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ટુંકી મુદતિી જાષેર નિળીદા િં.-૧ (ર૦૧૮-૧૯)
ગુજરાત રાજય જાષેર બાંઘકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શ્રેણીમાં િોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાશેથી જુિાગઢ
નળભાગીય કચેરી ષેઠલિા િીચે મુજબિા કામોિા અનુક્રમિં.- (૧ થી ૬) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર
મુજબિી કચેરી દળારા મંગાળળામાં આળે છે . ટેન્ડર ફોમય ફકત
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તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રષેે તથા િીચે જણાળે તારીખ સુઘીમાં ઓિ ાઇિ શબમીટ કરળાનુ ં રષેે.

િીચે જણાળે
ટેન્ડરમાં ખાશ

રતોમાં માંગ્યા મુજબિા ઓરીજીિ દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર શાથે મુકળાિા રષેે. 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. 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. અનુક્રમ િંબર-(૧ થી ૬) માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા બાિાિી રકમનુ ં કળર
રજુ કરળાિી છે લ્ી તારીખે આકસ્મીક કારણોશર જો રજા જાષેર થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલુ રદ વસે ટેન્ડર સ્ળીકારળામાં
આળે. આ અંગેિી નળગતો મારષતી ખાતાિી ળેબશાઇટ

www.statetenders.com તથા નિગમિી ળેબશાઇટ

www.gsphc.gujarat.gov.in ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે . બાિાિી રકમ ભરળામાંથી મુરકતનુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીશ
આળાશ નિગમનુ ં જ ગ્રાષય રાખળામાં આળે.
અ.િં.
૧

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

(૧) ળાનવિક ભાળ કરાર

(ર) ૧,ર૦,૦૦૦.૦૦

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ‘શી’ અિે ઉ૫ર.

જુિાગઢ પોીશ ષેડ કળાટશયિા પરે ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ૦ર િંગ

(૧) ૩૬૯૮૬૯૬૪.૬૧

(ર) ૩૬૯૮૭૦.૦૦

બેરેકનુ ં બાંઘકામ. (નળજલીકરણ શરષત)

(૩) ૬૦૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા

જુિાગઢ જીલ્ામાં

પીટીશી તથા એશ.આર.પી.ટી.શી.

ચોકી(શોરઠ) તથા જુિાગઢ જજલ્ો તથા ગીરશોમિાથ જીલ્ો
નળનળઘ સ્થલોએ ગૃષ નળભાગ ષેઠલિા નળનળઘ પોીશ
યુિીટશિા

રષેણાંક તથા બબિરષેણાંક

મકાિોિા ખાશ

મરામતિી કામગીરી માટેિો ળાનવિક કરાર.
ર
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(મકાિ) અિે ઉપર.
૩

ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા ળેરાળલ તાલુકાિા ઇણાજ ખાતે

(૧) ૮૮૩પ૮પ૩.૩૦

(ર) ૮૮૩૫૯.૦૦

પોીશ ષેડ કળાટશયિી જમીિ ફરતે કમ્પાઉન્ડ ળોનુ ં

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪) કક્ષા

બાંઘકામ.

ઉપર.

‘ડી’

અિે

અ.િં.
૪

કામનુ ં િામ

(૧) અંદાજીત રકમ

(ર) બાિાિી રકમ

(૩) ટેન્ડર ફી

(૪) કક્ષા

ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા તાાલાિી ગીયાળડ રોડ પોીશ

(૧) ૧૪૮૯૩૩૧૮.૩૮

(ર) ૧૪૮૯૩૪.૦૦

ાઇિમાં કક્ષા બી-૧૬

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા

, શી-૦૧ તથા ડી-૦૧ આળાશોનુ ં

બાંઘકામ. (નળજલીકરણ શરષત)
પ
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(મકાિ) અિે ઉપર.

પોરબંદર પોીશ ષેડ કળાટશય ખાતે સ્રોંગ રૂમ (આમ્શય એન્ડ

(૧) ૮૯૬પ૬૮૯.૧૬

(ર) ૮૯૬પ૭.૦૦

એમ્યુિીિ યુિીટ) નુ ં બાંઘકામ. (નળજલીકરણ શરષત)

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા
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(મકાિ) અિે ઉપર.
૬

બોટાદ ષેરિા ખશ રોડ ખાતે પોીશ અનઘક્ષકશ્રી કચેરીનુ ં

(૧) ૧૧૦૪૯૩૬૬૪.૭૧

(ર) ૧૧૦૪૯૩૭.૦૦

બાંઘકામ. (નળજલીકરણ શરષત)

(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦

(૪) ખાશ કક્ષા
(મકાિ) અિે ઉપર.

અ.િં.

૧ થી
૬

ટે ન્ડર ઓિાઇિ ઉ૫બ્ઘ

ટે ન્ડર ઓિાઇિ શબમીટ

જરૂરી બાિાિી રકમ તથા ટે ન્ડર ફી જુ િાગઢ

થળાિી તારીખ

કરળાિી છે લ્ી તારીખ અિે

નળભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરળાિી છે લ્ી

શમય

તારીખ

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

રપ/૦૬/ર૦૧૮

૦૧/૦૬/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કાકે

ુ ય ષકક નિગમ પાશે અબાનઘત રાખળામાં આળે છે .
કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટે ન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો શંપણ

(એિ.બી.ત્રાંબડીયા)
ઇન્ચા.કાયયપાક ઇજિેર
ગુ.રા.પો.આ.નિ.ી.
જુ િાગઢ
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