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 �હ�ર િનવીદા ન.ં-૦૧(ર૦૧૮-૧૯) 

 

�જુરાત રાજય �હ�ર બાઘંકામ ખાતાના તથા રાજય સરકાર�ી હ�તકના બાધંકામ િવભાગોના ઠ�ક�દારોની 

મા�ય યાદ�ની યો�ય �ણેીમા ં ન�ધાયેલ ઠ�ક�દાર�ીઓ પાસેથી નીચનેા તમામ કામો માટ� ટ��ડરો નીચે દશા�વેલ 

તાર�ખ �ધુીમા ં મળ� �ય તે ર�ત ે મગંાવવામા ં આવે છે. અ��ુમન.ં- (૧) થી (૧૭) ટ��ડર ફોમ� ફકત 

https://gsphc.nprocure.com ૫ર નીચ ે જણાવેલ તાર�ખથી ઉ૫�બધ રહ�શે તથા નીચ ે જણાવલે તાર�ખ 

�ઘુીમા ંઓન લાઇન સબમીટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે જ�ર� ટ��ડર ફ� નો ડ�મા�ડ �ાફટ/પે -ઓડ�ર,બાનાની રકમ,તા� ર� 

���શન�ુ ં �માણપ�,બે�ક સોલવશંી સટ�ફ�ક�ટ (�દા�ત રકમના ૨૫ %  લખે)ે,છે�લા વષ��ુ ંઆવકવેરા�ુ ં ર�ટ�ન 

ફાઇલ કયા� �ગનેી કોપી,�ોિવડ�ટ ફડં ર����શન, ભાગીદાર� ખત,ઇલેક��ક લાયસ�સ,�.એસ.ટ� ર����શન 

િનિવદાની ખાસ ન�ધમા ંજણા�યા �જુબના દ�તાવજેો તથા ટ��ડરમા ંમા�ંયા �જુબના ઓર��નલ દ�તાવેજો �ક�ન 

કર� ઓન-લાઇન ટ��ડર સાથે �કુવાના રહ�શે.કવર પર કામ�ુ ંનામ,બાનાની રકમ તથા �ા.૧૦૦ નો બો�ડ અસલમા ં

સાદર કરવાનો રહ�શ.ેતથા ટ��ડર ફ� છે�લી તાર�ખનો ઉ�લેખ કર� સી�ડ કવર નીચે જણાવલે તાર�ખ �ધુીમા ં

િનગમની િવભાગીય કચેર� ,અમદાવાદ ખાતે �બ�/ ર�.પો.એ.ડ�/ �પીડ પો�ટથી અવ�ય ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શ.ે 

િનધા�ર�ત તાર�ખ �ધુીમા ંબાનાની રકમ તથા ટ��ડર ફ� તથા �ા.૧૦૦ નો બો�ડ અસલમા ંફર�યાત ર�ૂ કરવાનો 

રહ�શે. �બ�મા/ંપો�ટથી ટ��ડર આપવામા/ંમોકલવામા ંઆવશે નહ�.બાનાની રકમ તથા �ા.૧૦૦ નો બો�ડ અસલમા ં

તથા ટ��ડર ફ� �ુ ંકવર ર�ૂ કરવાની છે�લી તાર�ખે આક�મીક કરણોસર  જો ર� જહ�ર થાય તો �યાર પછ�ના ચા� ુ

�દવસે ટ��ડર ફ� �ુ ંકવર ર�ૂ કર� શકાશ.ે આ �ગેની િવગતો િનગમની વબેસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in તથા 

મા�હતી ખાતાની વબેસાઇટ  www.statetenders.com  ઉ૫ર ઉ૫લ�ધ છે.િનિવદાના કમોમા ં� કાઇં �ધુારા-વધારા 

હશે,ત ે https://gsphc.nprocure.com પર જોવા મળશે.બાના��ુકત �માણ૫� ફકત પોલીસ આવાસ િનગમ�ુ ં  જ 

�ાહય રાખવામા ંઆવશ.ે 

અ.ન.ં કામ�ુ ંનામ (૧)�દા�ત રકમ (�ા) 

(૩) ક�ા 

(ર)બાનાની 

રકમ(�ા) 

(૪) ટ� �ડર ફ� (�ા) 

૧ અમદાવાદ શહ�રના ચાદંખેડા ખાતે પોલીસ �ટ�શન તથા 

બેર�ક�ુ ંકામ (બીજો �ય�ન ) 

(૧)૧,૭૯,૫૦,૬૬૧.૫૬  

(૨)‘ખાસ ક�ા -III’ મકાન 

અને ઉપરના  તથા 

સમક�  

(૩)૧,૭૯,૫૦૭.૦૦ 

(૪)૩૬૦૦.૦૦ 

 



અ.ન.ં કામ�ુ ંનામ (૧)�દા�ત રકમ (�ા) 

(૩) ક�ા 

(ર)બાનાની 

રકમ(�ા) 

(૪) ટ� �ડર ફ� (�ા) 

૨ અમદાવાદ શહ�રના વટવા �.આઇ.ડ�.સી. ખાતે �જુરાત 

��ુષણ િનય�ંણ બોડ�ની ઓ�ફસ�ુ ં બાધંકામ (વીજળ�કરણ 

સ�હત) 

(૧)૧,૬૯,૯૪,૩૮૩.૨૬  

(૨)‘ખાસ ક�ા -III’ મકાન 

અને ઉપરના  તથા 

સમક�  

(૩)૧૬૯૯૪૪.૦૦ 

(૪)૩૬૦૦.૦૦ 

 

૩

  

�રુ���નગર ��લાના �રુ���નગર ખાતે �જુરાત ��ુષણ 

િનય�ંણ બોડ�ની ઓ�ફસ�ુ ંબાધંકામ (વીજળ�કરણ સ�હત) 

(૧)૧,૬૨,૦૧,૦૧૫.૨૬  

(૨)‘ખાસ ક�ા -III’ મકાન 

અને ઉપરના  તથા 

સમક�  

(૩)૧૬૨૦૧૦.૦૦ 

(૪)૩૬૦૦.૦૦ 

 

૪

  

�રુ���નગર ��લા ખાતે હોમગાડ� ભવનના બાધંકામ  (૧)૧૩૯૬૭૭૦૫.૧૬ 

(૨)‘ખાસ ક�ા -III’ મકાન 

અને ઉપરના  તથા 

સમક�  

(૩)૧૩૯૬૭૭.૦૦ 

(૪)૩૬૦૦.૦૦ 

 

૫

  

�રુ���નગર ��લા ના લખતર ખાત ે હોમગાડ� ભવનના 

બાધંકામ 

(૧)૭૧,૪૬,૮૨૮.૩૧ 

(૨) ‘ડ�’ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૭૧૪૬૮.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

 

 

 

૬ �રુ���નગર ��લા ના તરણેતર ખાતે બી-૦૩ તથા આઉટ 

પો�ટ�ુ ંબાધંકામ (વીજળ�કરણ સ�હત) 

(૧)૭૦,૧૬,૪૪૮.૧૭ 

(૨)’ડ�’ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૭૧૧૬૪.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

 

 

 

૭

  

અમદાવાદ ��લાના િવઠલા�રુ તથા માડંલ પોલીસ લાઇન 

ખાતે પો.�ટા.કવા�ના ક�ા બી-૨૪,સી-૦૧ � ુખાસ મરામત�ુ ં

કામ (પાચંમો �ય�ન) 

(૧)૪૯૨૯૮૯૮.૦૦       

(૨)ઇ૧ તથા ઉપરના 

તથા સમક�  

(૩)૪૯૨૯૯.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૮

  

અમદાવાદ શહ�રના િવિવધ પોલીસ �િુનટના રહ�ણાકં તથા 

�બન - રહ�ણાકં મકાનો �વા ક� પોલીસ, �લ, એફ.એસ.એલ., 

એ.સી.બી, હોમગાડ�, એસ.આર.પી.�ડપાટ�મે�ટના મકાનોમા ં

નાના �ળુ કામો સાથે ખાસ મરામતની કામગીર� માટ�નો 

વાિષ�ક કરાર(વાિષ�ક ભાવ કરાર - ૨૪ મ�હના )            

(�ીજો�ય�ન) 

વાિષ�ક ભાવ કરાર  

‘બી’ તથા ઉપરના ંતથા 

સમક� 

(૩)૩,૦૦,૦૦૦.૦૦  

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

૯ અમદાવાદ શહ�રના અસારવા ખાતે સી.આઇ.ડ�.�ાઇમની 

ઓ�ફસમા ંફિન�ચર ��ુુ પાડ� ફ�ટ કર� આપવા�ુ ંકામ  

(૧)૪૫૩૩૫૩૫.૪૧.૦૦       

(૨)ઇ૧ તથા ઉપરના 

તથા સમક�  

(૩)૪૫૩૩૫.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 



અ.ન.ં કામ�ુ ંનામ (૧)�દા�ત રકમ (�ા) 

(૩) ક�ા 

(ર)બાનાની 

રકમ(�ા) 

(૪) ટ� �ડર ફ� (�ા) 

૧૦

  

અમદાવાદ  શહ�રના શાહ�બાગ ખાતે આઇ.પી.એસ મશે ખાત ે

ક�ચન ઇકવીપમે�ટ �રુા પાડ� ફ�ટ કરવા�ુ ં કામ (િસવીલ 

તથા ઇલે.કામ સાથ)ે (�ીજો�ય�ન) 

(૧)૩૭,૧૦,૭૨૬.૫૨       

(૨)ઇ૧ તથા ઉપરના 

તથા સમક�  

(૩)૩૭૧૦૮.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૧૧

  

અમદાવાદ શહ�રના પોલીસ કિમ�ર કચેર� ખાતે અિધક 

પોલીસ કિમ�રની કચેર�મા ં ફિન�ચરની કામગીર�  

(ઇલે.સ�હત) તથા પોલીસ કિમ�ર કચેર�  ક��પસ ખાત ે�દર 

તથા બહારની બા�ુ એ કલરની કામગીર� તથા ગોમતી�રુ 

પોલીસ ��ુય મથક ખાત ે ઓ��ટ�કલ ની કામગીર� (બીજો 

�ય�ન) 

 

(૧)૩૨,૯૫,૯૫૮.૧૫       

(૨)ઇ૧ તથા ઉપરના 

તથા સમક�  

(૩)૩૨૯૬૦.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૧૨ અમદાવાદ  શહ�રના શાહ�બાગ ખાત ે આવલે સાયબર સલે 

ખાતે સોશીયલ િમડ�યા ઇ�ટ�લીજ�ટ લબે ખાત ેફિન�ચર�ુ ંકામ 

તથા એ.ટ�.એસ છારોડ� ખાતે ફિન�ચર�ુ ં કામ (ઇલે.સ�હત) 

(બીજો �ય�ન) 

(૧)૨૬,૭૨,૭૩૭.૦૬     

(૨)ઇ૧ તથા ઉપરના 

તથા સમક�  

 

(૩)૨૬૭૨૭.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૧૩ અમદાવાદ  શહ�રના શાહ�બાગ પોલીસ હ�ડ કવા� ખાત ે

એમ.ટ� સેકશન�ુ ંકામ,ર��વ ેએસ.પી. ડ�.વાય. એસ.પી કચેર� 

ખાતે મરામત�ુ ં કામ તથા ગાયકવાડ હવેલી ઇ-૧૨ ખાતે 

ગટરલાઇન એકસટ��શન�ુ ંકામ 

(૧)૧૪,૮૭,૨૬૪.૯૦       

(૨)ઇ૨ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૧૪૮૭૩.૦૦       

(૪)૯૦૦.૦૦  

૧૪

  

�રુ���નગર ��લાના લ�મડ�, �ાગં�ા સીટ�, �ળુ�, 

પાણશીણા,�ડુા,ચોટ�લા, તથા થાનગઢ ખાતે હયાત પોલીસ 

�ટ�શનમા ં મ�હલા લોકઅપ� ુ કામ તથા ઝ��વાડા પોલીસ 

�ટ�શન�ુ ંખાસ મરામત�ુ ંકામ( ચોથો �ય�ન ) 

(૧)૧૩,૩૨,૨૭૬.૫૪ 

(૨)ઇ૨ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૧૩૩૨૨.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦  

૧૫ અમદાવાદ શહ�રના સાબરમતી �લ ખાતે આસન બેર�કની 

ફરતે ક�પાઉ�ડ વોલ�ુ ંકામ (બીજો �ય�ન) 

(૧)૧૩,૦૭,૨૮૫.૩૨ 

(૨)ઇ૨ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૧૩૦૭૩.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦  

૧૬ અમદાવદ ��લાના બગોદરા ખાતે પો.�ટા.કવા�.ના બી-૧૨ 

આવાસો�ુ ંખાસ મરામત�ુ ંકામ  

(૧)૧૩,૩૧,૨૫૬.૦૦ 

(૨)ઇ૨ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૧૩૩૧૩.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦  

૧૭ અમદાવાદ શહ�રના શાહ�બાગ ડફનાળા આઇ.પી.એસ.મેશ 

ખાતે ર નગં ટોઇલેટ �લોક�ુ ં તથા મેશના ટ�ર�સ �ુ ંચાઇના 

મોઝેક�ુ ંખાસ મરામત�ુ ંકામ  

(૧)૮૭૫૨૧૧.૨૦.૦૦ 

(૨)ઇ૨ તથા ઉપરના ં

તથા સમક� 

(૩)૧૭૫૦૫.૦૦ 

(૪)૯૦૦.૦૦  



 

 

અ.ન.ં ટ��ડર ઓનલાઇન ઉ૫લ�ઘ 

થવાની તાર�ખ  

ટ��ડર ઓનલાઇન સબમીટ 

કરવાની છે�લી તાર�ખ અને 

સમય  

ટ��ડર ના જ�ર� 

દ�તાવેજો 

�વીકારવાની છે�લી 

તાર�ખ  

જ�ર� દ�તાવેજો 

બાનાની રકમ તથા 

ટ��ડર ફ� તથા 

ટ��ડર પહ�ચાડવા� ુ

�થળ  

૧ થી 

૧૭ 

૨૭/૪/૧૮ 

 

૧૮/૫/૧૮ ૨૪/૫/૧૮ કાય�પાલક ઇજનરે�ી ની 

કચેર� , 

�જુરાત રાજય પોલીસ 

આવાસ િનગમ લીમીટ�ડ-

અમદાવાદ િવભાગીય કચેર�, 

શાહ�બાગ પો.�ટ�ની બા�ુમા ં

,રાણીસતી મ�ંદરના ખાચંામા,ં 

શાહ�બાગ,અમદાવાદ-૦૪ 

 

કોઇ ૫ણ અથવા બધા ટ��ડર કારણ આ�યા વગર રદ કરવાનો હકક િનગમ અબાિધત રાખે છે. 

 

 

 કાય�પાલક ઇજનેર 

�.ુરા.પો.આ.િન.લી.  

     અમદાવાદ 

 


