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ઉપરોકત કોમ યુ   ટરરરરઝડ ન વિવા ઝ (આજ સ્ારૂપપ) ૈ વિકમઝાં પ્રવિધ્F કરાઝ વાિાંત ે.

કાર્યપાલક ઈજનેર
ગુજરાત રાજર્ પોલીસ આવાસ નનગમ લલ.,
સુરત

ુ રાત રાજર્ પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., સર
ુ ત
ગજ
જાહેર નનનવદા નં. - ૧ (ર૦૧૯ - ૨૦)
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કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી
૩૧, નમયદનગર સોસાર્ટી, જજલ્લા સેવાસદન-ર ની સામે,
કલાસીક હોટલની બાજુની ગલીમા, સાવયજનનક બોર્ઝ હોસ્ટે લની સામે,
અઠવાલાઈન્સ, સુરત - ૩૯પ ૦૦૧, ફોન નં. ૦૨૬૧ ૨૬૬૭૮૪૪

web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in &
e-mail id :- eesurat.gsphc@gmail.com

CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453

ગુ   જરઝત રઝજય જાહેર બઝાંFકઝમ ખઝતઝિઝ ઠેકે ઝરોિ

મઝન્ય યઝ નિ

યો્ય ્ી મઝાં િધFઝયા ઝ

ઠેકે ઝર્ ઓ પઝિથ િ ચિઝ કઝમોિઝ ટરરે ન્નર મઝટરરે કઝયયપપઝા ક ડજિર, ગુ   જરઝત રઝજય પોા  િ આાઝિ વિગમ
લા ., ૩૧, િમયપ િગર િોિઝયટરરન, જજલ્ા ઝ િાઝિ િ-ર િ િઝમ, કા ઝિ ક હોટરરા િ બઝજુ    િ ગા  મઝ, િઝાયપજવિક
બોય

હોસ્ટરરે ા િ િઝમ, અઠાઝા ઝડન્િ, સુ   રત (ફોિ િાં. ૦ર૬૧ ર૬૬૭૮૪૪) િ કચરનિ િ ચ જીઝાા  તઝરનખ

સુ   F મઝાં મળન જાય ત રનત માંગઝાાઝ મઝટરરે િકકન કરે ા  ે. અનુક્રમ નં.- ૧ થી ૬ માટે ડ-ટરરે ન્નરગગ પધ્Fવતથ
િ ચ જીઝાા  તઝરનખ સુ   F મઝાં ઓિ-ા ઝડિ િબમ ટરર કરાઝિઝ રહેશ, તમજ જરૂરી ટે ન્ીર ફીનો ીીમાન્ી ્ાફટ,
બાનાની રકમની એફ.ીી.આર., તાજા નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, બેન્ક સોલવંીી સટટીફિફકેટ (અંદાજીત રકમના રપ %
લેખે), છે લ્લા વષનયન ંુ આવકવેરાનું રીટય ન ફાઈલ કર્ાય અંગે ની કોપી, પ્રોનવીન્ી ફં ીનું રજીસ્ેે ીન, પાન કાીય ની
નકલ, ગુીસ એન્ી સનવસસ ટે ્ષ  રજીસ્ેે ીન, ભાગીદારી ખત, નવધુતીકરણ લાર્સન્સ (ફકત નવધુતીકરણ કામો
માટે ) અને રૂા.૧૦૦/- ના સ્ટે મ્પ પેપર પપર એફીીેવીટ િોટરરરઝડ ન કરી તેમજ ટે ન્ીરમા મા્ર્ા જુજબના તમામ
અસલ દસ્તાવેજોની નકલો સ્કે નંગ કરન િ ચ જીઝાા  તઝરનખ સુ   F મઝાં ઓિ-ા ઝડિ િબમ ટરર કરાઝિઝ રહેશ.
િચ

શઝયપ ાા  કઝમો મઝટરરે કાર ઉપર કઝમનુ    ાં િઝમ તથઝ બઝિઝિ રકમ, ટરરે ન્નર ફન, રૂપઝ.૧૦૦ િઝ સ્ટરરે મપ

પપરિ એફનનેા ટરર િોટરરરઝડ નિ કયઝયપ િ અિા  કોપ અિ રજૂ કરાઝિ ેલ્ા  તઝરનખિો ઉલ્ા ખ કરન શ લ્ન
કાર િ ચ જીઝાા  તઝરનખ સુ   F વિગમિ સુ   રત વાભઝગ ય કચરન ખઝત રજી.પો.એનન. / સ્પ ન પોસ્ટરર તથઝ
રૂપબરૂપથ અાશ્ય રજૂ કરાઝનુ    ાં રહેશ. વિFઝયપ રનત તઝરનખ સુ   F મઝાં ઉપરોકત તમઝમ

સ્તઝાજો, બઝિઝિ રકમ તથઝ

ટરરે ન્નર ફન રજૂ કરાઝમઝાં િહન આા અથાઝ મઝન્ય FઝરઝFોરી ુુ   જબ િહન હોય તો તાઝ ડજાર ઝર્ નુ    ાં ટરરે ન્નર
િોિ-રનિપોન્િ ા ગી , પ્રઝડ

બ ન ઓિ-ા ઝડિ ખોા ાઝમઝાં આાશ િહન, જરૂપરન

સ્તઝાજો તથઝ ટરરે ન્નર ફનનુ    ાં

કાર રજૂ કરાઝિ ેલ્ા  તઝરનખ આકસ્મ ક કઝરીોિર જો રજા જાહેર થઝય તો યયઝર પેનનુ    ાં ચઝ ુ    વ ાિ રજૂ
કરન શકઝશ. આ અંગિ વાગતો વિગમિ ાબ િઝડટરર

http://gsphc.nprocure.com

તથઝ

રઝજય

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથઝ
િરકઝર્ િ

મઝવહત

ખઝતઝિ

ાબ

િઝડટરર

www.statetenders.com ઉપર ઉપા બ્F ે. ાધુ   મઝાં જીઝાાઝનુ    ાં કે બઝિઝ ુુ   વકત પ્રમઝીપત્ર મઝત્ર
ગુ   જરઝત રઝજય પોા  િ આાઝિ વિગમ લા ., નુ    ાં જ મઝન્ય રઝખાઝમઝાં આાશ.

અ.નુ.ં

કામનું નામ

(૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.)

(ર) બાનાની રકમ (રૂા.)

રીવસય ઓકીન ીરૂ

(૩) ટેન્ીર ફી (રૂા.)

(૪) ક્ષ ા

થવાની તારીખ અને
સમર્

૧

સુ   રત જજલ્ા ઝિઝ ા ઝજપોર મધ્યસ્થ ેલા  ખઝત

(૧) ૧૮,૦૮,૦૧૬.૪૦

(ર) ૧૮,૦૮૦.૦૦

ેલા િ

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) કક્ષઝ ‘‘ડ૧’’ અિ

અં રિઝ

ખુ   લ્ા ઝ

ભઝગમઝાં

વ ાઝા નુ   ાં

બઝાંFકઝમ. (બ જો પ્રયયિ)
૨

ઉપર

િાિઝરન જજલ્ા ઝિઝ િાિઝરન િબેલા  ખઝત િાઝ

(૧) ૩૦,૨૦,૧૦૩.૫૬

(ર) ૩૦,૨૦૧.૦૦

ગઝનયપ રૂપમિઝ બઝાંFકઝમ અિ ેલા  અવFક્ષકિ કચરન

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) કક્ષઝ ‘‘ડ૧’’ અિ

અિ

ુુ   ા ઝકઝત

રૂપમ

-

એક્ષ્ટરરે ન્શિિઝ

બઝાંFકઝમ

-

ઉપર

બઝબત. (વાજળનકરી િવહત) (ેલા  અગ્રતઝયઝ ન
ાર્યપ ૨૦૧૮-૧૯)
૩

ાા િઝન જજલ્ા ઝિઝ ાા િઝન પોા  િ હેન કાઝટરરયપિ

(૧) ૬૧,૮૮,૨૧૫.૭૪

(ર) ૬૧,૮૮૨.૦૦

ખઝત પોા  િ આાઝિો કક્ષઝ બ -૭૨ પૈકન બ -૬૦

(૩) ર૪૦૦.૦૦

(૪) કક્ષઝ ‘‘નન’’ અિ

આાઝિોિઝ બ્ા ોક િાં. ર, ૩, ૪, ૫, ૬ િઝ ખઝિ

-

ઉપર

મરઝમતિઝ કઝમ બઝબત. (બ જો પ્રયયિ)
૪

િાિઝરન જજલ્ા ઝિઝાં ખરગઝમ ખઝત રૂપરા  પોા  િ

(૧) ૬૭,૬૪,૮૬૦.૪૪

(ર) ૬૭,૬૪૯.૦૦

સ્ટરરે શિિઝ બઝાંFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી િવહત)

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪) કક્ષઝ ‘‘નન’’ અિ

(નનજીપ

ર૦૧૭-૧૮)

(એિ.આર.બ .

સ્કનમ)

-

ઉપર

(બ જો પ્રયયિ)
૫

સુ   રત જજલ્ા ઝિઝ ા ઝજપોર મધ્યસ્થ ેલા  ખઝત

(૧) ૭૬,૦૭,૫૮૫.૫૭

(ર) ૭૬,૦૭૬.૦૦

ભજીયઝ હઝઉિ (ગ્રઝ+૧), નનસ્પન્િરન (ગ્રઝ+૧) અિ

(૩) ર૪૦૦.૦૦

(૪) ખઝિ કક્ષઝ "III"

પઝવકિંગ શનિઝ બઝાંFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી

-

(મકઝિ) અિ ઉપર

િવહત) (સ્કનમ એિ.આર.બ . ેલા ) (અગ્રતઝયઝ ન
ાર્યપ ર૦૧૮-૧૯) (પઝાંચમો પ્રયયિ)
૬

િાિઝરન

જીલ્ા ઝિઝ

િાિઝરન

િબેલા 

ખઝત

પોા  િ આાઝિો કક્ષઝ બ -૧૨, િ -૦૧ િઝાં

(૧) ૧,૩૫,૮૦,૪૩૬.૪૦

(ર) ૧,૩૫,૮૦૪.૦૦

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) કક્ષઝ ‘‘િ ’’ અિ

બઝFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી િવહત) (ેલા 

ઉપર

તઝ.ર૯.૬.ર૦૧૯
િમય ૧૦:૦૦ થ
૧૧:૦૦ કા ઝકે

અગ્રતઝયઝ ન ાર્યપ ૨૦૧૮-૧૯) (ેલા  આર.બ .
સ્કનમ)
અ.નં.

ટેન્ીર ઓન-લાઈન

ટેન્ીર ઓન-

ટેન્ીર ફી, બાનાની

ટેન્ીર ફી, બાનાની રકમ અને એફીીેવીટ બોન્ી

પપલબ્ધ થવાની

લાઈન સબમીટ

રકમ અને એફીીેવીટ

ફીઝીકલમાં દસ્તાવેજો પરત પહોંચાીવાનું સ્થળ

તારીખ

કરવાની છે લ્લી
તારીખ અને
સમર્

૧ થી ૫

૧.૬.૨૦૧૯

બોન્ી ફીઝીકલમાં રજ
કરવાની છે લ્લી
તારીખ

૨૧.૬.૨૦૧૯

૨૪.૬.૨૦૧૯

૧૮: ૦૦ કલાક

૧૭ : ૦૦ કલાક

કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી, ગુજરાત રાજર્ પોલીસ આવાસ
નનગમ લલ., ૩૧, નમયદનગર સોસાર્ટી, જજલ્લા સેવાસદન-ર ની
સામે, કલાસીક હોટલની બાજુની ગલીમા, સાવયજનનક બોર્ઝ
હોસ્ટે લની સામે, અઠવાલાઈન્સ, સુરત

૬

૧.૬.૨૦૧૯

૨૧.૬.૨૦૧૯

૨૪.૬.૨૦૧૯

૧૮: ૦૦ કલાક

૧૭ : ૦૦ કલાક

રજજસ્ટીય ઓફીસ : ગુજરાત રાજર્ પોલીસ આવાસ નનગમ લલ.,
લોકાયુકત ભવનની પાછળ ‘‘છ’’ રોી, સેકટર - ૧૦/બી,
ગાંધીનગર - ૩૮ર૦૧૦

કાર્યપાલક ઈજનેર

