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આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ખાતે જનરલ ર પેર ગ કામગીર  માટ ુ ંભાવ-પ ક 

 

આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ં ુ ય સં ુલ ખાતેના ક પસમા ંજનરલ ર પેર ગ કામગીર  માટના સીલબધં કવરમા ં

ભાવ-પ કો આમિં ત કરવામા આવે છે. કામગીર ની િવગત અને આઇટમ  ુિવગતવાર િવવરણ આ 

સાથે સામેલ છે. 

કામ  ુનામ આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ં ુ ય સં ુલ ખાતે જનરલ 

ર પેર ગ કામગીર  બાબત. 

ભાવ-પ કો મેળવવાની તાર ખ    ૦૨/૦૨/૨૦૨૨       

ભાવ- પ કો પરત કરવાની તાર ખ અને સમય   ૧૪/૦૨/૨૦૨૨     ૧૮.૦૦ કલાક ધુી 

થળ લુાકાત આઇ.આઇ.ટ .ઇ. સેકટર-૧૫,   

 
 

  ભાવ-પ ક આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ની વેબ સાઇટ www.iite.ac.in પરથી ડાઉનલોડ પણ કર  

શકાશે, ભરલા ભાવ-પ કો સીલબધં કવરમા ુલસ ચવ ી, આઇ.આઇ.ટ .ઇ. રામ ણ પરમહસં િશ ણ 

સં ુલ, ખ-રોડ, મહા મા મદં રની બા ુમા.સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર ખાતે િતમ તાર ખ ધુીમા ંમોકલવાના 

રહશે. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ભાવ-પ ક ભરનાર માટની શરતો. 
 

૧. આ કામગીર  ગેના ભાવપ ક તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૨ના ંરોજ ધુીમા ં િુનવસ ટ  કાયાલય 

સમયગાળામા ંસીલબધં કવરમા પહોચતા કરવાના રહશે.  

૨. વક ઑડર મ યા બાદ આ કામગીર  એક અઠવા ડયામા ંચા  ુકરવાની રહશે. 

૩. કામગીર  દર યાન થયેલ ુ શાન -તે એજ સીએ ભોગવવા ુ ંરહશે. 

૪. િનયત સમય મયાદામા ંકામગીર  ન થાય તેવા સજંોગોમા ંએજ સીએ પેન ટ  ભરવાની રહશે. 

૫. ભાવ-પ કમા દશાવેલ રકમ, તમામ કરવેરા સાથેની રહશ.ે 

૬. ઉપરો ત જણાવેલ કામગીર મા વધ-ઘટ કરવાની સ ા િુનવસ ટ ની રહશે. 

૭. કામગીર  કરનાર ઇ રદાર પાસે  PAN Card, GST ન ધણી સ ટ હો ુ ંજોઈએ. 

૮. ભાવપ કો ગેનો આખર  િનણય િુનવસ ટ  ઓથોર ટ નો રહશે. 

૯. આ કામગીર  િુનવસ ટ ની સે ટર-૧૫ ખાતે કરવાની રહ છે. િુનવિસટ ની લુાકાત ક અ ય વ  ુ

મા હતી હ  ુકચેર  સમય દરિમયાન િુનવસ ટ  ખાતે સપંક સાધવો. 

૧૦. પાટ /એજસંી/ક ાકટર ભાવપ ક મોકલતી વખત ેનીચે જુબની મા હતી મોકલવાની રહશે. 

 ૧) સીલબધં કવરમા ંભાવપ ક. 

 ૨) પાટ /એજસંી/ક ાકટર નોધણી ુ ંસટ ફ કટ અથવા ન ધણીનો આધાર. 

 ૩) પાટ /એજસંી/ક ાકટર PAN CARD ની નકલ 

 ૪) અગાઉ આ કારની કરલ હોય તો તે કામગીર ની મા હતી. 

        ૫) GST નબંર માણપ  

૧૧. પાટ /એજસંી/ક ાકટર કામગીર  વક ઓડર મ યાના દવસ ૧૫મા ં ણૂ કરવાની રહશે. 

૧૨. કલર કામગીર  દર યાન ઉપયોગમા ંલવેામા ંઆવતી સામ ી સં થાના આસી. ઇજનેરને બતાવી 

ઉપયોગમા ંલવેાની રહશ.ે 

૧૩. કલર માટના સે પલ કામગીર  પહલા અ વૃ કરાવવાના રહશે.  

૧૪. કામગીર  માટ આવેલા માણસો િન યસની હોવા જોઈએ. 

૧૫.એજ સીએ ભાવ-પ કના દરક પાના પર સહ  કરવાની રહશે. 

૧૬. એજ સીએ આપેલા ભાવપ કના ફોરમેટમા ંજ ભાવ Above/Belove ભરવાના રહશે. 

૧૯. ભરલા ભાવમા ંકોઈપણ ફરફાર ભાવ ુ યાબાદ કરવામા ંઆવશ ેન હ. 

  

                                                                                         ો.(ડૉ) હમાં  ુપટલ                          

                                                                           ુલસ ચવ, 



પાટ /એજસંી/ક ાકટરની િવગત: 

 

1. નામ અન ેસરના  ુ                        : 

2. પાટ /એજસંી/ક ાકટરની મા હિત           : 

     

3. સપંક નબંર                        : 

4. ઇ-મઈલ                 : 

5. ર જ શનની િવગત            : 

6. પાન કાડ નબંર          

7. કરલા કામના અ ભુવની મા હિત           : 

8.      GST નબંર                                : 

 

  
 

 

 

       પાટ /એજસંી/ક ાકટરની સહ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ભાવ-પ કની િવગત 

GENERAL MAINTENANCE WORK At IITE, Gandhinagar  
ABSTRACT 

Sr.no Item of work Qty Unit   Rate  Amount SOR 
            R&B 2015-

16 
1 Dimentalling tiled of stone floors laid 

in mortar including stacking of 
serviceable materials and disposal of 
unservesiable materials wth all lead 
and lift. 

10 Sqm 30 300 20005 (P-
162)  

2 Demolition of brick work and stone 
masonary including stacking of 
serviceabke materials and disposal of 
unserviceable material with all lead 
and lift. (i) In cement mortar  

10 Cum 346 3460 20003B (P-
162)  

3 P&L 24'' x 24'' (600 x600) vitrified 8mm 
thick flooring over 20 mm (average) 
base of cement mortar 1:6 (1 cement : 
6 Coarse sand) on new surface or fixing 
on existing flooring by adhesive 
material including dismentalling of 
existing flooring and jointed with color 
cement slurry including finished with 
flush pointing and cleaning the surface 
etc. complete for light shade  

25 Sqm  794.04 19851 14022A (P-
144) 

4 Providing 15mm.. Thick  cement 
plaster in single coat on single or half 
brick wall or ceiling or R.C.C. in C.M. 
1:3 (1cement : 3 sand) : 1 sand) etc. 
complete along with grooves in plaster 
as per approved drg complete finishing 
as directed by Engineer in charge. 

10.0
0 

SqM 111.25 1112.50 17002A p-
152 

5 Providing and laying marble stone slab 
flooring over 20mm (average) base of 
cement mortar 1:6 (1-cement : 6- 
coarse sand) or L.M. 1:1.5 ( 1- cement : 
1.5- coarsed sand) laid and jointed 
with gray cement slurry including 
rubbing and polishing complete. (A) 
Marble slab 25mm thick  

10 Sqm 1668.7 16687.00 14011A(P-
142)  



6 Providing and fixing EZ-7 section 
door/window frame including welding 
and fixtures fastenings including 3 
coats of approved enamel oil paint etc 
complete. 

5 Sqm 458.49 2292.45 11013 (P-
127) 

7 Providing and fixing window having 
extruded aluminum Colour anodized 
section frame main outer size 63.50 X 
38.10 X 1.95 mm(of Jindal Section 
no:4605,@ Wt 1.094 Kg / Rmt), 
horizontal two track member size 
61.85 mm x 31.75 mm x 1.20mm (of 
Jindal Section no: 8687 @wt.of 0.695 
Kg/mt) vertical member of size 61.85 
mm x 31.75mm x 1.30 mm (of Jindal 
Section no:8758 @wt.of 0.0.659 
Kg/mt) with sliding shutters of 
horizontal member size 40mm x 18mm 
x 1.29mm (of Jindal Section no:8949 @ 
wt.of 0.456Kg/mt) , vertical member of 
size 40mm x 18mm x 1.29mm (of 
Jindal Section no:8947 @ wt.of 
0.456Kg/mt/ Section 8948, @ Wt. 457 
Kg/mt) with 5 mm thick transparent 
bronze colour tinted float glass with 
powder coated aluminum fittings and 
fixtures and transparent silicon sealant 
glass fixing to frame as per details etc 
complete for window. to be fitted as 
per engineer in charge.  

10 Sqm 2021.7
1 

20217.10 11028 (P-
128) 

8 Providing and fixing standard extruded 
of alluminium section of size 63.50 x 
38.10 x 1.95mm (of jindal Section 
no:4605,@ Wt 1.094Kg / Rmt with 
Colour anodized alluminium frame 
with 5 mm thick transparent bronze 
colour tinted float glass as details etc 
complete for Fix Window and door  

20 Sqm 1801.9
6 

36039.20 11031 (P-
129)  

9 wall painting and putty (lappy) on 
wall/ceiling with two coat of plastic 
emulsion paint of approved band on 
undecoratd wall surface to give an 
even shade including throuly brooming 
the suraface to remove all dirt,dust 
mortar drops etc as per direction of 
engineer in charge complete. 

30 Sqm 49.76 1492.80 18031 (P- 
157) 



10 Providing and fixing single layer 
waterproof gypusm board 12.5 mm 
thick of the make Newgood Group Co. 
Ltd. or equivalent & Newgood Group 
Co. Ltd. company sections using 
waterproof board of size 1220 mm x 
1830 mm x 8.0 mm suspended by G.I 
suapender of size 25 mm x 3 mm with 
intermediate channel of size 18 mm x 
40 mm x 0.80 mm at 1220 mm center 
to center ceiling section of size 40 mm 
x 35 mm x 0.55 mm at 457 mm center 
to center and perimetre chanel A of 
size 20 mm x 27 mm x 30 mm x 0.50 
mm at edges & drops including paper 
tap sand sofit cleat, anchor fastener, 
scoch bolt connecting cleat joining 
compound top coat on ceiling 
including making necessary opening 
for light fitting, diffuser etc. complete 
as per detail drawing as directed. 

10 Sqm 703.93 7039.30 16007 (P-
151)  

11 Misclinious activities such as labour 
work, carpentry work, plumbing work 
and fixing white cement for tiles and 
skirtings. Etc as per the engineer in 
charge.  

1 Job 
work  

3000.0
0 

3000.00   

 
 Total Estimated Cost  111191.35  

 

I / we here by agree to execute above work at …...… % above /below the estimated rate. 

 

એજ સી/પાટ /કો કટરની સહ . 


