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આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ખાતે િસિવલ, અને લ બગ,અને માટના ંજ ર  સામાન વાિષક 

ધોરણે રુા પાડવા ગે ુ ંભાવ-પ ક 

 
 

આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ં ુ ય સં ુલ અને છા ાલય સં ુલમા ંજ ર  િસિવલ, અને લ બગ, માટ જ ર  સામાન 

રુો પાડવા 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 ં ુ ય સં ુલ અને છા ાલય 

સં ુલમા ંજ ર  િસિવલ, અને લ બગ, માટ 

જ ર  સામાન રુા પાડવાની કામગીર  

ભાવ-પ કો મેળવવાની તાર ખ અને સમય  ૧૬/૦૩/૨૦૨૩       

ભાવ- પ કો પરત કરવાની તાર ખ અને સમય ૨૯/૦૩/૨૦૨૩      ૧૮.૦૦ કલાક ધુી 

થળ લુાકાત આઇ.આઇ.ટ .ઇ. સેકટર-૧૫  

 
 

  ભાવ-પ ક આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ની વેબસાઇટ 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 ખાત ે િતમ તાર ખ ધુીમા ંમોકલવાના રહશે. 

 

 

 

 

 

 

 



સાધન-સામ ી અને કામગીર ની િવગત દશાવ  ુપ ક 

શરતો:- 

૧. આ કામગીર  ગેના ભાવપ ક તા. ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ના રોજ ધુીમા ં િુનવસ ટ  કાયાલય સમયગાળામા ં

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

આઈ.આઈ.ટ .ઈ.” ના ંનામનો જોડવાનો રહશ.ે 

૨. ુ કાન/ ય સાય ગનેો આધાર હોવો જોઇએ. પાન કાડ હો  ુજોઇએ. 

૩. ઓડર મ યા બાદ આ કામગીર  દ વસ-૦૭ મા ંકાયરત કરવાની રહશે. 

૪. સામ ી પહોચતી કયાબાદ યો યતા ગે ુ ં માણપ  આઈ.આઈ.ટ .ઈ. વારા મ યા બાદ કુવ ુ ં

કરવામા ંઆવશ.ે 

૫. વાહ કુ દર યાન થયેલ સામાનની ુ શાન -તે એજ સીએ ભોગવવા ુ ંરહશે. 

૬. િનયત સમય મયાદામા ંસામ ી ન પહોચ ેતેવા સજંોગોમા ંએજ સીએ િત દવસ .૧૦૦૦/-પેન ટ  

ભરવાની રહશે. 

૭. િવ તાએ દશાવેલ રકમ, સામ ી , મ ુર , વાહ કુ,તથા તમામ કરવેરા તેમજ અ ય વેરા અને થળ પર 

પહોચ સાથેની રહશે. 

૮. સામ ીની યાદ મા ંજણાવેલ વ ઓુની સં યામા ંવધ-ઘટ કરવાની સ ા િુનવસ ટ ની રહશે. 

૯. તમામ િવ તાએ ઉપર દશાવલે વ ઓુ ઉપરાતં કામ માટ કોઈ વધારાની વ  ુમગંાવવામા ંઆવતી 

હોય તેવા સજંોગોમા ંતેના ભાવ પહલા મં ુર કરાવવાના રહશે. 

૧૦. વોરંટ  પીર યડ દર યાન કોઇપણ ખામી/ સમ યા ઉદભવસે તો તેને ુ ર કરવાની જવાબદાર  -તે 

એ સીની રહશે. 

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

૧૨.  સામ ી ટા ડડ/ISI માક સાથ ેકંપની હોવી આવ યક છે.  

૧૩.  આ સામ ી િુનવસ ટ ની સે ટર ૧૫ ખાતેની ઓફ સ ખાતે પહોચતી કરવાની રહ છે. અ ય વ  ુમા હતી 

હ  ુ તા:- ૧૬/૦૩/૨૦૨૩  થી તા:- ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ સાજંના ૬:૦૦ વ યા ધુીમા કચરે  સમય 

દરિમયાન િુનવસ ટ  એ ટટ િવભાગમાથી મા હતી મેળવી શકાશ.ે  

૧૪. િુન. તેની જ રયાત જુબની સામ ી સ યાનાતર મગંાવશે, ુ ં બલ સામ ી સાથે જ આપવા ુ ં

રહશે. 

૧૫.  એજ સીને કામગીર  સોપવામા ંઆવે ટ એજ સી ારા .૫,૦૦૦/- િસ ુ રટ  ડપોઝીટ પેટ ડ .ડ . 

     જમા કરાવવાનો રહશ.ે 

૧૬. ઉપરોકત ભાવોમા ંસૌથી વ  ુભાવો મના ઓછા હશે,તેવી એજ સીને કામગીર  સોપવામા ંઆવશે, 

તેમા ંછતા આ ગનેો િનણય િુન.નો આખર  રહશે. 

ઉપરો ત ભાવ-પ ક પર પ ટ “િસિવલ, અને લ બગ, માટ જ ર  સામાન રુા પાડવાના ંભાવ-પ ક“  

લખવાં ુ ંરહશે.    



 

પાટ /એજસંી/ક ાકટરની િવગત: 

 

1. નામ અન ેસરના  ુ                        : 

2. પાટ /એજસંી/ક ાકટરની મા હિત           : 

     

3. સપંક નબંર                        : 

4. ઇ-મઈલ                 : 

5. ર શ શન/ન ધણીની િવગત          : 

6. પાન કાડ નબંર          

7. કરલા કામના અ ભુવની મા હિત           : 

8.      GST નબંર                                :- 

 

  
 

 

 

       પાટ /એજસંી/ક ાકટરની સહ  



ભાવ પ કની િવગત 

અ ુ

. મ 

િવગત જ થાની િવગત ભાવ િત નગં/ વેર 

ટ/રિનગ ટ/ 

૧ ટ લના ં નળ સાદા 0.5” િત નગં  

૨ પી.વી.સી. નળ સાદા 0.5” િત નગં  

૩ .ુપી.વી.સી. પાઇપ  0.5” િત રિનગ ટ  

૪ .ુપી.વી.સી. પાઇપ  1” િત રિનગ ટ  

૫ .ુપી.વી.સી. પાઇપ  1.5” િત રિનગ ટ  

૬ .ુપી.વી.સી. પાઇપ  2” િત રિનગ ટ  

૭ પી.વી.સી. પાઇપ  0.75” િત રિનગ ટ  

૮ પી.વી.સી. પાઇપ  1” િત રિનગ ટ  

૯ પી.વી.સી. પાઇપ  2” િત રિનગ ટ  

૧૦ પી.વી.સી. પાઇપ  3” િત રિનગ ટ  

૧૧ પી.વી.સી. પાઇપ  4” િત રિનગ ટ  

૧૨ .ુપી.વી.સી. વા વ ૦.5” િત નગં  

૧૩ .ુપી.વી.સી. વા વ 1” િત નગં  

૧૪ .ુપી.વી.સી. વા વ 1.5” િત નગં  

૧૫ .ુપી.વી.સી. વા વ 2” િત નગં  

૧૬ .ુપી.વી.સી. વા વ 2.5” િત નગં  

૧૭ હ ડલ વા વ 0.5” િત નગં  

૧૮ હ ડલ વા વ 1” િત નગં  

૧૯ ઝુ વા વ GI 1” િત નગં  

૨૦ ઝુ વા વ GI 1.5” િત નગં  

૨૧ ઝુ વા વ GI 2” િત નગં  

૨૨ ટફલોન ટપ િત નગં  

૨૩ સો શુન ટ બુ ૧૦૦ ામ 

( .ુપી.વી.સી) 

િત નગં  

૨૪ લશ કોક GI િત નગં  

૨૫ લે સબલ વે ટ પાઇપ ૧” િત રિનગ ટ  

૨૬ િપલર કોક ોિમયમ લેટડ િત નગં  

૨૭ .ુપી.વી.સી. એ બો 0.5” િત નગં  



૨૮ .ુપી.વી.સી. એ બો 1” િત નગં  

૨૯ .ુપી.વી.સી. એ બો 1.5” િત નગં  

૩૦ .ુપી.વી.સી. કપલર 0.5” િત નગં  

૩૧ .ુપી.વી.સી. કપલર 1” િત નગં  

૩૨ .ુપી.વી.સી. કપલર 1.5” િત નગં  

૩૩ .ુપી.વી.સી. ટ  0.5” િત નગં  

૩૪ .ુપી.વી.સી. ટ  1” િત નગં  

૩૫ .ુપી.વી.સી. ટ  1.5” િત નગં  

૩૬ સો શુન ટ બુ ૧૦૦ ામ(પી.વી.સી) િત નગં  

૩૭ લીડ કને શન પાઇપ ૧ ટ િત નગં  

૩૮ લીડ કને શન પાઇપ ૨ ટ િત નગં  

૩૯ પી.વી.સી.બોલ કોક 1” િત નગં  

૪૦ ટ લ લોર પ 6”*6” િત નગં  

૪૧ હ થફોસેટ િત નગં  

૪૨ ટોક કોક િત નગં  

૪૩ હાઈટ િસમે ટ 2kg બેગ િત નગં  

૪૪ િસમે ટ ૫૩ ેડ ઓ.પી.સી. બેગ 50 kg િત નગં  

૪૫ િસમે ટ ૫૩ ેડ પી.પી.સી. બેગ 50 kg િત નગં  

૪૬ રતી ચણતર માટની  િત ાસ   

૪૭ રતી લા ટર માટની િત ાસ  

૪૮ ઈટ ભ ાની  િત નગં  

૪૯ ૬ MM લાય શીટ      ૮ x ૪ િત નગં  

૫૦ ૯ MM લાય શીટ  ૮ x ૪ િત નગં  

૫૧ ૧૨ MM લાય શીટ ૮ x ૪ િત નગં  

૫૨ ૧૮ MM લાય શીટ ૮ x ૪ િત નગં  

૫૩ તાડ  ટ લની ૧૦” x ૦iii િત નગં  

૫૪ પીલોટ ટ બુલર લોક િત નગં  

૫૫ ડોર ટોપ િત નગં  

૫૬ ફિવકોલ ૫૦૦ ામ પે કગ િત નગં  

૫૭ મા કગ ટપ િત નગં  

૫૮ ડુ  િત પેકટ  



 

એજ સી/ઇ રદારની સહ  

 

 

૫૯ ટોપર એસ.એસ. િત નગં  

૬૦ સમ  િત પેકટ  

૬૧ ડોર લોઝર િત નગં  

૬૨ ૧” ની પ ી બેટન  િત ટ  

૬૩ ૧.૫” ની પ ી બેટન િત ટ  

૬૪ હ ડલ ૪ ચ એસ.એસ. િત નગં  

૬૫ હ ડલ ૬ ચ એસ.એસ. િત નગં  

૬૬ હ ડલ ૮ ચ િત નગં  

૬૭ એલ િમ ગરા 12mm િત નગં  

૬૮ એલ િમ ગરા 25mm િત નગં  

૬૯ મે નેટ બે નબંર િત નગં  

૭૦ ડોર ચેન િત નગં  

૭૧ ટલી કોપ ચેનલ  ૧૪ MM િત નગં  

૭૨ ટલી કોપ ચેનલ  ૧૮  MM િત નગં  

૭૩ ટલી કોપ ચેનલ  ૨૦ MM િત નગં  


