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર 
પર એફફડેનિટ બોંન્ડ અસલમા રજુ કરિાની છેલ્લી તારીખ તથા કામના નામનો ઉલ્લેખ કરી શીલ્ડ કિર નીચે જણાિેલ 
તારીખ સધુીમા ઉપરોકત સરનામે રૂબરૂ/ રજી.પો.એ.ડી./સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટથી અિશ્ર્ રજુ કરિાન ુરહશેે. રૂબરૂ /પોસ્્થી ટેન્ડર 
આપવામા/મોકલવામા આવશે િહી. જરૂરી દસ્તાવેજો તથા ટેન્ડર ફી, તથા બાિાિી રકમન ુકવર રજુ કરવાિી છેલ્લી 
તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીિા ચાલ ુ ફદવસે રજુ કરી શકાશે.આ અંગેિી માફહતી 
નિગમિી િેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલ્ધ છે. બાિાિી રકમ ભરવામાથી મકુ્ક્તન ુ
પ્રામાણપત્ર ફક્ત પોલીસ આવાસ નિગમન ુજ ગ્રાહય રાખવામા આવશે. 
ક્રમ કામન ુિામ (૧)અંદાજીત રકમ(રૂ.) 

(૨) કક્ષા 
(૩)બાિાિી રકમ(રૂ.) 

(૨) ટેન્ડર ફફ(રૂ.) 

૧ વડોદરા જીલ્લાિા વાઘોડીયા તાલકુા સબજેલ4 કરજણ 
તાલકુા સબજેલ4 સાવલી તાલકુા સબજેલિા ખાસ 
મરામતન ુકામ (સાતમો પ્રર્ત્ન) 

(૧) ૨૨૮૪૩૦૯.૦૭ 

(૨) કક્ષા ઇ-૧ અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૨૨૮૪૩.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૨ દાહોદ જીલ્લાિા ડોકી સબજેલ ખાતે મેઇિ વોલ (૨૧ ફુટ) 
આર.સી.સી. ફદવાલ પર હાઇ વોલ્ટેજ ડી.સી. લાઇવ વાયર 
સીસ્ટમ અિે તેિે સલંગ્િ આઇટમો પરુી પાડી ફીટ કરવાિા 
કામ બાબત  

(૧) ૩૯૪૦૭૦૮.૦૦ 

(૨) કક્ષા ઇ-૧ અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૩૯૪૦૮.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૩ વિ નવકાસ નિગમિા હસ્તકિા િમયદા જીલ્લાિા 
રાજપીપળા તથા ડેડીયાપાડા ખાતે ગોડાઉિ તથા ઓફીસ 
તેમજ ભરૂચ જીલ્લાિા િેત્રગં ખાતેિા ક્વાટસય િા ખાસ 
મરામતન ુકામ (ડીપોજીટ વકય) (ચોથો પ્રર્ત્ન) 

(૧) ૩૯૫૭૨૦૯.૪૧ 
(૨) કક્ષા ઇ-૧ અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૩૯૫૭૩.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦ 
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૪ દાહોદ જીલ્લાિા ગલુબાર ખાતે પોલીસ આવાસ કક્ષા 
બી+૦૩ તથા આઉટ પોસ્ટન ુ બાધંકામ (નવજળીકરણ 
સહીત) (સાતમો પ્રર્ત્ન) 

(૧) ૪૨૭૮૭૫૨.૨૧ 

(૨) કક્ષા ઇ-૧ અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૪૨૭૮૮.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૫ ભરૂચ જીલ્લાિા ભરૂચ પોલીસ હડે ક્વાટયસ ખાત ે્લોક 
િબંર બી-૫ અિ ે બી-૬  તથા ભરૂચ રેલ્વે પોલીસ 
લાઇિ ખાતે ્લોક િબંર બી-૧ અિે બી-૨ (૩૨ 
યનુિટ)  અિે ભરૂચ જીલ્લાિા એસ.આર.પી. ગ્રપુ-૧૦ 
રુપિગર વાલીયા ખાત ે્લોક િબંર ૧4 ૨4 ૩4 ૬4 ૮4 

૧૦4 ૧૧4 ૧૭4 ૧૯ તથા ૨૦ અિ ે કમાન્ડન્ટ ઓફીસ 
ખાત ેટોઇલેટ ્લોક િા ખાસ મરામતિા કામ  

(૧) ૬૦૯૩૪૬૫.૭૬ 
(૨) કક્ષા ડી અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૬૦૯૩૫.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૬ િમયદા જીલ્લાિા મોઝદા4 વજેરીયા, કોલવણ અિ ે
પાિતલાવડી ખાતે પોલીસ સ્ટાફ ક્વાટયર કક્ષા બી+૦૩ 
આઉટ પોસ્ટિા બાધંકામ  (નવજળીકરણ સહીત) (બાકી 
રહતેા કામ બાબત ) (ચોથો પ્રર્ત્ન) 

(૧) ૧૦૯૯૮૭૨૯.૧૦ 
(૨) કક્ષા સી અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૧૦૯૯૮૮.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

૭ છોટાઉદેપરુ જીલ્લાિા કદવાલ ખાત ેકક્ષા બી-૧૬ તથા 
સી-૦૧ આવાસોન ુ બાધંકામ (નવજળીકરણ સહીત) 
(બાકી રહતેા કામ બાબત ) ( ચોથો પ્રર્ત્ન) 

(૧) ૧૨૭૨૨૧૩૭.૨૧ 
(૨) ખાસ કક્ષા III ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૧૨૭૨૨૨.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

૮ વડોદરા જીલ્લાિા છાણી પોલીસ હડે ક્વાટયર ખાતે 
એમ.ટી. સેક્શિ4 ડોગ કેિાલ અિે ક્લોથીગ સ્ટોરિા 
બાધંકામ  (નવજળીકરણ સહીત) 

(૧) ૨૭૫૦૪૩૦૨.૮૩ 
(૨) ખાસ કક્ષા III ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૨૭૫૦૪૩.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

 

અન ુ ક્ર્મ િબંર - ૨ િા કામ માટે ઇજારદારશ્રીએ ડી.સી. હાઇવોલ્ટેજ લાઇવ વાયર સીસ્ટમ પરૂી પાડી ફીટ કરવાન ુ
ઓછામા ઓછુ એક કામ છેલ્લા પાચં વર્યમા ં સતંોર્કારક રીતે પણુય કરેલ ુ હોવ ુ જોઇએ. ઇલેકટ્રીકલ એજન્સી પાસે 
ડી.સી.હાઇ વોલ્ટેજ લાઇવ વાયર સીસ્ટમ કામિો અનભુવ િ હોય તો સદર પ્રકારિા કામગીરીિા અનભુવી એજન્સી 
સાથે એમ.ઓ.ય.ુ કરી ઓિલાઇિ રજુ કરવાન ુરહશેે.  
 

                                                                                                                                                                                         

 
કાયયપાલક ઇજિેર, વડોદરા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ક્રમ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ 
ઉપલ્્ધ થવાિી તારીખ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ સબમીટ 
કરવાિી છેલ્લી તારીખ અિ ે
સમય 

જરૂરી દસ્તાવેજો,બાિાિી રકમ તથા ટેંન્ડર 
ફી રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખ 

અ.િ. 
૧  

થી   

૮ 
  

તા.૦૫-૦૨-૧૯ 
 (ઇ-ટેન્ડરીગ) 

 

 

તા. ૨૪-૦૩-૧૯ 
સમય: ૧૮.૦૦  

 

તા. ૨૬-૩-૧૯ 
કાયયપાલક ઇજિેરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય 
પોલીસ આવાસ નિગમ લી.અકોટા રેલ્વે 
પોલીસ લાઇિ, અકોટા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ 
ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) 


