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કાય�પાલક ઇજનેરની કચેર�, 

પોલીસ �લબ �બ�ડ�ગ,નવા કો��નુીટ� હોલ સામે, 

પોલીસ હ ડ �વાટ�ર,મહ સાણા-૩૮૪૦૦૧,ફોન/ફ કસ ન.ં૦૨૭૬૨ ૨૨૧૩૭૫ 

CIN : U45201GJ1988SGC011453 
website www.gsphc.gujarat.gov.in      

E-mail ID :eemsn.gsphc@yahoo.in 
0જુરાત રાજયના 2હ ર બાધંકામ ખાતાના ંતથા રા6ય સરકાર7ી હ8તકના બાધંકામ િવભાગોના ઠ ક દારોની મા=ય યાદ�ની 

યો>ય 7ેણીમા ંનોધાયેલ િસિવલ/ઇલે�?�કલ કામના ઠ ક દાર7ીઓ પાસેથી નીચેના તમામ કામો માટ  ટ =ડરો નીચે દશા�વેલ 

તાર�ખ Bધુીમા ંમળ� 2ય તે ર�તે મગંાવવામા ંઆવે છે. અGHુમ ન.ં૧ થી ૨ ના ટ =ડર કામ માટ  જIર� ટ =ડર ફ� નો ડ�મા=ડ 

JાKટ/પે ઓડ�ર,બાનાની રકમ,તા2નLધણીGુ ંMમાણપN,બO=ક સોલવશંી સટPQફક ટ (કામની SદાTત રકમના ૨૫% લેખે), 

છે�લા વષ�Gુ ંર�ટન� ફાઇલ કયા� Sગેની કોપી,Mોિવડ=ટ ફડં રT8? શન,ભાગીદાર� પેઢ� માટ  ભાગીદાર� ખત િવગેર  દ8તાવેજો 

શી�ડ કવર સાથે રYુ કરવાના રહ શે. અGHુમ ન.ં ૧ થી ૨ના ટ =ડર #$� %-&�'(�)� *� �+��, -./� 
01��2 

કાય�પાલક ઈજનેર7ીની કચેર�,0જુરાત રા6ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી., પોલીસ �લબ �બ�ડ�ગ,નવા કો��નુીટ� હોલની 

સામે,પોલીસ હ ડ �વાટ�ર, મહ સાણા-૩૮૪૦૦૧ (ટ .ન.ં૦૨૭૬૨/૨૨૧૩૭૫) ની કચેર� [વારા મગંાવવામા ંઆવે છે. અGHુમ ન.ં 

૧ થી ૨ ના ટ =ડર ફોમ� ફ�ત https://gsphc.nprocure.com પર નીચે જણાવેલ તાર�ખથી ઉપલ]ધ રહ શે 

તથા ઓન લાઈન સબમીટ કરવાના રહ શે. 34�5� ��. 1 2 2 �� *�� ��&� &�'(���� 6�� /������ ���7	� 8��9�� 
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રકમ અને ટ =ડર ફ� રYુ કરવાની છે�લી તાર�ખનો ઉ�લેખ કર� શી�ડ કવર 34�5� ��.1 3�< 2 �� *�� ��&� �>< 
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���/<. િનધા�Qરત તાર�ખ Bધુીમા ંબાનાની રકમ તથા ટ =ડર ફ� તેમજ I।.૧૦૦/- નો 8ટ �પ પેપર એફ�ડ વીટ બો=ડ અસલમા ં

શી�ડ કવરમા ં રYુ કરવામા ંનQહ આવે અથવા મા=ય ધારા ધોરણ _જુબ નQહ હોય તો તેવા ઇ2રદાર7ીGુ ં ટ =ડર નોન-

Qર8પો=સીવ ગણી ટ કનીકલ અને અથવા Mાઇઝ બીડ ઓનલાઈન ખોલવામા ંઆવશે નQહ. અGHુમ ન.ં૧ થી ૨ ના કામ માટ  

જIર� ટ =ડર ફ� તથા બાનાની રકમGુ ંકવર રYુ કરવાની છે�લી તાર�ખે આકa8મક કારણોસર જો ર2 2હ ર થાય તો bયાર 

પછ�ના ચાc ુQદવસે 8વીકારવામા ંઆવશે. આ Sગેની િવગત માQહતીખાતાની વેબસાઈટ www.statetenders.com તથા 

િનગમની વેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર પણ ઉપલ]ધ છે.9���� �*� �������2 9���8�F$�4�� 
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બાધંકામ. (વીજળ�કરણ સQહત) 

(ડ�.T.પી  Mાયોર�ટ� Sતગ�ત) 
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કોઈપણ અથવા બધાજ ટ =ડરો કારણ આhયા વગર રદ કરવાનો સiંણૂ� હk િનગમ પાસે અબાિધત રાખવામા ં

આવે છે. 
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