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કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
પી.ટી.સી. કેમ્પસ, બિલખા રોડ, જુિાગઢ ફોિિં.(૦ર૮૫) ર૬રર૬ર૮
(રજીસ્ટડય ઓફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.લોકાયુકત ભવિિી પાછળ
છ-રોડ પાસેસેકટર-૧૦/િીગાંઘીિગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in

જાહેર નિનવદા િં.-૦૧(ર૦૧૯-૨૦)
ગુજરાત રાજય જાહેર િાંઘકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રેણીમાં િોંઘાયેલા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ
નવભાગીય કચેરી હેઠળિા િીચે મુજિિા કામોિા અનક્રુ મનં.- (૧ થી ૩) ટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ પઘ્ઘતિથી િથા અનક્રુ મનં.(૪ થી ૧૩) ટેન્ડરો ફકિ ઇ-ટેન્ડરીંગ કમ રીવર્સ ઓકશન ૫ઘ્ઘિીથી ઉ૫ર મુજિિી કચેરી દવારા મંગાવવામાં આવે છે .
ટેન્ડર ફોમય ફકત

https://gsphc.nprocure.com

૫ર િીચે જણાવેલ તારીખથી ઉ૫લ્િઘ રહેશે તથા િીચે

જણાવેલ તારીખ સુઘીમાં ઓન લાઇન ર્બમીટ કરવાનુ ં રહેશે. ટેન્ડરમાં ખાસ શરતોમાં માંગ્યા મુજિિા ઓરીજીિલ
દસ્તાવેજો સ્કેિ કરી ઓિલાઇિ ટેન્ડર સાથે મુકવાિા રહેશે. અનક્રુ મનં.- (૧ થી ૩) ટેન્ડર કવર પર કામનુ ં િામ,
િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ કરી સીલ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સુઘીમાં
નિગમિી નવભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા રહેશ.ે તથા
અનક્રુ મનં.- (૪ થી ૧૩) ટેન્ડર કવર પર કામનુ ં િામ, િાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખિો
ઉલ્લેખ કરી સીલ્ડ કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સુઘીમાં નિગમિી વડીકચેરી, ગાંઘીિગર ખાતે રૂિરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ
એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અવશ્ય રજુ કરવાિા રહેશ.ે નિઘાયરીત તારીખ સુઘીમાં િાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કવરમાં
રજુ કરવામાં િહી આવે અથવા માન્ય ઘારા ઘોરણ મુજિ િહી હોય તો તેવા ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીવ
ગણી ટેકિીકલ અિે / અથવા પ્રાઇઝ િીડ, ઓિલાઇિ ખોલવામાં આવશે િહી. અનક્રુ મ નંબર-(૧ થી ૧૩) માટે જરૂરી
ટેન્ડર ફી તથા િાિાિી રકમનુ ં કવર રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહેર થાય તો ત્યાર
૫છીિા

ચાલુ

દદવર્ે

ટેન્ડર

સ્વીકારવામાં

આવશે.

આ

અંગેિી

નવગતો

માદહતી

ખાતાિી

વેિસાઇટ

www.statetenders.com તથા નિગમિી વેિસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે . િાિાિી
રકમ ભરવામાંથી મુદકતનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આવાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખવામાં આવશે. કામોિી યોગ્યતા
માટે ઓિલાઇિ ટેન્ડરમાં ટેકિીકલ િીડિો અભ્યાસ કરવાિો રહેશે તથા તે મુજિિા માંગેલ દસ્તાવેજો ઓિ લાઇિ
ફરજીયાત રજુ કરવાિા રહેશે. ઇ-ટેન્ડરીંગથી જે ઇજારદારશ્રીઓ કવોલીફાય થશે તે જ ઇજારદારશ્રીઓ િીચે જણાવેલ
તારીખ તથા સમયે ઓિ લાઇિ રીવસય ઓકશિમાં ભાગ લઇ શકશે.
કામન ંુ નામ

અ.નં
.

(૧) અંદાજીિ રકમ

(ર) બાનાની રકમ

રીવર્સ ઓકશન શરૂ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

થવાની િારીખ અને
ર્મય

૧

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા વેરાવળ ખાતે કક્ષા

(૧) ૨૨,૦૨,૭૧૦.૬૨

(ર) ૨૨,૦૨૭.૦૦

િી-૯૬ આવાસોિા બ્લોક િી-૦૧ (૩ર

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે

યુિીટસ) માં ખાસ મરામતનુ ં કામ. (ચોથો
પ્રયત્િ)

ઉપર.

------

કામન ંુ નામ

અ.નં
.

(૧) અંદાજીિ રકમ

(ર) બાનાની રકમ

રીવર્સ ઓકશન શરૂ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

થવાની િારીખ અને
ર્મય

ર

૩

ભાવિગર જીલ્લાિા વલ્લભીપુર ખાતે કક્ષા

(૧) ૨૪,૬૭,૦૩૦.૯૯

િી-ર૪ (જી+ર) આવાસોનુ ં ખાસ મરામતનુ ં (૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે

કામ. (ચોથો પ્રયત્િ)

ઉ૫ર.

જુિાગઢ

પી.ટી.સી.

કેમ્પસ

ખાતે

ડીસ્પેન્સરીનુ ં િાંઘકામ. (સ્કીમ- ડી.જી.પી.-

(૧) ર૮,૧૩,૬૬પ.પર

(ર) ૨૮૧૩૬૭.૦૦

(૩) ૧પ૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે

એિ.આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ર૦૧૯-ર૦)
૪

(ર) ૨૪,૬૭૦.૦૦

-------

-------

ઉપર.

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા ઇણાજ પોલીસ હેડ

(૧) ૪૫૭૫૩૦૪૪.૭૯

(ર) ૪,૫૭,પ૩૦.૦૦

ર૪/૦૬/૨૦૧૯

કવાટસય ખાતે આરએસઆઇ ઓફીસ, ગાડય રૂમ,

(૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪)

સમય ૧૦ થી ૧૧

કોતરૂમ અિે િેરેક વીથ દકચિ એન્ડ ડાઇિીંગ
હોલનુ ં

િાંઘકામ.

(સ્કીમ-

(નવજળીકરણ

ડી.જી.પી.

–

સદહત)

ખાસ

કક્ષા-II

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

એિ.આર.િી.)

(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (િીજો પ્રયત્િ)

પ

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા કોડીિાર ખાતે કક્ષા

(૧) ૫૭૧૩૨૪૦૭.૮૦

(ર) પ,૭૧,૩ર૪.૦૦

ર૪/૦૬/૨૦૧૯

િી-૩ર

(૩) ૧૨,૦૦૦.૦૦

(૪)

સમય ૧૩ થી ૧૪

(પી+૪)

આવાસોનુ ં

િાંઘકામ.

(નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડી.જી.પી. આર.િી.)

(પ્રાયોરીટી

૨૦૧૮-૧૯)

ખાસ

કક્ષા-II

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

(ત્રીજો

પ્રયત્િ)
૬

ભાવિગર જીલ્લાિા સોિગઢ ખાતે િી-૧૬

(૧) ૨૭૫૮૨૯૦૪.૭૮

(ર) ૨,૭પ,૮૨૯.૦૦

ર૪/૦૬/૨૦૧૯

(જી+૩) તથા સી-૦૧ આવાસોનુ ં િાંઘકામ.

(૩) ૩,૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા-III

સમય ૧૬ થી ૧૭

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

(૧) ૧૬૯૦૩પ૮૯.૩૧

(ર) ૧૬૯૦૩૬.૦૦

ર૬/૦૬/૨૦૧૯

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘િી’ અિે

સમય ૧૩ થી ૧૪

ઉપર.

કલાકે.

(ર)૭,૯૯,૮૧૩.૦૦

ર૬/૦૬/૨૦૧૯

(૪)

સમય ૧૬ થી ૧૭

(નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડી.જી.પી. આર.િી.)

(પ્રાયોરીટી

૨૦૧૮-૧૯)

(ત્રીજો

પ્રયત્િ)
૭

જુ િાગઢ જીલ્લા જેલ ખાતે આર.સી.સી. રોડ
(ટ્રીમીક્ષ), વઘારાિી સ્ત્રી િેરેક (૧૦ કેદીઓ)
સાથે ટોયલેટ બ્લોક, ૧૮ ફુટ ઉંચી આર.સી.સી.
દદવાલ, રે કડય રૂમ, ટોયલેટ બ્લોક, સ્ટડી સેન્ટર,
સુિેદાર/ જેલગાડય રૂમ, અંડર ટ્રાયલ રૂમ અિે
મેડીટે શિ હોલનુ ં ખાસ મરામતનુ ં કામ તથા
જુ િાગઢ પી.ટી.સી. કેમ્પસ ખાતે જુ િા િેરેક-૧
તથા ર િી પાછળ, જે િેરેકિી િાજુ માં તથા
પી.ટી.સી.

પરે ડ

ગ્રાઉન્ડમાં ટોઇલેટ

બ્લોકનુ ં

િાંઘકામ. (નવજળીકરણ સદહત) (ચોથો પ્રયત્િ)

૮

ગીરસોમિાથ જીલ્લાિા ઇણાજ પોલીસ હેડ
કવાટસય

ખાતે

કક્ષા

િી-૪૮

િાંઘકામ.

(નવજળીકરણ

ડી.જી.પી.

–

સદહત)

એિ.આર.િી.)

૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો પ્રયત્િ)

(૧) ૭૯૯૮૧૨૮૪.૬પ

આવાસોનુ ં (૩) ૧૨૦૦૦.૦૦
(સ્કીમ-

(પ્રાયોરીટી

ખાસ

કક્ષા-I

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

કામન ંુ નામ

અ.નં
.

(૧) અંદાજીિ રકમ

(ર) બાનાની રકમ

રીવર્સ ઓકશન શરૂ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

થવાની િારીખ અને
ર્મય

૯

ભાવિગર જીલ્લાિા વરતેજ ખાતે કક્ષા િી૩ર

(પી+૪)

િાંઘકામ.

તથા

સી-૦૧

(નવજળીકરણ

(૧) પ૮૦૦૭૧૮૭.૬૨

આવાસોનુ ં (૩) ૧૨,૦૦૦.૦૦

સદહત)

(સ્કીમ-

(ર) પ,૮૦,૦૭૨.૦૦

ર૭/૦૬/૨૦૧૯

(૪)

સમય ૧૦ થી ૧૧

ખાસ

કક્ષા-II

(મકાિ) અિે ઉપર.

ડી.જી.પી. - આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-

કલાકે.

૧૯) (ત્રીજો પ્રયત્િ)

૧૦

ભાવિગર જીલ્લાિા પાલીતાણા ખાતે કક્ષા

(૧) ૮૧૮૬૧૬૧૧.૬૪

(ર) ૮,૧૮,૬૧૬.૦૦

ર૭/૦૬/૨૦૧૯

િી-૪૮

(૩) ૧૨,૦૦૦.૦૦

(૪)

સમય ૧૩ થી ૧૪

(પી+૪)

આવાસોનુ ં

િાંઘકામ.

(નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડી.જી.પી. આર.િી.)

(પ્રાયોરીટી

૨૦૧૮-૧૯)

ખાસ

કક્ષા-I

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

(૧) ૧૯૭૪૭૭૪૬૩.૬૩

(ર)૧૯૭૪૭૭પ.૦૦

ર૭/૦૬/૨૦૧૯

(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા-I

સમય ૧૬ થી ૧૭

(મકાિ) અિે ઉપર.

કલાકે.

(િીજો

પ્રયત્િ)

૧૧

ભાવિગર
લાઇિ

શહેરિી

ખાતે

કક્ષા

નવદ્યાિગર
િી-૧ર૦

પોલીસ
(પી+૧૦)

આવાસોનુ ં િાંઘકામ. (નવજળીકરણ સદહત)
(સ્કીમ- ડી.જી.પી. - આર.િી.) (પ્રાયોરીટી
૨૦૧૯-૨૦) (િીજો પ્રયત્િ)

૧ર

ભાવિગર જીલ્લાિા મોટા ખુટવડા
ં
ખાતે

(૧) ૩૨૬૩૦૪૧૮.૩૩

(ર) ૩૨૬૩૦૪.૦૦

૦૨/૦૭/૨૦૧૯

કક્ષા

(૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા-II

સમય ૧૦ થી ૧૧

(મકાિ) અિે ઉપર

કલાકે.

િી-૧૬

(પી+૪)

તથા

સી-૦૧

આવાસોનુ ં િાંઘકામ. (નવજળીકરણ સદહત)
(સ્કીમ- ડી.જી.પી. - આર.િી.) (પ્રાયોરીટી
૨૦૧૮-૧૯)

૧૩

અમરે લી જીલ્લા જેલ ખાતે કક્ષા િી-૪૦,

(૧) ૩૯૩પ૩૮૭૨.૮૮

(ર) ૩૯૩પ૩૯.૦૦

૦૨/૦૭/૨૦૧૯

સી-૦પ તથા ડી-૦૧ આવાસોનુ ં િાંઘકામ.

(૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘એ’ અિે

સમય ૧૩ થી ૧૪

ઉપર.

કલાકે.

(નવજળીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડી.જી.પી. આર.િી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૯-૨૦)

અ.િં.

૧ થી

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ ઉ૫લબ્ઘ

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ સિમીટ

જરૂરી િાિાિી રકમ તથા ટે ન્ડર ફી જુ િાગઢ

થવાિી તારીખ

કરવાિી છે લ્લી તારીખ અિે

નવભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરવાિી છે લ્લી

સમય

તારીખ

૧પ/૦૬/૨૦૧૯

૧૮/૦૬/ર૦૧૯

૦૧/૦૬/૨૦૧૯

ર
૩

૧૭.૦૦ કલાકે
૦૧/૦૬/૨૦૧૯

ર૬/૦૬/૨૦૧૯
૧૭.૦૦ કલાકે

ર૮/૦૬/ર૦૧૯

અ.િં.

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ ઉ૫લબ્ઘ

ટે ન્ડર ઓિલાઇિ સિમીટ

જરૂરી િાિાિી રકમ તથા ટે ન્ડર ફી ગાંઘીિગર

થવાિી તારીખ

કરવાિી છે લ્લી તારીખ અિે

વડીકચેરી ખાતે રજુ કરવાિી છે લ્લી તારીખ

સમય
૪ થી

૦૧/૦૬/૨૦૧૯

૧૧

૨૦/૦૬/ર૦૧૯

૧૭.૦૦ કલાકે

૧ર થી
૧૩

૧૮/૦૬/૨૦૧૯

૦૧/૦૬/૨૦૧૯

ર૬/૦૬/૨૦૧૯

ર૮/૦૬/ર૦૧૯

૧૭.૦૦ કલાકે
ઇજારદારશ્રીઓએ ટે ન્ડર ડોકયુમેન્ટસ સાદર કરતી વખતે તેઓિા લેટરહેડ ઉપર, પેઢીનુ ં ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. દશાય વવાનુ ં

રહેશે.
ુ ય હકક નિગમ પાસે અિાનઘત રાખવામાં આવે છે .
કોઇ૫ણ અથવા િઘા જ ટે ન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ કરવાિો સંપણ

(નિતેશ ત્રાંિડીયા)
ઇન્ચા.કાયયપાલક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.લી.
જુ િાગઢ

