ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી.
કાયયપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
પી.ટી.શી. કેમ્પશ, બબખા રોડ, જુિાગઢ ફોિિં.(૦ર૮૫) ર૬રર૬ર૮
(રજીસ્ટડય ઓફીશ : ગુજરાત રાજય પોીશ આળાશ નિગમ ી.ોકાયુકત ભળિિી પાછલ
છ-રોડ પાશેશેકટર-૧૦/બીગાંઘીિગર-૩૮ર૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eejnd.gsphc@yahoo.in

જાષેર નિનળદા િં.-૧૮(ર૦૧૯-૨૦)
ગુજરાત રાજય જાષેર બાંઘકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રેણીમાં િોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાશેથી જુિાગઢ
નળભાગીય કચેરી ષેઠલિા િીચે મુજબિા કામોિા

અનક્રુ મનં.- (૧ થી ૬) ન ં ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી

અનક્રુ મનં.- (૭ થી ૮) ન ં ટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ કમ રીવર્સ ઓકશન પઘ્ઘતતથી
આળે છે . ટેન્ડર ફોમય ફકત

https://gsphc.nprocure.com ૫ર

તથ

ઉ૫ર મુજબિી કચેરી દળારા મંગાળળામાં

િીચે જણાળે તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રષેે તથા િીચે

જણાળે તારીખ સુઘીમાં ઓન  ઇન ર્બમીટ કરળાનુ ં રષેે. ટેન્ડરમાં ખાશ રતોમાં માંગ્યા મુજબિા ઓરીજીિ
દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર શાથે મુકળાિા રષેે.

અનક્રુ મનં.- (૧ થી ૭) ટેન્ડર

કળર પર કામનુ ં િામ ,

બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી શીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં
નિગમિી નળભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રષેે. તથા
અનક્રુ મનં.- (૮) ટેન્ડર કળર પર કામનુ ં િામ , બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી
શીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં નિગમિી ળડીકચેરી , ગાંઘીિગર ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ
પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રષેે. નિઘાયરીત તારીખ સુઘીમાં બાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી શીલ્ડ કળરમાં રજુ કરળામાં
િષી આળે અથળા માન્ય ઘારા ઘોરણ મુજબ િષી ષોય તો તેળા ઇજારદારશ્રીનુ ં ટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્શીળ ગણી ટેકિીક
અિે / અથળા પ્રાઇઝ બીડ , ઓિાઇિ ખોળામાં આળે િષી. અનક્રુ મ નંબર-(૧ થી ૮) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા
બાિાિી રકમનુ ં કળર રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખે

આકસ્મીક કારણોશર જો રજા જાષેર થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલુ

દદવર્ે ટેન્ડર સ્ળીકારળામાં આળે. આ અંગેિી નળગતો માદષતી ખાતાિી ળેબશાઇટ
નિગમિી ળેબશાઇટ

www.gsphc.gujarat.gov.in

www.statetenders.com તથા

ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે . બાિાિી રકમ ભરળામાંથી મુદકતનુ ં

પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીશ આળાશ નિગમનુ ં જ ગ્રાષય રાખળામાં આળે. કામોિી યોગ્યતા માટે ઓિાઇિ ટેન્ડરમાં
ટેકિીક બીડિો અભ્યાશ કરળાિો રષેે તથા તે મુજબિા માંગે દસ્તાળેજો ઓિ ાઇિ ફરજીયાત રજુ કરળાિા
રષેે. ઇ-ટેન્ડરીંગથી જે ઇજારદારશ્રીઓ કળોીફાય થે તે જ ઇજારદારશ્રીઓ િીચે જણાળે તારીખ તથા શમયે ઓિ
ાઇિ રીળશય ઓકિમાં ભાગ ઇ કે.
ક મન ંુ ન મ

અ.નં
.

(૧) અંદ જીત રકમ

(ર) બ ન ની રકમ

રીવર્સ ઓકશન શરૂ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષ

થવ ની ત રીખ અને
ર્મય

૧

ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા ઉિા પોીશ

(૧) ૨૯,૬૪૬.૦૦

(ર) ૧૫૦૦.૦૦

સ્ટેિિા દે ળાડા ખાતે આળે જુિી કંડમ

(૩) ૩૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇર’ અિે

આઉટપોસ્ટ તથા પોીશ સ્ટાફ કળાટશય
તોડી જમીિ શમત કરી મા-શામાિ ઇ
જળાનુ ં કામ

ઉપર.

----

ક મન ંુ ન મ

અ.નં
.

(૧) અંદ જીત રકમ

(ર) બ ન ની રકમ

રીવર્સ ઓકશન શરૂ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષ

થવ ની ત રીખ અને
ર્મય

ર

ભાળિગર જીલ્ાિા ઉમરાલા ખાતે આળે

(૧) ૩૪૮૧૯.૦૦

(ર) ૧૭પ૦.૦૦

જુન ુ ં કંડમ પોીશ સ્ટેિ , ષોમગાડય કચેરી ,

(૩) ૩૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇર’ અિે

એરીય માસ્ટ ટાળર તથા ઓળરષેડ ટેન્ક

----

ઉપર.

તોડી જમીિ શમત કરી મા-શામાિ ઇ
જળાનુ ં કામ.
૩

જુિાગઢ પી.ટી.શી. કેમ્પશ ખાતે જુિા

(૧) ૧૪૯૧૫૯૭.૦૦

(ર) ૧૪૯૧૬.૦૦

ભોજિાયનુ ં ખાશ મરામતનુ ં કામ.

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇર’ અિે

----

ઉપર.
૪

અમરે ી જીલ્ા જે ખાતે યાડય િં.-૪ નુ ં

(૧) પ૮૦૮૨૬૨.૮૪

(ર) ૫૮૦૮૨.૦૦

ખાશ મરામત તથા શમગ્ર જેમાં કર

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ડી’ અિે

કામ.
પ

----

ઉપર.

જુિાગઢ જીલ્ા જે ખાતે બાષય દદળાનુ ં

(૧) ૪૩૦૫૧૨૪.૭૫

(ર) ૪૩૦૫૧.૦૦

કર કામ તેમજ કોથ સ્ટોર િં.-૧ અિે

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે

રગ્રેઇિ સ્ટોર ફોર મી બેકરી અિે

----

ઉપર.

ષોસ્સ્પટનુ ં મરામતનુ ં કામ (નળજલીકરણ
શદષત) તથા જે ફામયળાડી ખાતે કક્ષા બી૩૬ તેમજ શી-૦૭ આળાશોનુ ં ષયાત ગટર
વ્યળસ્થાનુ ં િળીિ બાંઘકામ.
૬

જુિાગઢ ષેરમાં આળે જીલ્ા જે

(૧) ૩પ૭૮૧૪૦.૭૪

(ર) ૩૫૭૮૧.૦૦

ફામયળાડી ખાતે જે સ્ટાફ તથા ઓપિ

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા ‘ઇ૧’ અિે

----

ઉપર.

જે સ્ટાફ કળાટય ર માટે ઓળર ષેડ ળોટર
ટેન્ક, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ શમ્પ તેમજ ળોટર
શપ્ાય િેટળકય ન ુ ં કામ.

(નળજલીકરણ

શદષત)
૭

ભાળિગર જીલ્ાિા ળલ્ભીપુર ખાતે

(ર) ૩૬૯૦૦૪.૦૦

તા:-

પોીશ આળાશો કક્ષા બી-૧૬ (પી+૪) તથા (૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા- II

૦૭/૦૪/૨૦૨૦

શી-૦૧ (ગ્રા.ફ.) નુ ં બાંઘકામ. (નળજલીકરણ

(મકાિ) અિે ઉપર.

શમય ૧૨ થી ૧૩

શદષત) (સ્કીમ- ડીજીપી

(૧)૩૬૯૦૦૩પ૦.૩૯

– આર.બી.)

કાકે

(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૯-૨૦) (ત્રીજો પ્રયત્િ)
૮

જુિાગઢ જીલ્ાિા માંગરોલ તાલુકાિા

(૧)૧૧પ૯૨૩૦૧પ.પ૭

(ર)૧૧પ૯૨૩૦.૦૦

રાષીજ ખાતે મરીિ ટાસ્ક ફોશય માટે કક્ષા

(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા-

બી-૪૮(પી+૬), શી-૦૮ (પી +૨), ડી-૦ર
(ગ્રા.ફ.) અિે ઇ-૦૧ આળાશોનુ ં બાંઘકામ.
(નળજલીકરણ શદષત) (ડી.જી.પી.-આર.બી.)
(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો પ્રયત્િ)

(મકાિ).

તા:I

૦૭/૦૪/૨૦૨૦
શમય ૧૪ થી ૧૫
કાકે

ુ ન :અન.ુ નં.-૬ ન ક મ મ ટે ખ ર્ સચ
(૧) ટેન્ડર ભરિાર ઇજારદારશ્રી દળારા છે લ્ા પાંચ ળવયમાં પ૦ ,૦૦૦ (પચાશ ષજાર) ીટર કે તેિા
કરતા ળઘારે ીટરિી ઓછામાં ઓછી એક Own Design મુજબ આર.શી.શી. ઇ.એશ.આર. ટાંકીનુ ં કામ
એક જ ટેન્ડરમાં પુણય કરે  ષોવુ ં જરૂરી છે .
(ર) ટેન્ડર ભરિાર ઇજારદારશ્રી દળારા છે લ્ા પાંચ ળવયમાં ૧ ,૦૦,૦૦૦ (એક ાખ) ીટર કેપેશીટીિો
Own Design મુજબ આર.શી.શી. અન્ડર ગ્રાઉન્ડ શમ્પ (ભુગભય ટાંકો) એક જ ટેન્ડરમાં પુણય કરે  ષોવુ ં
જરૂરી છે .
(૩) ડી.આઇ.કે./ એમ.એશ.પાઇ૫/ યુ.પી.ળી.શી./ શી.પી.ળી.શી. પાઇપ ાઇિનુ ં કામ ઓછામાં ઓછં
૧.પ દક.મી. ંબાઇનુ ં એક જ ટેન્ડરમાં પુણય કરે  ષોવુ ં જરૂરી છે .
ઉ૫રોકત અનુક્રમ િં.(૧) થી (૩) િાં દરે ક દસ્તાળેજો ગળિયમેન્ટ/ શેમી ગળિયમેન્ટ કે મ્યુિીશીપ
નળભાગનુ ં કાશ-૧ અનઘકારીશ્રીનુ ં શષીળાળં ૩(એ) ફોમય અન્ય માંગે ટેન્ડર ડોકયુમેન્ટશ શાથે સ્કેિ કરી
મોકળાનુ ં રષેે , તેમજ અન્ય માંગે ડોકયુમેન્ટ શાથે ખરી િક શીલ્ડ કળરમાં શાથે મોકળાનુ ં
રષેે.
(ઉ૫રોકત ૧ થી ૩ ની દરે ક શરતોન ૩(એ) ફોમસ સ્કેન કરી મોકવ ફરજીય ત છે અન્યથ ટેન્ડર નોનરીસ્પોન્ર્ીવ ગણવ મ ં આવશે.)
અ.નં.

૧ થી ૭

ટે ન્ડર ઓન ઇન ઉ૫બ્ઘ

ટે ન્ડર ઓન ઇન ર્બમીટ

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ ટે ન્ડર ફી જુન ગઢ

થવ ની ત રીખ

કરવ ની છે લ્ી ત રીખ અને

તવભ ગીય કચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છે લ્ી

ર્મય

ત રીખ

ર૪/૦૩/૨૦૨૦

૩૦/૦૩/૨૦૨૦

૧૧/૦૩/૨૦૨૦

૧૭.૦૦ કાક સુઘી
અ.નં.

ટે ન્ડર ઓન ઇન ઉ૫બ્ઘ

ટે ન્ડર ઓન ઇન ર્બમીટ

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ ટે ન્ડર ફી ગ ઘ
ં ીનગર

થવ ની ત રીખ

કરવ ની છે લ્ી ત રીખ અને

વડીકચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છે લ્ી ત રીખ

ર્મય
૮

૧૧/૦૩/૨૦૨૦

ર૪/૦૩/૨૦૨૦

૩૦/૦૩/૨૦૨૦

૧૭.૦૦ કાક સુઘી
ઇજારદારશ્રીઓએ ટે ન્ડર ડોકયુમેન્ટશ શાદર કરતી ળખતે તેઓિા ેટરષેડ ઉપર

, પેઢીનુ ં ઇ-મેઇ આઇ.ડી. દાય ળળાનુ ં

રષેે.
ુ ય ષકક નિગમ પાશે અબાનઘત રાખળામાં આળે છે .
કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટે ન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો શંપણ
(બી.એમ.િંદાણી)
ઇન્ચા.કાયયપાક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.ી.
જુ િાગઢ

