
               
           ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી. 
                                     કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચરેી, 

પી.ટી.સી. કેમ્પસ, બિલખા રોડ, જુિાગઢ ફોિિ.ં(૦ર૮૫) ર૬રર૬ર૮ 

(રજીસ્ટડય ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.લોકાયકુત ભવિિી પાછળ

                                  છ-રોડ પાસેસેકટર-૧૦/િીગાઘંીિગર-૩૮ર૦૧૦)  
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in 

 જાહરે નિનવદા િ.ં-૨૨(ર૦૧૮-૧૯) 

ગજુરાત રાજય જાહરે િાઘંકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રણેીમા ંિોંઘાયેલા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ 
નવભાગીય કચેરી હઠેળિા િીચે મજુિિા કામોિા અનકુ્રમિ.ં- (૧ થી ૩) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર 
મજુિિી કચેરી દવારા મગંાવમા ંઆવ ેછે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર િીચ ેજણાવેલ 
તારીખથી ઉ૫લ્િઘ રહશેે તથા િીચે જણાવેલ તારીખ સઘુીમા ં ઓિ લાઇિ સિમીટ કરવાનુ ં રહશેે. ટેન્ડરમા ં ખાસ 
શરતોમા ંમાગં્યા મજુિિા ઓરીજીિલ દસ્તાવેજો સ્કેિ કરી ઓિલાઇિ ટેન્ડર સાથે મકુવાિા રહશેે. કવર પર કામનુ ં
િામ, િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખિો ઉલ્લખે કરી સીલ્ડ કવર િીચ ે જણાવેલ તારીખ 
સઘુીમા ં નિગમિી નવભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા 
રહશેે. નિઘાયરીત તારીખ સઘુીમા ંિાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કવરમા ં રજુ કરવામા ંિહી આવે અથવા માન્ય 
ઘારા ઘોરણ મજુિ િહી હોય તો તેવા ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીવ ગણી ટેકિીકલ અિે / અથવા પ્રાઇઝ 
િીડ, ઓિલાઇિ ખોલવામા ંઆવશે િહી. અનકુ્રમ િિંર-(૧ થી ૩) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા િાિાિી રકમનુ ંકવર 
રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલ ુદદવસે ટેન્ડર સ્વીકારવામા ં
આવશે. આ અંગેિી નવગતો માદહતી ખાતાિી વેિસાઇટ www.statetenders.com તથા નિગમિી વિેસાઇટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. િાિાિી રકમ ભરવામાથંી મદુકતનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ 
આવાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે.  

 
અ.ન.ં કામન  ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ 

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

૧ જુિાગઢ જીલ્લા જેલ ખાતે આર.સી.સી. રોડ (ટ્રીમીક્ષ), 
વઘારાિી સ્ત્રી િરેેક (૧૦ કેદીઓ) સાથે ટોયલેટ બ્લોક, ૧૮ ફુટ 
ઉંચી આર.સી.સી. દદવાલ, રેકડય રૂમ, ટોયલેટ બ્લોક, સ્ટડી 
સેન્ટર, સિુદેાર/ જેલગાડય રૂમ, અંડર ટ્રાયલ રૂમ અિે 
મેડીટેશિ હોલનુ ંખાસ મરામતનુ ંકામ તથા જુિાગઢ પી.ટી.સી. 
કેમ્પસ ખાતે જુિા િેરેક-૧ તથા ર િી પાછળ, જે િેરેકિી િાજુમા ં
તથા પી.ટી.સી. પરેડ ગ્રાઉન્ડમા ં ટોઇલેટ બ્લોકનુ ં િાઘંકામ. 
(નવજળીકરણ સદહત) (િીજો પ્રયત્િ)  

(૧) ૧૬૯૦૩પ૮૯.૩૧  
(૩) ૩૬૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૬૯૦૩૬.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘િી’ અિ ે
ઉપર.  

ર જુિાગઢ પી.ટી.સી. કેમ્પસ ખાતે ‘કે’ િેરેક તથા જુિી ૦૧ 
િિંરિી િરેેકમા ં ખાસ મરામત તથા પી.એસ.આઇ. હોસ્ટેલ 
બિલ્ડીંગિા કેમ્પસ ફરતે વાયર ફેન્સીંગનુ ંકામ. (ત્રીજો પ્રયત્િ)   

(૧) ૨૩,૮૩,૬૩૯.૩૪ 
(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૨૩૮૩૬.૦૦  
(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિ ે
ઉપર. 
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અ.ન.ં કામન  ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ 

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

૩ પોરિદંર જીલ્લાિા િવીિદંર ખાતે કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશિ 
પ્લોટ ફરતે તથા કમ્પાઉન્ડ ઉપર વાયર ફેન્સીંગનુ ં કામ તથા 
કોસ્ટલ પોલીસ સ્ટેશિનુ ં ખાસ મરામત અિે િી-૦પ 
આવાસોમા ંખાસ મરામતનુ ંકામ. (ત્રીજો પ્રયત્િ) 

(૧) ૧૬,૪ર,૬રર.૭૭  
(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૧૬૪૨૬.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિ ે
ઉપર.  

 
 

 અ.િ.ં ટેન્ડર ઓિલાઇિ ઉ૫લબ્ઘ 
થવાિી તારીખ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ સિમીટ 
કરવાિી છેલ્લી તારીખ અિે 

સમય 

જરૂરી િાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી જુિાગઢ 
નવભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી છેલ્લી 

તારીખ 
૧ થી 
૩ 

૦૮/૦૨/૨૦૧૯ ૨૧/૦ર/૨૦૧૯ 
૧૭.૦૦ કલાકે 

૨પ/૦ર/૨૦૧૯ 

  
ઇજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટસ સાદર કરતી વખતે તેઓિા લેટરહડે ઉપર, પેઢીનુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. દશાયવવાનુ ં

રહશેે.  
કોઇ૫ણ અથવા િઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ કરવાિો સપંણુય હકક નિગમ પાસે અિાનઘત રાખવામા ંઆવે છે. 
 

 
 (નિતેશ ત્રાિંડીયા)  
ઇન્ચા.કાયયપાલક ઇજિેર 
ગ.ુરા.પો.આ.નિ.લી.  
     જુિાગઢ   


