
 
 
 
 

ગપુોહા/કાઈ/સરુત/ટેન્ડ રડોોટસ /ડ  /૨૦૧૯, 
તારસખડ:-ડ 
 

પ્રતત, 
માહહતીડતોયામકશ્રી, 
જુોીડકોટટડબિલ્ડડ ઈગ,ડપહલેોમાળ, 
ોાોપરુા,ડસરુત.ડ 
  તિષય -   ટુુંકસડજાહરે નિનિદા િ.ં ૨૧ (ર૦૧૮-ર૦૧૯)ડપ્રત ધ્ડનડકરિાડિાિત. 
માોોીયડ ાહિેશ્રી, 
 જયડભારતડ ાથડેઉપરોકતડતિષયેડઅન્ડિયેડજાાિિાું ુુંડકે,ડગજુરાતડરાજયડપોલી ડઆિા ડતોગમડબલ.,ડસરુતડ
તિભાગીયડકચરેસોીડટુુંકસડજાહરેડતોતિદાડોું.ડ૨૧ડ(ર૦૧૮-૧૯)ડોીડોકલડઆડ ાથેડ ામલેડછે.ડજેડદબિાડગજુરાતમાુંડિહોળસડ
પ્રત ધ્ડનડનરાિતાડકકડગજુરાતીડદન તોકડપ્રમમાુંડંદદરોાડપાોડેકકડજડિારડછછાડકોલમમાુંડકકડજડિખતડપ્રત ધ્ડનડથાયડ
તથાડરાજયડ રકારશ્રીોાડમાહહતીડખાતાોીડિિે ાઈટડપરડપ્રત ધ્ડનડથાયડતડેંદગેડયો્ડયડથિાડતિોુંતીડછે.ડ દરડતોતિદાડ
પ્રત ધ્ડનડંદગેું ુુંડબિલડપ્રત ધ્ડનડથયેલાડદન તોકડપ્રમકોીડોકલડ ાથડેઅ્રમોેીડકચરેસકડ ાદરડકરિાડતિોુંતીડછે. 
 ‘‘આભારડ હ’’ડ 
         ડડડડડઆપોોડતિશડિાસ ુ
 
 

        ડડડડડડડડડડડડડડડડ(પી.કે.તિઠ્ઠલાાી)ડ 
બિ ાાડ-ડઉપરડમજુિ      ડડડડડડડડડડડડડડડડકાયટપાલકડઈજેોર 

          સરુત 

ોકલડ તિોયડરિાોાડપ્રતતડ-ડ 
૧)ડઅતનકડપોલી ડમહાતોદેશકશ્રીડઅોડેમોેેજઈગડ સરેકટરશ્રી,ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
ર)ડત તોયરડમોેજેરશ્રી(પીકન્ડ ક),ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડતથાડતોતિદાડતોગમોીડિિે ાઈટડપર 

ડડડમકુિાડંદગેડયો્ડયડથિાડો્ર ડતિોુંતી.ડ( ી સડ ામલેડછે.) 
૩)ડઅતનિકડઈજોરેશ્રી(િર્ ુટળ-૧),ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
૪)ડસ્ડથપતતશ્રી,ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
પ)ડચીફડફાયોાન્ડ ીયલડછફસ રશ્રી,ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
૬)ડકાયટપાલકડઈજોરેશ્રીડ(ગાુિત્તાડતોયમો),ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
૭)ડકાયટપાલકડઈજોરેશ્રીડ(તિધતુ),ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડગાુંનીોગરડતરફડજાાડ ારુું. 
૮)ડકાયટપાલકડઈજોરેશ્રી,ડઅમદાિાદ / િડોદરા / મહસેાણા / રાજકોટ / જુિાગઢ / ગાધંીિગરડતરફડજાાડ ારુુંડતથાડ 
ડડડોોટસ ડિો ટડપરડમકુિાડ ારુું. 
૯)ડમાોદ્ડમું્રમીશ્રી,ડગજુરાતડકોન્ડાાકટ ટડક ો ીયશેો,ડઅમદાિાદડતરફડજાાડ ારુું. 
ોકલડરિાોાડપ્રતતડ- 
૧)ડોાયિડકાયટપાલકડઈજોરેશ્રી,ડગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડસરુતડ/ડોિ ારસડતરફડજાાડતેમજડઆપોાડકાયટિ્ેરમડહઠેળોાડ
કામોોીડ ોફટડકોપીડહદો-રડમાુંડપ્રમાાપ્રમડ ાથેડકરિી,ડટેન્ડ રડઅપલો ડથયડેહદો-૩ડમાુંડ સ.ટસ.પી.ડમજુિડચકા ાીડકરસડ
કોઈડતિ ુંગતતાડહોયડતોડલબેખતમાુંડ ત્ડિરેડજાાડકરિી.ડ 
ર)ડ ોાયિડ કાયટપાલકડઈજોરેશ્રીડ (તિધતુ),ડ ગ.ુરા.પો.આ.તો.બલ.,ડ િ ોદરાડ તરફડજાાડતમેજડઆપોાડ કાયટિે્રમડ હઠેળોાડ
કામોોીડ ોફટડકોપીડહદો-રડમાુંડપ્રમાાપ્રમડ ાથેડકરિી,ડટેન્ડ રડઅપલો ડથયડેહદો-૩ડમાુંડ સ.ટસ.પી.ડમજુિડચકા ાીડકરસડ
કોઈડતિ ુંગતતાડહોયડતોડલબેખતમાુંડ ત્ડિરેડજાાડકરિી.ડ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

U]HZFT ZFHI 5M,L; VFJF; lGUD l,P4;]ZT 
8\]SL HFC[Z lGlJNF G\P Z! sZ_!(v!)f 

U]HZFT ZFHI 5F[,L; VFJF; lGUD l,lD8[0 ;]ZT lJEFULI SR[ZL #!4 GD"NGUZ ;M;FI8L4 

lH<,F ;[JF;NGvZ GL ;FD[4 S,F;LS CM8,GL AFH]GL U,LDF4 ;FJ"HlGS AMIh CM:8[,GL 

;FD[4 V9JF,F.g;4 ;]ZTP âFZF DFgI .HFZNFZF[ 5F;[YL H]NF H]NF SFDF[ DF8[GF 8[g0ZF[ 

D\UFJJFG]\ GSSL SZ[, K[P VF SFDF[GL lJUTJFZ HFC[Z lGlJNF SR[ZLGF GF[8L; AF[0" p5ZF\T 

lGUDGL J[A ;F.8 http://gsphc.gujarat.gov.in TYF http://gsphc.nprocure.com 

TYF ZFHI ;ZSFZzLGL DFlCTL BFTFGL J[A;F.8 www.statetenders.com 5Z HF[JF 

D/X[P VF SFDF[ V\U[GL JW] lJUTF[ SFDSFHGF lNJ;F[ NZdIFG p5ZF[ST SR[ZLGF[ TYF J0L 

SR[ZLGF[ sOF[G G\P _*)vZ#Z5&(__ YL Z#Z5&(_#f ;\5S" ;FWJFYL D/L XSX[P ;NZ 

SFDM DF8[ 8[g0Z VMGv,F.G X~ YJFGL VG[ 8[g0Z 5ZT :JLSFZJFGL TFZLB GLR[ D]HA K[P 
 

 

 

 

   

 
 
 
   

   
 
 
 
 
   
 

  ZlH:80" VMlO;   o U]HZFT ZFHI 5M,L; VFJF; lGUD l,P4 
             ,MSFI]ST EJGGL 5FK/ ccKcc ZM04 ;[S8Z v!_qAL4 

         UF\WLGUZ v #(Z_!_  
  CIN No.        o   U45201GJ1988SGC011453 

  J[A;F.8           o  www.gsphc.gujarat.gov.in 
  .vD[.,            o   gsphcltd@gmail.com 
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                                         U]HZFT ZFHI 5M,L; VFJF; lGUD l,P4

                     ડડડડ          ;]ZT 

ડડડડડડડડડડડડડ       ઉપરોકતડકોમ્ડુડHટુરરાઈ  ડતોતિદાડ(આજડસ્ડિરૂપપે)ડદન તોકમાુંડપ્રત ધ્ડનડકરિાડતિોુંતીડછે. 
 
 

         ડકાર્યપાલક ઈજિેર 
               ગજુરાત રાજર્ પોલીસ આિાસ નિગમ લલ., 
                       સરુત 
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ગજુરાત રાજર્ પોલીસ આિાસ નિગમ લલ., સરુત 

ટંુકી જાહરે નિનિદા િ.ં - ૨૧ (ર૦૧૮ - ૧૯) 
કાર્યપાલક ઈજિેરિી કચેરી 

૩૧, િમયદિગર સોસાર્ટી, જજલ્ લા સેિાસદિ-ર િી સામે, કલાસીક હોટલિી બાજુિી ગલીમા, સાિયજનિક બોર્ઝ 
હોસ ટેલિી સામે, અઠિાલાઈન્ સ, સરુત - ૩૯પ ૦૦૧   

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

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

 ગજુરાતડ રાજયડ જાહરેડ િાુંનકામડ ખાતાોાડ ઠેકેદારોોીડ માન્ડયડ યાદસોીડ યો્ડયડ શ્રાેીમાુંડ ોધનાયલેાડ ઠેકેદારશ્રીછડ પા થેીડ
ોીચોેાડકામોોાડટેન્ડ રડમાટેડકાયટપાલકડઈજોરે,ડગજુરાતડરાજયડપોલી ડઆિા ડતોગમડબલ.,ડ૩૧,ડોમટદોગરડ ો ાયટસ,ડજજલ્ડડલાડ
 િેા દો-રડોીડ ામ,ેડકલા ીકડહોટલોીડિાજુોીડગલીમા,ડ ાિટજતોકડિોય ડહોસ્ડટેલોીડ ામ,ેડઅઠિાલાઈન્ડ ,ડસરુતડોીડકચરેસોેડ
ોીચડે જાાિેલડ તારસખડ સનુીમાુંડ મળસડજાયડ તડે રસતડે મુંગાિિાડ માટેડ ોકકસડ કરેલડ છે.ડ ડઅનકુ્રમ િ.ં- ૧ થી ૬ માટે ઈ-ટેન્ડ રઈગડ
પધ્ડનતતથીડોીચડેજાાિેલડતારસખડસનુીમાુંડછો-લાઈોડ િમીટડકરિાોાડરહશે,ેડતમેજડજરૂરી ટેન્ ડર ફીિો ડીમાન્ ડ ્ાફટ, બાિાિી 
રકમિી એફ.ડી.આર., તાજા િોંધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર, બેન્ ક સોલિીંી સટટીફિફકેટ (અંદાજીત રકમિા રપ % લેખે), છેલ્ લા િષનયનુ ં
આિકિેરાનુ ંરીટયિ ફાઈલ કર્ાય અંગેિી કોપી, પ્રોનિડન્ ડ ફંડનુ ંરજીસ ે ેીિ, પાિ કાડયિી િકલ, ગડુસ એન્ ડ સનિસસ ટે્ષ રજીસ ે ેીિ, 
ભાગીદારી ખત, નિધતુીકરણ લાર્સન્ સ (ફકત નિધતુીકરણ કામો માટે) અિે રૂા.૧૦૦/- િા સ ટેમ્ પ પેપર પપર એફીડેિીટ 
ોોટરાઈ   કરી તેમજ ટેન્ ડરમા મા્ ર્ા જજુબિા તમામ અસલ દસ તાિેજોિી િકલો સ કેિંગ કરસડોીચડેજાાિલેડતારસખડસનુીમાુંડ
છો-લાઈોડ િમીટડકરિાોાડરહશે.ે 
 ોીચડેદશાટિલેડકામોડમાટેડકિરડઉપરડકામું ુુંડોામડતથાડિાોાોીડરકમ,ડટેન્ડ રડફસ,ડરૂપા.૧૦૦ડોાડસ્ડટેમ્ડપડપપેરોીડકફસ ેિીટડ
ોોટરાઈ  ોીડ કયાટોીડઅ લડકોપીડઅોડે રજૂડ કરિાોીડ છેલ્ડડલી તારસખોોડ ઉલ્ડડલખેડ કરસડશીલ્ડડ ડ કિરડોીચડે જાાિલેડ તારસખડસનુીડ
તોગમોીડસરુતડ તિભાગીયડકચરેસડખાતડેરજી.પો.ક સ.ડ/ડસ્ડપી ડપોસ્ડટડતથાડરૂપિરૂપથીડઅિશડયડરજૂડકરિાું ુુંડરહશે.ેડ તોનાટરસતડતારસખડ
સનુીમાુંડઉપરોકતડતમામડદસ્ડતાિેજો,ડિાોાોીડરકમડતથાડટેન્ડ રડફસડરજૂડકરિામાુંડોહસડઆિડેઅથિાડમાન્ડયડનારાનોરાડમજુિડોહસડ
હોયડતોડતેિાડઈજારદારશ્રીું ુુંડ ટેન્ડ રડોોો-રસ પોન્ડ ીિડગાી,ડપ્રાઈ ડિી ડછો-લાઈોડખોલિામાુંડઆિશડેોહસ,ડજરૂપરસડદસ્ડતાિજેોડ
તથાડટેન્ડ રડફસું ુુંડકિરડરજૂડકરિાોીડછેલ્ડડલીડતારસખડેઆકસ્ડમીકડકારાો રડજોડરજાડજાહરેડથાયડતોડત્ડયારડપછસું ુુંડચા ડુહદિ ડેરજૂડકરસડ
શકાશ.ેડ આડ ંદગેોીડ તિગતોડ તોગમોીડ િિેડ  ાઈટડ http://www.gsphc.gujarat.gov.inડ તથાડ
http://gsphc.nprocure.comડ તથાડ રાજયડ  રકારશ્રીોીડ માહહતીડ ખાતાોીડ િેિડ  ાઈટડ www.statetenders.comડ
ઉપરડઉપલબ્ડનડછે.ડિધમુાુંડજાાિિાું ુુંડકેડિાોાડમહુકતડપ્રમાાપ્રમડમા્રમડગજુરાતડરાજયડપોલી ડઆિા ડતોગમડબલ.,ડું ુુંડજડમાન્ડયડ
રાખિામાુંડઆિશ.ે 

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

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.) 
(૪) ક્ષા 

રીિસય ઓકીિ ીરૂ 
થિાિી તારીખ અિે 
સમર્ 

૧  ાુંગડ જજલ્ડડલાોાડ આહિાડ પોલી ડ હ ેડ કિાટટ ડ
ખાતેડપોલી ડઆિા ોડકિાડિી-૮૦ડઆિા ોોાડ
બ્ડલોકડોું.ડ૧ડઅોેડરડોાડખા ડમરામતોાડકામડ
િાિત.ડ(્રમીજોડપ્રયત્ડો)ડડ 

(૧)ડર૮,પ૧,૧૬૫.૭૮ 

(૩)ડડ૧૫૦૦.૦૦ડ 
(ર)ડ૨૮,૫૧૨.૦૦ડ 
(૪)ડકિાડ‘‘ઈ૧’’ડઅોેડ
ઉપર 

- 

૨ સરુતડ જજલ્ડડલાોાડ લાજપોરડ મધ્ડયસ્ડથડ જેલડ ખાતેડ
ભજીયાડ હાઉ ડ (ગ્રા+૧),ડ  સસ્ડપેન્ડ રસ (ગ્રા+૧)ડ
અોેડ પાહકિંગડ શે ોાડ િાુંનકામડ િાિત.ડ
(તિજળસકરાડ  હહત)ડ (સ્ડકસમડ કો.આર.િી.ડ
જેલ)ડ (અગ્રતાયાદસડ િષટડ ર૦૧૮-૧૯)ડ (્રમીજોડ
પ્રયત્ડો) 

(૧)ડ૭૬,૦૭,૫૮૫.૫૭ડ 
(૩)ડર૪૦૦.૦૦ડ  

(ર)ડ૭૬,૦૭૬.૦૦ડ 
(૪)ડખા ડકિાડ"III" 

(મકાો)ડઅોેડઉપરડ 

- 

૩ સરુતડ શહરેોાુંડ ડુમ ડ ખાતેડ ોેક્ષ્ડટડ જોરેશોડ
પોલી ડ સ્ટેશોોાુંડ િાુંનકામડ િાિત.ડ
(તિજળસકરાડ  હહત)ડ (કમ.પી.કફ.ડ

(૧)ડ૩,૦૪,૨૦,૫૬૪.૬૬ 

(૩)ડ૬,૦૦૦.૦૦ 
(ર)ડ૩,૦૪,૨૦૬.૦૦ 

(૪)ડખા ડકિાડ"II" 

(મકાો)ડઅોેડઉપરડ

તા.ડ
૧૨/૩/૨૦૧૯ 

૧૧ડથીડ૧૨ડ
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અ.નુ.ં કામનુ ંિામ (૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.) 
(૩) ટેન્ ડર ફી (રૂા.) 

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.) 
(૪) ક્ષા 

રીિસય ઓકીિ ીરૂ 
થિાિી તારીખ અિે 
સમર્ 

અગ્રતાયાદસડિષટડર૦૧૬-૧૭)ડ તથાડ મકિડ કલાક 
૪ સરુતડ શહરેોાડ રામપરુાડ પોલી ડ લાઈોડ ખાતેડ

પોલી ડ આિા ોડ કિાડ િી-૪૦ડ (પા+૧૦)ડ
Hતુોટોાુંડ િાુંનકામડ િાિત.ડ (તિજળસકરાડ
 હહત)ડ (ફે -૪)ડ ( સજીપીશ્રીોીડ અગ્રતાયાદસડ
િષટડર૦૧૮-૧૯)ડ(િીજોડપ્રયત્ડો)ડ 

(૧)ડ૬,૭૯,૭૪,૮૭૧.૨૮ 

(૩)ડ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

(ર)ડ૬,૭૯,૭૪૯.૦૦ 

(૪)ડખા ડકિાડ"II" 

(મકાો)ડઅોેડઉપરડ
તથાડ મકિડ 

તા.ડ
૧૨/૩/૨૦૧૯ 

૧૩ડથીડ૧૪ડ
કલાક 

પ સરુતડ શહરેોાડ રેલ્ડડિેડ પોલી ડ લાઈોડ ખાતેડ
પોલી ડઆિા ોડકિાડિી-૪૦ડ(પા+૧૦)ડ(ફે -
૩)ડ Hતુોટોાુંડ િાુંનકામડ િાિત.ડ (તિજળસકરાડ
 હહત)ડ ( સજીપીશ્રીોીડ અગ્રતાયાદસડ િષટડ
ર૦૧૯-૨૦)ડ 

(૧)ડ૭,૭૭,૦૮,૪૭૫.૫૯ડ 
(૩)ડ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

(ર)ડ૭,૭૭,૦૮૫.૦૦ 

(૪)ડખા ડકિાડ"I" 

(મકાો)ડઅોેડઉપરડ
તથાડ મકિડડ 

તા.ડ
૧ર/૩/૨૦૧૯ 

૧પડથીડ૧૬ડ
કલાક 

૬ સરુતડ શહરેોાડ ગોલીિારડ ખાતેડ પોલી ડ
આિા ોડ કિાડ િી-૧૯૨ડ (પા+૧૨)ડ Hતુોટોાુંડ
િાુંનકામડિાિત.ડ (તિજળસકરાડ હહત)ડ (ફે -
૫)ડ( સજીપીશ્રીોીડઅગ્રતાયાદસડિષટડર૦૧૮-૧૯ડ
ંદતગટત)ડ(િીજોડપ્રયત્ડો) 

(૧)ડ૩૦,૭૬,૨૭,૦૫૫.૬૩ડ 
(૩)ડ૧૮,૦૦૦.૦૦ 

(ર)ડ૩૦,૭૬,૨૭૧.૦૦ 

(૪)ડખા ડકિાડ"I" 

(મકાો)ડઅોેડઉપરડ
તથાડ મકિડડ 

તા.ડ
૧ર/૩/૨૦૧૯ 

૧૭ડથીડ૧૮ડડ
કલાક 

 

અ.િ.ં ટેન્ ડર ઓિ-
લાઈિ પપલબ્ ધ 
થિાિી તારીખ 

ટેન્ ડર ઓિ-
લાઈિ સબમીટ 
કરિાિી છેલ્ લી 

તારીખ અિે 
સમર્ 

ટેન્ ડર ફી, બાિાિી 
રકમ અિે 

એફીડેિીટ બોન્ ડ 
ફીઝીકલમા ંરજૂ 

કરિાિી છેલ્ લી 
તારીખ  

ટેન્ ડર ફી, બાિાિી રકમ અિે 
એફીડેિીટ બોન્ ડ ફીઝીકલમા ંદસ તાિેજો 

પરત પહોંચાડિાનુ ંસ થળ  

૧ થી ૬  તા. ૩/૩/ર૦૧૯  તા.૯/૩/ર૦૧૯ 

૧૮ : ૦૦ કલાક
  

તા.૧૦/૩/ર૦૧૯ 

૧૭ : ૦૦ કલાક  
કાયટપાલકડ ઈજોેરોીડ કચેરસ,ડ ગજુરાતડ રાજયડ
પોલી ડઆિા ડ તોગમડ બલ.,ડ ૩૧,ડ ોમટદોગરડ
 ો ાયટસ,ડ જજલ્ડડલાડ  ેિા દો-રડ ોીડ  ામે,ડ
કલા ીકડહોટલોીડિાજુોીડગલીમા,ડ ાિટજતોકડ
િોય ડહોસ્ડટેલોીડ ામે,ડઅઠિાલાઈન્ડ ,ડસરુત 

 

 

અ.િ.ં રીિસય-ઓકીિ તારીખ અિે સમર્  
૩  તા.ડ૧૨/૩/૨૦૧૯ 

૧૧ડથીડ૧૨ડકલાક 

૪ તા.ડ૧૨/૩/૨૦૧૯ 

૧૩ડથીડ૧૪ડકલાક 

૫ તા.ડ૧ર/૩/૨૦૧૯ 

૧પડથીડ૧૬ડકલાક 

૬ તા.ડ૧ર/૩/૨૦૧૯ 

૧૭ડથીડ૧૮ડડકલાક 
  

  કોઈડપાડઅથિાડિનાડજડટેન્ડ રોડકારાડઆુડયાડિગરડરદ્ડકરિાોોડ ુંપાૂટડહકકડતોગમડપા ે અિાતનતડરાખિામાુંડઆિેડછે.
      

 
 

                કાર્યપાલક ઈજિેર 


