ુ રાત રાજય પોીસ આવાસ નિગમ ી.
ગજ
કાયયપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
ોરીવ શેડ ક્લાટવસ બ્રોક નં૧૫ની નજીક યે વકોવસ રયિંગ યોડ
યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. પોન/પેક્વ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪. 

(યજીસ્ટડસ ઓપીવ : ગુજયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ રી.નાગરયક પુયલઠા
નનગભનુ ં વંકુરવેકટય-૧૦/એચ-યોડગાંઘીનગય-૩૮ય૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerjt.gsphc@yahoo.in

ટુંકી મુદતની જાશેય નનનલદા નં.-૦૩ (ય૦૧૮-૧૯)
ગુજયાત યાજમ જાશેય ફાંઘકાભ ખાતાના

યાજ્મ વયકાયશ્રી શસ્તકના ફાંધકાભ નલબાગોના

ઠેકેદાયોની ભાન્મ માદીની મોગ્મ શ્રેણીભા નોધામેર ઠેકેદાયોશ્રી ાવેથી નીચેના તભાભ કાભોના ટેન્ડયો નીચે દળાસલેર
તાયીખ સુધીભાં ભી જામ તે યીતે ભંગાલલાભાં આલે છે . અનુક્રભનં.- ૧ થી ૧૨ ના ટેન્ડય પોભસ ઇ-ટેન્ડયીંગ ૫ઘ્ઘનતથી
કામસારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી , ગુજયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભનન નલબાગીમ કચેયી
બ્રોક નં .૧૫ની નજીક , યે વકોવસ રયિંગ યોડ
ભંગાલલાભાં આલે છે . ટેન્ડય પોભસ પકત

, ોરીવ શેડ ક્લાટવસ ,

,યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. પોન/પેક્વ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેયી દ્વાયા

https://gsphc.nprocure.com ૫ય

નીચે જણાલેર તાયીખથી ઉ૫લ્ફઘ

યશેળે તથા નીચે જણાલેર તાયીખ સુઘીભાં ઓન રાઇન વફભીટ કયલાનુ ં યશેળે. જરૂયી ટેન્ડય પી નો રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ેઓડસ ય (યાજકોટ ખાતે ચ ૂકલલા ાત્રનો જ) , ફાનાની યકભ , તાજા નોધણીનુ ં પ્રભાણત્ર

,ફેંક વોરલંળી વરટિપીકેટ

(અંદાજજત યકભના ૨૫% રેખે) છે લ્રા લસન ુ ં આલકલેયાની રયટનસ પાઈર કમાસ અંગેની કોી, પ્રોનલડન્ડ પંડ યજીસ્રેળન,
બાગીદાયી ખત, GST યજીસ્રેળનની નકર, ાનકાડસ ની નકર, ઈરેક્ટ્ક્રક રાઇવન્વ (પક્ત લીજીકયણના કાભો ભાટે)
લગેયેની તેભજ ટેન્ડયભાં ભાગ્મા મુજફ

તમામ ઓરરજજિ દસ્તાવેજો ઓિાઈિ સ્કૅિ કરી મ ૂકવા ફરજીયાત છે .

તેભજ ફાનાની યકભ, તથા ટેન્ડય પી તેભજ રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્ ેય એપીડેનલડ ફોન્ડ અવરભા યજૂ કયલાની છે લ્રી
તાયીખનો ઉલ્રેખ કયી નળલ્ડ કલય નીચે જણાલેર તાયીખ સુધીભાં ઉયોક્ત વયનાભે રૂફરૂ યજી.ોસ્ટ. એડી/સ્ીડ
ોસ્ટ થી અલશ્મ યજૂ કયલાનુ ં યશેળે.નનધાસરયત તાયીખ સુધીભાં ઉયોક્ત તભાભ દસ્તાલેજો ફાનાની યકભ તથા ટેન્ડય
પી તેભજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટેમ્ ેય એપીડેનલડ ફોન્ડ અવરભા પયજીમાત યજૂ કયલાના યશળે. રૂફરૂ ોસ્ટ થી ટેન્ડય
આલાભાં/ભોકરલાભાં આલળે નશીં . જરૂયી દસ્તાલેજો તથા ટેન્ડય પી તેભજ ફાનાની યકભનુ ં કલય યજૂ કયલાની
છે લ્રી તાયીખે આકસ્ભીક કાયણોવય જો યજા જાશેય થામ તો ત્માય છીના ચાલુ રદલવે યજૂ કયી ળકાળે. આ અંગેની
ભારશતી નનગભની લેફવાઈટ

www.gsphc.gujarat.gov.in

તથા

ભારશતી ખાતાની લેફવાઇટ

www.statetenders.com ઉ૫ય ૫ણ ઉ૫રબ્ઘ છે . ફાનાની યકભ બયલાભાંથી મુરકતનુ ં પ્રભાણ૫ત્ર પકત ોરીવ
આલાવ નનગભનુ ં જ ગ્રાશમ યાખલાભાં આલળે.
અ.નં.

કાભનુ ં નાભ
જાભનગય

૧

જજલ્રાના

એવ.આય.ી. ગ્રુ:-૧૭

એભ.ટી.વેક્ળનનુ ં ફાંધકાભ.(લીજી કાયણ વશીત)

ખાતે
સ્કીભ-

એન.આય.ફી.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૮-૧૯
અંતગસત)

(૧) અંદાજીત યકભ

(ય) ફાનાની યકભ

(૩) ટેન્ડય પી

(૪) કક્ષા

(૧) ૧,૫૦,૮૬,૧૩૪.૮૪

(ય) ૧,૫૦,૮૬૨.૦૦

(૩) ૩,૬૦૦.૦૦

(૪) ખાવ કક્ષા
ઉય.

III અને

૨

યાજકોટ અને ભોયફી જજલ્રાઓભાં નલનલધ સ્થો એ ગૃશ

(૧) દ્વદ્વ લીમ બાલકયાય

(ય) ૮૮,૦00.00

નલબાગ શેઠના યશેણાક તથા બફન- યશેણાક ભકાનોભાં ખાવ

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦

(૪) ‘ડી’ અને ઉય.

જાભનગય અને દે લભ ૂનભ દ્વાયકા જજલ્રાઓભાં નલનલધ સ્થો એ

(૧) દ્વદ્વ લીમ બાલકયાય

(ય) ૫૮,૦00.00

ગૃશ નલબાગ શેઠના યશેણાક તથા બફન- યશેણાક ભકાનોભાં

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦

(૪) ‘ડી’ અને ઉય.

કચ્છ જજલ્રાના (પ ૂલસ તથા નિભ નલબાગ) નલનલધ સ્થો એ

(૧) દ્વદ્વ લીમ બાલકયાય

(ય) ૪૮,૦00.00

ગૃશ નલબાગ શેઠના યશેણાક તથા બફન- યશેણાક ભકાનોભાં

(૩) ૧,૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અને ઉય.

યાજકોટ ળશેયભાં નલનલધ સ્થો એ ગૃશ નલબાગ શેઠના

(૧) દ્વદ્વ લીમ બાલકયાય

(ય) ૪૦,૦00.00

યશેણાક તથા બફન- યશેણાક ભકાનોભાં ખાવ ભયાભતની

(૩) ૧,૫૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૧’ અને ઉય.

જાભનગય જજલ્રાના રારપુય ગુજયાત ઘેટાં અને ઊન નલકાવ

(૧) ૯,૧૭,૧૦૦.૦૭

(ય) ૧૮,૩૪૨.૦૦

નનગભ બરનભટેડ ભાટે ઓરપવ બફલ્ડીંગનુ ં ફાંધકાભ.

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

યાજકોટ જજલ્રાના આટકોટ ખાતે રૂયર ોરીવ સ્ટેળનનુ ં

(૧) ૮૨,૩૭,૩૩૨.૨૬

(૨) ૮૨,૩૭૪.૦૦

ફાંધકાભ.(લીજી કાયણ વશીત)

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦

(૪)કક્ષા-ડી અને ઉય

(૧) ૧૩,૩૧,૯૫૩.૩૧

(૨) ૧૩,૩૨૦.૦૦

ભયાભતની કાભગીયી ભાટેનો લાનિક બાલ કયાય. (નવનલર
કાભો) (ફે લસનો બાલકયાય)
૩

ખાવ ભયાભતની કાભગીયી ભાટેનો લાનિક બાલ કયાય.
(નવનલર કાભો) (ફે લસનો બાલકયાય)
૪

ખાવ ભયાભતની કાભગીયી ભાટેનો લાનિક બાલ કયાય.
(નવનલર કાભો) (ફે લસનો બાલકયાય)
૫

કાભગીયી ભાટેનો લાનિક બાલ કયાય. (નવનલર કાભો)
(ફે લસનો બાલકયાય)
૬

(નલજીકયણ વરશત) (રડોઝીટ લકસ લસ ૨૦૧૭-૧૮)
૭

(સ્કીભ-એન.આય.ફી.)

(ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત)
(ફીજો પ્રમત્ન)
યાજકોટ જજલ્રાના ગ્રામ્મ મુખ્મ ભથક ભલડી ખાતે બ્રોકનં.

ફી-૦૧ (૧૨ યુનનટ) અને વન્ક રયેરયિંગનુ ં કાભ બ્રોક નં. ફી- (૩) ૯૦૦.૦૦
૦૩, ફી—૦૪, ફી-૦૬, ફી-૦૯, વી-૦૨, વી-૦૩, વી-૦૫ અને
૮

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય

ડી-૦૧ (૧૭ યુનનટ) કુર ૨૯ ક્લાટવસભાં ખાવ ભયાભતનુ ં
કાભ.(સ્કીભ- આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની
અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ચોથો પ્રમત્ન)

૯

જાભનગય જજલ્રાના જાભજોધપુય ોરીવ સ્ટેળનના ગો

(૧) ૧૦,૯૨,૧૫૭.૫૯

(૨) ૧૦,૯૨૨.૦૦

યીીટય સ્ટેળનનુ ં ખાવ ભયાભત કાભ. (નલજીકયણ વરશત).

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉય.

ભોયફી જીલ્રાના ભકનવય ોરીવ શેડ ક્લાટવસ ખાતે ગાડસ રૂભ

(૧) ૦૯,૯૧,૬૫૨.૭૧

(ય) ૧૯,૮૩૩.૦૦

તથા ઓરપવનુ ં ફાંધકાભ.(લીજી કયણ વશીત)

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

(સ્કીભ-એન.આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની
અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ફીજો પ્રમત્ન)
૧૦

(સ્કીભ-

એન.આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી લસ
૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ચોથો પ્રમત્ન)

૧૧

યાજકોટ જજલ્રાના એવ.આય.ી. ગ્રુ-૦૮ ગોંડર ખાતે બ્રોક

(૧)૦૯,૫૨,૦૪૨.૬૨

(૨) ૧૯,૦૪૧.૦૦

નં ફી-૦૧ અને ફી-૦૨ (૨૪ યુનનટ) ભાં ખાવ ભયાભત ના

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉય.

દે લભ ૂનભ દ્વાયકા જજલ્રાના જાભ ખંબાબમા એવ.ડી.ી. ઓરપવ

(૧) ૦૯,૫૧,૮૫૯.૬૯

(ય) ૧૯,૦૩૭.૦૦

ખાતે ૨ ( ફે) મુદ્દાભાર રૂભ તથા ોરીવ મુખ્મ ભથક ખાતે

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉય.

કાભ.

(સ્કીભ- આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની

અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ચોથો પ્રમત્ન)
૧૨

કમ્ાઉન્ડ લોર ફનાલલાનુ ં કાભ. (

લીજી કયણ વશીત)

(સ્કીભ-એન.આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની
અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ત્રીજો પ્રમત્ન)
અ.નં.

૧ થી ૬

ટે ન્ડય ઓનરાઇન ઉ૫રબ્ઘ

ટે ન્ડય ઓનરાઇન વફભીટ

જરૂયી ફાનાની યકભ તથા ટે ન્ડય પી યાજકોટ

થલાની તાયીખ

કયલાની છે લ્રી તાયીખ અને

નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજુ કયલાની છે લ્રી

વભમ

તાયીખ

૧૨/૦૭/૨૦૧૮ વાંજે

૧૯/૦૭/૨૦૧૮

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કરાકે
૭ થી ૧૨

૨૦/૦૬/૨૦૧૮

૦૪/૦૭/૨૦૧૮ વાંજે

૧૧/૦૭/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કરાકે
ુ સ શકક નનગભ ાવે અફાનઘત યાખલાભાં આલે છે .
કોઇ૫ણ અથલા ફઘા જ ટે ન્ડયો કાયણ આપ્મા લગય યદ કયલાનો વંપણ

(ય.ુ સી.કક્કડ)
કાયયપાક ઇજિેર
ગ.ુ રા.પો.આ.નિ.ી.
રાજકોટ.

