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 જાહરે નિનવદા િ.ં-૧૧(ર૦૧૯-૨૦) 
 
ગજુરાત રાજય જાહરે િાઘંકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શે્રણીમા ંિોંઘાયેલા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ 

નવભાગીય કચેરી હઠેળિા િીચે મજુિિા કામોિા અનકુ્રમન.ં- (૧ થી ૬) ન  ં ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી તથ  
અનકુ્રમન.ં- (૭ થી ૯) ન  ંટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ કમ રીવર્સ ઓકશન પઘ્ઘતતથી ઉ૫ર મજુિિી કચેરી દવારા મગંાવવામા ં
આવે છે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર િીચે જણાવલે તારીખથી ઉ૫લ્િઘ રહશેે તથા િીચ ે
જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ંઓન લ ઇન ર્બમીટ કરવાનુ ં રહશેે. ટેન્ડરમા ંખાસ શરતોમા ં માગં્યા મજુિિા ઓરીજીિલ 
દસ્તાવેજો સ્કેિ કરી ઓિલાઇિ ટેન્ડર સાથે મકુવાિા રહશેે. અનકુ્રમન.ં- (૧ થી ૬) ટેન્ડર કવર પર કામનુ ં િામ, 
િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ કરી સીલ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ં
નિગમિી નવભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા રહશેે. તથા 
અનકુ્રમન.ં- (૭ થી ૯) ટેન્ડર કવર પર કામનુ ંિામ, િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ 
કરી સીલ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ં નિગમિી વડીકચેરી, ગાઘંીિગર ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ 
સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા રહશેે. નિઘાયરીત તારીખ સઘુીમા ંિાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કવરમા ંરજુ 
કરવામા ંિહી આવે અથવા માન્ય ઘારા ઘોરણ મજુિ િહી હોય તો તેવા ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીવ ગણી 
ટેકિીકલ અિે / અથવા પ્રાઇઝ િીડ, ઓિલાઇિ ખોલવામા ંઆવશ ેિહી. અનકુ્રમ નબંર-(૧ થી ૯) માટે જરૂરી ટેન્ડર 
ફી તથા િાિાિી રકમનુ ંકવર રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર ૫છીિા 
ચાલ ુ દદવરે્ ટેન્ડર સ્વીકારવામા ંઆવશે. આ અંગેિી નવગતો માદહતી ખાતાિી વેિસાઇટ www.statetenders.com 

તથા નિગમિી વેિસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. િાિાિી રકમ ભરવામાથંી મદુકતનુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આવાસ નિગમનુ ં  જ ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે. કામોિી યોગ્યતા માટે ઓિલાઇિ ટેન્ડરમા ં
ટેકિીકલ િીડિો અભ્યાસ કરવાિો રહશેે તથા તે મજુિિા માગંેલ દસ્તાવેજો ઓિ લાઇિ ફરજીયાત રજુ કરવાિા 
રહશેે. ઇ-ટેન્ડરીંગથી જે ઇજારદારશ્રીઓ કવોલીફાય થશે ત ેજ ઇજારદારશ્રીઓ િીચે જણાવેલ તારીખ તથા સમયે ઓિ 
લાઇિ રીવસય ઓકશિમા ંભાગ લઇ શકશે.   

અ.નં
. 

ક મનુ ંન મ (૧) અંદ જીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બ ન ની રકમ 
(૪) કક્ષ   

રીવર્સ ઓકશન શરૂ 
થવ ની ત રીખ અને 

ર્મય 
૧ ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા ઉિા પોલીસ 

લાઇિિા જુિા કંડમ બ્લોકિ.ંિી-૧, િી-ર, 
િી-૩ િા ં કુલ ૩૬ કવાટસય તોડી જમીિ 
સમતલ કરી માલ-સામાિ લઇ જવાનુ ંકામ. 
(ચોથો પ્રયત્િ)  

(૧) ૪,૮ર,૪૦૦.૦૦ 
(૩) ૬૦૦.૦૦  

(ર) ર૪,૧ર૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇર’ અિ ે
ઉપર.  

------ 
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અ.નં
. 

ક મનુ ંન મ (૧) અંદ જીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બ ન ની રકમ 
(૪) કક્ષ   

રીવર્સ ઓકશન શરૂ 
થવ ની ત રીખ અને 

ર્મય 
ર અમરેલી ઓપિ જેલ અંદર આવલે 

ઇ.એસ.આર.િા ં રોડ પર કુવાિી િાજુમા ં
આવેલ પાણીિો ઓવર હડે ટાકંો-૦૧ િગં 
તોડી જમીિ સમતલ કરી માલ-સામાિ લઇ 
જવાનુ ંકામ. (િીજો પ્રયત્િ)  

(૧) પ૦૦૦.૦૦  
(૩) ૧ર૦.૦૦  

(ર) રપ૦.૦૦  
(૪) કક્ષા ‘’ઇર’’ 
અિે ઉપર. 
 

---- 

૩ ભાવિગર જીલ્લાિા વલ્લભીપરુ ખાતે કક્ષા 
િી-ર૪ (જી+ર) આવાસોનુ ંખાસ મરામતનુ ં
કામ. (સાતમો પ્રયત્િ)  

(૧) ૨૪,૬૭,૦૩૦.૯૯ 
(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૨૪,૬૭૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિ ે
ઉ૫ર.  

---- 

૪ િોટાદ ખાતે િોટાદ સિજેલનુ ં ખાસ 
મરામતનુ ંકામ. (િીજો પ્રયત્િ)  

(૧) ૧૭,૨૪,૬૭૫.૭૯ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૭૨૪૬.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘’ઇ૧’’ 
અિે ઉપર. 

---- 

પ ભાવિગર િવાપરા પોલીસ હડે કવાટસય 
ખાતે ડોગ કેિાલનુ ં િાઘંકામ. (ડી.જી.પી.-
એિ.આર.િી.) (અગ્રતાયાદી ૨૦૧૯-૨૦) 
(ચોથો પ્રયત્િ)  

(૧) ૬૯૫૦૮૭૮.૯૨ 
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૬૯૫૦૯.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા III 
(મકાિ) અિે ઉપર.  

---- 

૬ અમરેલી જીલ્લાિા જાફરાિાદ ખાત ે
આઇ.િી.ઓફીસનુ ં િાઘંકામ. (નવજળીકરણ 
સદહત) (નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- 
ડીજીપી – એિ.આર.િી.) (અગ્રતાયાદી 
૨૦૧૯-૨૦) (ચોથો પ્રયત્િ)  

(૧) ૭૪૨૪૮૫૨.૭૧ 
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૭૪૨૪૮.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા III 
(મકાિ) અિે ઉપર.    

---- 

૭ જુિાગઢ જીલ્લા જેલ ખાતે આર.સી.સી. રોડ 
(ટ્રીમીક્ષ), વઘારાિી સ્ત્રી િરેેક (૧૦ કેદીઓ) 
સાથે ટોયલેટ બ્લોક, ૧૮ ફુટ ઉંચી 
આર.સી.સી. દદવાલ, રેકડય રૂમ, ટોયલેટ 
બ્લોક, સ્ટડી સેન્ટર, સિુેદાર/ જેલગાડય રૂમ, 
અંડર ટ્રાયલ રૂમનુ ં િાઘંકામ અિે જેલિી 
અંદર મેડીટેશિ હોલ તથા કેન્ટીિ અિ ે
કક્ષા િી-૩૬ તથા સી-૦૭ જેલ આવાસોનુ ં
ખાસ મરામતનુ ંકામ. (નવજળીકરણ સદહત) 
(સ્કીમ- જેલ – એિ.આર.િી.) (અગ્રતાયાદી 
૨૦૧૭-૧૮) (ચોથો પ્રયત્િ)  

(૧) ૧૨૦૪૮૫૪૧.૫૭  
(૩) ૩૬૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૨૦૪૮૫.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘સી’ અિ ે
ઉપર.  

તા:-૧૦/૦૧/૨૦  
સમય  ૧૨ થી ૧૩ 
કલાકે  

 
 
 
 
 

અ.નં
. 

ક મનુ ંન મ (૧) અંદ જીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બ ન ની રકમ 
(૪) કક્ષ   

રીવર્સ ઓકશન શરૂ 
થવ ની ત રીખ અને 

ર્મય 
૮ ભાવિગર જીલ્લાિા મોટા ખુટંવડા ખાતે 

કક્ષા િી-૧૬ (પી+૪) તથા સી-૦૧ 
(૧) ૩૪૮૩૨૬૩૮.૩૧ 
(૩) ૬૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૩૪૮૩૨૬.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા II 

તા:-૨૧/૦૧/૨૦  
સમય ૧૨ થી ૧૩ 



આવાસોનુ ં િાઘંકામ. (નવજળીકરણ સદહત) 
(સ્કીમ- ડીજીપી – આર.િી.) (અગ્રતાયાદી  
૨૦૧૮-૧૯) 

(મકાિ) અિે ઉપર.    કલાકે 

૯ ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા વેરાવળ તાલકુાિા 
ઇણાજ ખાતે િવીિ જીલ્લા પોલીસ હડે 
કવાટસયમા ંકક્ષા િી-રપર (પી+૭) આવાસો, 
આર.એસ.આઇ.ઓફીસ/ કોતરૂમ/ ગાડયરૂમનુ ં
િાઘંકામ. (નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- 
ડીજીપી – આર.િી.- અગ્રતાયાદી ર૦૧૮-
૧૯ અિે ર૦૧૯-ર૦, એિ.આર.િી.- 
અગ્રતાયાદી- ર૦૧૮-૧૯)  

(૧)૪૦૪૦૦૪૭૮પ.૧૭ 
(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૪૦૪૦૦૪૮.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર.    

તા:-૨૧/૦૧/૨૦  
સમય ૧૪ થી ૧પ 
કલાકે 

 
અ.ન.ં ટેન્ડર ઓનલ ઇન ઉ૫લબ્ઘ 

થવ ની ત રીખ 
ટેન્ડર ઓનલ ઇન ર્બમીટ 

કરવ ની છેલ્લી ત રીખ અને 
ર્મય 

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ  ટેન્ડર ફી જુન ગઢ 
તવભ ગીય કચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છેલ્લી 

ત રીખ 
૧ થી ૬ ૨૩/૧૨/૧૯ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 

૧૭.૦૦ કલાક સઘુી 
૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 

અ.ન.ં ટેન્ડર ઓનલ ઇન ઉ૫લબ્ઘ 
થવ ની ત રીખ 

ટેન્ડર ઓનલ ઇન ર્બમીટ 
કરવ ની છેલ્લી ત રીખ અને 

ર્મય 

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ  ટેન્ડર ફી ગ ંઘીનગર 
વડીકચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છેલ્લી ત રીખ 

૭ ૨૩/૧૨/૧૯ ૦૬/૦૧/૨૦૨૦ 
૧૭.૦૦ કલાક સઘુી 

૦૮/૦૧/૨૦૨૦ 

૮ થી ૯ ૨૩/૧૨/૧૯ ૧૩/૦૧/૨૦૨૦ 
૧૭.૦૦ કલાક સઘુી 

૧૬/૦૧/૨૦૨૦ 

 
ઇજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટસ સાદર કરતી વખતે તેઓિા લેટરહડે ઉપર, પેઢીનુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. દશાયવવાનુ ં

રહશેે.  
કોઇ૫ણ અથવા િઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ કરવાિો સપંણુય હકક નિગમ પાસે અિાનઘત રાખવામા ંઆવે છે. 

 
 (નિતેશ ત્રાિંડીયા)  
ઇન્ચા.કાયયપાલક ઇજિેર 
ગ.ુરા.પો.આ.નિ.લી.  
     જુિાગઢ   


