
 

INDIAN INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION 

Near Mahatma Mandir, ‘KH’ Road, Sector 15, 
Gandhinagar-382016 (Gujarat) 

Ph.: 079-23243733/34, Website: www.iite.ac.in 
  
 

આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ુ ય સં ુલ, છા ાલય સં ુલ અને વાટસ ખાતેની પાણીની 

ટાકં ઓ સાફ કરવા માટના ભાવ-પ ક બાબત. 

 

આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના બનં ેસં ુલો અને વાટસ ખાત ેપાણીની ટોરજ ટાકં ઓ સાફ કરવા માટ વાિષક કામ 

માટ 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 બનં ેસં ુલો અને વાટસ ખાત ે

પાણીની ટોરજ ટાકં ઓ સાફ કરવાની કામગીર   

ભાવ-પ કો મેળવવાની તાર ખ અને સમય ૦૦૨/૦૨/૨૦૨૨       

ભાવ- પ કો પરત કરવાની અને પહોચાડવાની 

છે લી  તાર ખ અને સમય 

૧૪/૦૨/૨૦૨૨, ૧૮:૦૦ કલાક ધુીમા ંપહોચ ુ ં

કરવા ુ ંરહશે. 

થળ લુાકાત આઇ.આઇ.ટ .ઇ. સેકટર-૧૫,  

 
 

  ભાવ-પ ક ગે િવગતવાર મા હતી મેળવવા આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ની વબે સાઇટ 

www.iite.ac.in પરથી તા:-૦૨/૦૨/૨૦૨૨ થી તા:-૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ધુીમા ડાઉનલોડ કર  શકાશ,ે  

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 મોકલવાના રહશે. 

 

 

 

 

ભાવ-પ ક ભરનાર માટની શરતો. 



 

૧. આ કામગીર  ગેના ભાવપ ક તા:-  ૧૪/૦૨/૨૦૨૨, સાં  ૬:૦૦ વા યા ધુીમા ં િુનવસ ટ ની વબે 

સાઇટ www.iite.ac.in  પરથી મેળવી ભરવાના રહશે અને િનયત તાર ખ ધુીમા િુનવસ ટ  ખાત ે

સીલબધં કવરમા પહોચતા કરવાના રહશે. મા ંભાવ પ ક ફ  પેટનો .૫૦૦/- નો ડ .ડ . “ર ાર 

આઈ.આઈ.ટ .ઈ.” ના ંનામનો જોડવાનો રહશે  

૨. વક ઑડર મ યા બાદ આ કામગીર  એક વષ ધુી 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, સામ ી, મ ુર ,અ ય ખચ, તેમજ તમામ કરવેરા સાથેની રહશે. 

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

૭. કામગીર  કરનાર ઇ રદાર પાસે  PAN Card, /GST regi. હો ુ ંજોઈએ. 

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

૯. આ કામગીર  િુનવસ ટ ની સે ટર-૧૫ અને સે ટર-૨૪  ખાતેની કરવાની રહ છે. િુનવિસટ ની 

લુાકાત ક અ ય વ  ુ મા હતી હ  ુ તા:-૦૨/૦૨/૨૦૨૨ થી તા:-૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ધુીમા કચેર  સમય 

દરિમયાન િુનવસ ટ  ખાત ે એ ટટ શાખાનો સપંક સાધવો. 

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

 ૧) સીલબધં કવરમા ંભાવપ ક. 

 ૨) ડ લર/એજસંી/મે ફુકચરર/ પલાયર/ઓથો. સિવસ ુ ંસટ ફ કટ અથવા ન ધણીનો આધાર. 

 ૩) ડ લર/એજસંી/ પલાયર ુ ંPAN CARD /GST ની નકલ 

  

૧૧. ડ લર /એજસંી/ મે ફુકચરર / પલાયર  ુસામ ી/વ  ુ ટા ડ વાપરવાની/પહોચાડવાની રહશે. 

૧૨.   ભાવ પ કમા ંભાવો લા ટની સં ણૂ મરામત અને સામ ી સાથનેા ભરવાના રહશે, 

 ૧૩. કામગીર  કરનાર એજ સીએ િસ ુ રટ  ડ પોઝીટ પેટ .૩૦૦૦/-ની રકમ એક વષ માટ જમા       

કરાવવાની રહશે. 

૧૪.   ભાવ ભરતા પહલા લાન થળ પર ચકાસણી કર  લેવાની રહશે. 

 ુલસ ચવ 

આઈ.આઈ.ટ ..ઇ. 
 
 
 
 



પાટ /એજસંી/ક ાકટરની િવગત: 

 

1. ડ લર/એજસંી/ પલાયર/ મે ફુકચરર ુ ંનામ અને સરના :ુ 

 

2. કંપની/એજસંી/ક ાકટરની મા હિત        : 

  
     

3. સપંક નબંર                        : 

4. ઇ-મઈલ                 : 

5. ર શ શન ની િવગત            : 

6. પાન કાડ નબંર 

7.     .એસ.ટ . ર શન નબંર        : 

 

  
 

 

       પાટ /એજસંી/ક ાકટરની સહ  

 

 

 

 
 

 

 
 



Price Bid Format 
 

 
 

 
 
Prices should be FOR IITE Campus sector-15,19 & 24, Gandhinagar,   
 
 
 
 

SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON WITH SEAL 
 

Sr.no Type of tank Capacity of tanK Unit Rate(Rs.) 

1 Under Ground tank (RCC) 100000  

2 Under Ground tank (RCC) 2000  
2 Overhead tank (RCC) 10000  

3 Overhead tank (PVC) 5000  
4 Overhead tank  (PVC) 2000  
5 Overhead tank (PVC) 500  


