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જાહરે નિનવદા િ.ં - ૧૯ (ર૦૧૮ - ૧૯) 
કાયયપાલક ઈજિેરિી કચેરી 

૩૧, િમયદિગર સોસાયટી, જજલ્ લા સેવાસદર-ર િી સામે, કલાસીક હોટલિી બાજુિી ગલીમા, સાવયજનિક 
બોયઝ હોસ્ ટેલિી સામે, અઠવાલાઈન્ સ, સરુત - ૩૯પ ૦૦૧   

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

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

 ગજુરાત રાજય જાહરે બાાંધકામ ખાતાના ઠેકેદારોની માન્ ય યાદનની યો્ ય ્રેણીીમાાં 
નોંધાયરેણલા ઠેકેદાર્ીઓ પાસરેણથી નીચરેણના કામોના ટેન્ મર માટે કાયયપપાલક જજનરેણર, ગજુરાત રાજય 
પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., ૩૧, નમયપદનગર સોસાયટન, જજલ્ લા સરેણવાસદર-ર ની સામરેણ, કલાસીક 
હોટલની બાજુની ગલીમા, સાવયપજનનક બોય  હો્ ટેલની સામરેણ, અઠવાલાજન્ સ, સરુત ની કચરેણરનનરેણ 
નીચરેણ જીાવરેણલ તારનખ સધુીમાાં મળન જાય તરેણ રનતરેણ માંગાવવા માટે નકકન કરેલ છરેણ.  અનકુ્રમ િ.ં- ૧ 
થી ૪ જ-ટેન્ મરગગ પ્ ધનતથી નીચરેણ જીાવરેણલ તારનખ સધુીમાાં ઓન-લાજન સબમીટ કરવાના રહશેરેણ, 
તરેણમજ જરૂરી ટેન્  ર ીીિો  ીમાન્   ડ્રાીટ, બાિાિી રકમિી એી. ી.આર., તાજા િોંધણીનુ ંપ્રમાણપત્ર, 
બેન્ ક સોલવીંી સટટીફિીકેટ (અંદાજીત રકમિા રપ % લેખે), છેલ્ લા વષનયનુ ંઆવકવેરાનુ ંરીટયિ ીાઈલ 
કયાય અંગેિી કોપી, પ્રોનવ ન્   ીં નુ ં રજીસ્ ે ેીિ, પાિ કા યિી િકલ, ગ ુસ એન્   સનવસસ ટે્ 
રજીસ્ ે ેીિ, ભાગીદારી ખત, નવધતુીકરણ લાયસન્ સ (ીકત નવધતુીકરણ કામો માટે) અિે રૂા.૧૦૦/- 
િા સ્ ટેમ્ પ પેપર પપર એીી વેીટ નોટરાજ મ કરી તેમજ ટેન્  રમા મા્ યા જજુબિા તમામ અસલ 
દસ્ તાવેજોિી િકલો સ્ કેિંગ કરન નીચરેણ જીાવરેણલ તારનખ સધુીમાાં ઓન-લાજન સબમીટ કરવાના 
રહશેરેણ. 
 નીચરેણ દશાયપવરેણલ કામો માટે કવર ઉપર કામનુાં નામ તથા બાનાની રકમ, ટેન્ મર ીન, રા.૧૦૦ 
ના ્ ટેમ્ પ પરેણપરની ફીનમવેીટ નોટરાજ મની કયાયપની અસલ કોપી અનરેણ રજૂ કરવાની છરેણલ્ લી 
તારનખનો ઉલ્ લરેણખ કરન શીલ્ મ કવર નીચરેણ જીાવરેણલ તારનખ સધુી નનગમની સરુત નવાાગીય કચરેણરન 
ખાતરેણ રજી.પો.ફમન. / ્ પીમ પો્ ટ તથા રબરથી અવ્ ય રજૂ કરવાનુાં રહશેરેણ. નનધાયપરનત તારનખ 
સધુીમાાં ઉપરોકત તમામ દ્ તાવરેણજો, બાનાની રકમ તથા ટેન્ મર ીન રજૂ કરવામાાં નહન આવરેણ અથવા 
માન્ ય ધારાધોરી ુજુબ નહન હોય તો તરેણવા જજારદાર્ીનુાં ટેન્ મર નોન-રનસપોન્ સીવ ગીી, પ્રાજ  
બીમ ઓન-લાજન ખોલવામાાં આવશરેણ નહન, જરરન દ્ તાવરેણજો તથા ટેન્ મર ીનનુાં કવર રજૂ કરવાની 
છરેણલ્ લી તારનખરેણ આક્ મીક કારીોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત યાર પછનનુાં ચા  ુ વદવસરેણ રજૂ કરન 
શકાશરેણ. આ અંગરેણની નવગતો નનગમની વરેણબ સાજટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા 
http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકાર્ીની માવહતી ખાતાની વરેણબ સાજટ 
www.statetenders.com ઉપર ઉપલબ્ ધ છરેણ. વધમુાાં જીાવવાનુાં કે બાના ુવુકત પ્રમાીપત્ર 
માત્ર ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., નુાં જ માન્ ય રાખવામાાં આવશરેણ. 
 
 
 
 
 

ukfLr x'gkÙijÑ lûÂe~  



અ.નુ.ં કામનુ ંિામ (૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.) 
(૩) ટેન્  ર ીી (રૂા.) 

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.) 
(૪) ક્ા 

૧ માાંગ જજલ્ લાના નવનવધ ્ થળોફ ગ હહ 
નવાાગના રહીેાાંક તથા લબન-રહીેાાંક 
મકાનોના ખાસ મરામત / નાના 
ુળુકામોની કામગીરન માટેનો વાનષિક ાાવ 
કરાર બાબત. (ીકત નસનવલ કામ) (ીે -ર) 
(ત્રીજો પ્રયત ન)   

(૧) દ્વિ-વાનષિક ાાવ કરાર 

(૩) ૧૫૦૦.૦૦   

(ર) પ૦,૦૦૦.૦૦  
(૪) કક્ષા ‘‘જ-૧’’ અનરેણ 
ઉપર 

ર માાંગ જજલ્ લાના આહવા પોલીસ હમે કવાટયપસ 
ખાતરેણ પોલીસ આવાસો કક્ષા બી-૮૦ 
આવાસોના બ્ લોક નાં. ૧ અનરેણ ર ના ખાસ 
મરામતના કામ બાબત. (બીજો પ્રયત ન)   

(૧) ર૮,પ૧,૧૬૫.૭૮ 

(૩)  ૧૫૦૦.૦૦  
(ર) ૨૮,૫૧૨.૦૦  
(૪) કક્ષા ‘‘જ૧’’ અનરેણ ઉપર 

૩ સરુત જજલ્ લાના લાજપોર મ્ ય્ થ ેલલ ખાતરેણ 
ાજીયા હાઉસ (ગ્રા+૧), મન્ પરેણન્ સરન (ગ્રા+૧) 
અનરેણ પાવકિંગ શરેણમના બાાંધકામ બાબત. 
(નવજળનકરી સવહત) (્ કનમ ફન.આર.બી. 
ેલલ) (અગ્રતાયાદન વષયપ ર૦૧૮-૧૯) (બીજો 
પ્રયત ન) 

(૧) ૭૬,૦૭,૫૮૫.૫૭  
(૩) ર૪૦૦.૦૦   

(ર) ૭૬,૦૭૬.૦૦  
(૪) ખાસ કક્ષા "III" 

(મકાન) અનરેણ ઉપર  

૪ નવસારન જજલ્ લાના નવસારન સબ ેલલ ખાતરેણ 
પરુુષ બરેણરેક અનરેણ મવહલા બરેણરેકનાાં બાાંધકામ 
બાબત. (નવજળનકરી સવહત) (ેલલ કામની 
અગ્રતાયાદન વષયપ ર૦૧૭-૧૮) (પાાંચમો 
પ્રયત ન)  

(૧) ૧,૩૪,૩૦,પ૬૦.૬૧   
(૩) ૩૬૦૦.૦૦   

(ર) ૧,૩૪,૩૦૫.૦૦  
(૪) ખાસ કક્ષા "III" 
(મકાન) અનરેણ ઉપર 

 

અ.િ.ં ટેન્  ર નિ-
લાઈિ પપલબ્ ધ 
થવાિી તારીખ 

ટેન્  ર નિ-
લાઈિ સબમીટ 
કરવાિી છેલ્ લી 
તારીખ અિે 

સમય 

ટેન્  ર ીી, બાિાિી 
રકમ અિે 

એીી ેવીટ બોન્   
ીીઝીકલમા ંરજૂ 

કરવાિી છેલ્ લી તારીખ  

ટેન્  ર ીી, બાિાિી રકમ અિે 
એીી ેવીટ બોન્   ીીઝીકલમા ં
દસ્ તાવેજો પરત પહોંચા વાનુ ં

સ્ થળ  

૧ થી ૪  ૧૩.૦ર.ર૦૧૯  ર૧.૦ર.ર૦૧૯ 

૧૮ : ૦૦ કલાક
  
 
 

રપ.૦ર.ર૦૧૯ 

૧૭ : ૦૦ કલાક 
 
 

કાયયપપાલક જજનરેણરની કચરેણરન, 
ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ 
નનગમ લલ., ૩૧, નમયપદનગર 
સોસાયટન, જજલ્ લા સરેણવાસદર-ર ની 
સામરેણ, કલાસીક હોટલની બાજુની 
ગલીમા, સાવયપજનનક બોય  
હો્ ટેલની સામરેણ, અઠવાલાજન્ સ, 
સરુત 

ખાસ િોંધ - ૧ થી ૪ કામોના ટેન્ મર માટે ીન ીકલ મોકુમુરેણન્ ટ તા. રપ.૦ર.૨૦૧૯, ૧૭ : ૦૦ કલાક સધુીમાાં નનગમની 
સરુત નવાાગીય કચરેણરન ખાતરેણ રજી.પો.ફમન. / ્ પીમ પો્ ટ તથા રબરથી અવ્ ય રજૂ કરવાનુાં રહશેરેણ. ેલ જજારદાર્ીના 
મોકુમુરેણન્ ટ તા. રપ.૦ર.૨૦૧૯, ૧૭:૦૦ કલાક બાદ મળ્યરેણથી તરેણવા જજારદાર્ીનુાં ટેન્ મર નોન-રનસપોન્ સીવ ગીી, પ્રાજ  
બીમ ઓન-લાજન ખોલવામાાં આવશરેણ નહન. ેલની નોંધ લરેણવી.      

  કોજ પી અથવા બધા જ ટેન્ મરો કારી આ્ યા વગર ર ક  કરવાનો સાંપીૂયપ હકક નનગમ પાસરેણ 
 અબાનધત રાખવામાાં આવરેણ છરેણ.      

 

                કાયયપાલક ઈજિેર 


