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 જાહરે નિનળદા િ.ં-૧૪(ર૦૧૮-૧૯) 

ગજુરાત રાજય જાહરે બાઘંકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શે્રણીમા ંિોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ 
નળભાગીય કચેરી હઠેલિા િીચે મજુબિા કામોિા અનકુ્રમિ.ં- (૧ થી ૪) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર 
મજુબિી કચેરી દળારા મગંાળમાં  આળે છે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર િીચે જણાળે 
તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહેે તથા િીચે જણાળે તારીખ સઘુીમા ંઓિ ાઇિ સબમીટ કરળાનુ ંરહેે. ટેન્ડરમા ંખાસ 
રતોમા ંમાગં્યા મજુબિા ઓરીજીિ દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર સાથે મકુળાિા રહેે. કળર પર કામનુ ં
િામ, બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી સીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ 
સઘુીમા ંનિગમિી નળભાગીય કચેરી , જુિાગઢ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા 
રહેે. નિઘાયરીત તારીખ સઘુીમા ંબાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કળરમા ંરજુ કરળામા ંિહી આળે અથળા માન્ય 
ઘારા ઘોરણ મજુબ િહી હોય તો તેળા ઇજારદારશ્રીનુ ંટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીળ ગણી ટેકિીક અિે / અથળા પ્રાઇઝ 
બીડ, ઓિાઇિ ખોળામા ંઆળે િહી. અનકુ્રમ િબંર-(૧ થી ૪) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા બાિાિી રકમનુ ંકળર 
રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલ ુદદ વસે ટેન્ડર સ્ળીકારળામા ં
આળે. આ અંગેિી નળગતો માદહતી ખાતાિી ળેબસાઇટ www.statetenders.com તથા નિગમિી ળેબસાઇટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે. બાિાિી રકમ ભરળામાથંી મદુકતનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીસ 
આળાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખળામા ંઆળે.  
અ.ન.ં કામન  ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ 

(૩) ટેન્ડર ફી 
(ર) બાનાની રકમ 
(૪) કક્ષા  

૧ પોરબદંર પોીસ હડે કળાટસય ખાતે સ્રોંગ રૂમ (આમ્સય એન્ડ 
એમ્યિુીિ યિુીટ) નુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ સદહત) (સ્કીમ- 
ડી.જી.પી. - એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ચોથો 
પ્રયત્િ) 

(૧) ૮૯૬પ૬૮૯.૧૬  
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૮૯૬પ૭.૦૦  
(૪) ખાસ કક્ષા -III 
(મકાિ) અિે ઉપર.     

૨ પોરબદંર પોીસ હડે કળાટસય ખાતે બેરેકનુ  ખાસ મરામતન ુકામ 
તથા કક્ષા – સી કેટેગેરી સામે પેળર બ્ોકન ુકામ. 

(૧) ૧૦,૦૮,૭૫૯.૫૪ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 
 

(ર) ૧૦૦૮૮.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇ૨’ અિે 
ઉપર 

૩ અમરેી જીલ્ાિા ઘારી ખાતે કક્ષા સી-૦૧ તથા ઇ-૦૧  
આળાસોનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડી.જી.પી. – 
આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯)  

(૧) ૩૯,૦૮,૧૯૪.૩૩ 
(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૩૯૦૮૨.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે 
ઉપર. 

૪ અમરેી પોીસ અનઘક્ષકિી કચેરી ખાતે કરકામ , દરળાજા 
બદળાિા તથા પાકીંગેડન ુબાઘંકામ અિે પોીસ  હડે કળાટસય 
ખાતે બેરેકન ુખાસ મરામતન ુકામ. 

(૧) ૧૨,૫૭,૯૭૫.૩૩ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 
 

(ર) ૧૨૫૮૦.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇ૨’ અિે 
ઉપર 
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ખાસ નોંઘ :- અન ક્રમ ન.ં-૨ થી ૪  િા કામ માટે જે ઇજારદારશ્રી અિે માગય અિે મકાિ નળભાગનુ ંકે અન્ય સરકારી 
નળભાગનુ ંરજીસ્રેિ િ ઘરાળતા હોય તેળા ઇજારદારશ્રીઓ પણ ઓિાઇિ ટેન્ડર ભરળાિી સ્પઘાયમા ંભાગ ઇ કે. 
પરંત ુઆળા ઇજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર અંગે પોીસ આળાસ નિગમિી કોઇપણ નળભાગીય કચેરીમા ંજરૂરી દસ્તાળેજો રજુ 
કરી નિગમનુ ંયોગ્ય કક્ષાનુ ંરજીસ્રેિ તથા પી.એફ. િબંર મેલળી ેળાિો રહેે તથા ટેન્ડરમા ંદાયવ્યા મજુબિા તમામ 
દસ્તાળેજો ઓિાઇિ સબમીટ કરળાિા રહેે અન્યથા તેઓિા ટેન્ડર િોિરીસ્પોન્સીળ ગણીિે ભાળો ખોળામા ંઆળે 
િહી. જેિી િોંઘ ેળી.    
 

અ.િ.ં ટેન્ડર ઓિાઇિ ઉ૫બ્ઘ 
થળાિી તારીખ 

ટેન્ડર ઓિાઇિ સબમીટ 
કરળાિી છેલ્ી તારીખ અિે 

સમય 

જરૂરી બાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી જુિાગઢ 
નળભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરળાિી છેલ્ી 

તારીખ 
૧  ૧૬/૧૧/૨૦૧૮ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ 

૧૭.૦૦ કાકે 
૦૩/૧૨/૨૦૧૮ 

૨ થી 
૪   

૧૬/૧૧/૨૦૧૮ ૦૬/૧ર/૨૦૧૮ 
૧૭.૦૦ કાકે 

૧૦/૧ર/૨૦૧૮ 

 
 ઇજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટસ સાદર કરતી ળખતે તેઓિા ેટરહડે ઉપર , પેઢીનુ ંઇ-મેઇ આઇ.ડી. દાયળળાનુ ં
રહેે.  

કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો સપંણુય હકક નિગમ પાસે અબાનઘત રાખળામા ંઆળે છે.  
 

 
 

  (નિતે ત્રાબંડીયા)  
ઇન્ચા.કાયયપાક ઇજિેર 
ગ.ુરા.પો.આ.નિ.ી.  
     જુિાગઢ   


