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ચિલ્ડ ર્ ન્સ યચુિવચસિટી ખાત ેચસચવલ અિ ેપ્લચ્બગં માટેિા ંજરૂરી સામાિ પરુા પા્વા અગંિેુ ં

ભાવ-પત્રક 
 

 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા સેકટર-૨૦ ખાતેિા સંકુલમાં જરૂરી ચસચવલ અિે પ્લચ્બંગ માટે જરૂરી 

સામાિ પુરો પા્વા માટેિા કામ માટે સીલબંધ કવરમાં ભાવ-પત્રકો આમંચત્રત કરવામાં આવે છે. 

કામગીરીિી ચવગત અિે આઇટમિુ ંચવગતવાર ચવવરણ આ સાથે સામેલ છે. 

 

કામિું િામ 
ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા ંસંકુલમા ંજરૂરી ચસચવલ અિ ે

પ્લચ્બગં માટે જરૂરી સામાિ પુરા પા્વાિી કામગીરી 

ભાવ-પત્રકો મેળવવાિી તારીખ 

અિે સમય 
તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૨,  સમય : ૧૧:૦૦ કલાકે 

ભાવ- પત્રકો પરત કરવાિી તારીખ 

અિે સમય 

તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨, સમય : સાંજ ે૫:૦૦ વાગ્યા 

સુધી 

સ્થળ મુલાકાત ચિલ્ડ ર્ન્સ યુચિવચસિટી, સેકટર-૨૦, ગાંધીિગર  

 
 

ભાવ-પત્રક અંગે ચવગતવાર માહિતી મેળવવા ચિલ્ડ ર્ન્સ યુચિવચસિટીિી વેબ સાઇટ 

www.cugujarat.ac.in પરથી તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૨ થી તા-૨૫/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમા 

્ાઉિલો્ કરી િકાિે,  ભરેલા ભાવ-પત્રકો સીલબંધ કવરમાં કુલસચિવશ્રી, ચિલ્ડ ર્ ન્સ 

યુચિવચસિટી, સુભાષિંદ્ર બોઝ ચિક્ષણ સંકુલ, છ-૫ ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી સકિલ િજીક, સેક્ટર-

ર૦, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૨૧ ખાતે રૂબરૂમાં/કુહરયરથી/પોસ્ટથી મોકલવાિા રિેિે. 

 

 

 

 

 

http://www.cugujarat.ac.in/
http://www.cugujarat.ac.in/


સાધિ-સામગ્રી અિ ેકામગીરીિી ચવગત દિાિવત ુપત્રક 

િરતો:- 

૧. આ કામગીરી અંગેિા ભાવપત્રક તા:-૨૫/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમાં યુચિવચસિટી કાયાિલય 

સમયગાળામાં સીલબંધ કવરમાં પિોિતા કરવાિા રિેિે. જમેાં ભાવ પત્રક ફી પેટે  

રૂ. ૫૦૦/-િો ્ી.્ી. “ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી”િાં િામિો જો્વાિો રિેિે. 

૨.   દુકાિ/વ્યવસાય અંગેિો આધાર િોવો જોઇએ અિે પાિ કા િ્  િોવુ જોઇએ. 

૩.   આ કામગીરી માિિ-૨૦૨૩ સુધી કરવાિી રિેિે. ઑ િ્ર મળ્યા બાદ આ કામગીરી  

દીવસ-૦૭માં કાયિરત કરવાિી રિેિે. 

૪.  સામગ્રી પિોિતી કયાિ બાદ યોગ્યતા અંગેિું પ્રમાણપત્ર ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી દ્વારા મળ્યા 

બાદ િુકવણં કરવામાં આવિે. 

૫.   વાિતુક દરચમયાિ થયેલ સામાિિી િુક્િાિ જ-ેતે એજન્સીએ ભોગવવાિું રિેિે. 

૬.  ચિયત સમય મયાિદામાં સામગ્રી િ પિોંિે તેવા સંજોગોમાં એજન્સીએ પ્રચત હદવસ  
રૂ. ૧૦૦૦/-પેિલ્ડટી ભરવાિી રિેિે. 

૭.  ચવકે્રતાએ દિાિવેલ રકમ સામગ્રી, મજુરી, વાિતુક, તમામ કરવેરા સ્થળ પર પિોિતી કરવા 

સાથેિા રિેિે. 

૮.  સામગ્રીિી યાદીમાં જણાવેલ વસ્તુઓિી સંખ્યામાં વધ-ઘટ કરવાિી સત્તા યુચિવચસિટીિી 

રિેિે. 

૯.  તમામ ચવકે્રતાએ ઉપર દિાિવેલ વસ્તુઓ ઉપરાંત કામ માટે કોઈ વધારાિી વસ્તુ મંગાવવામાં 

આવતી િોય તેવા સંજોગોમાં તેિા ભાવ પિેલા મંજુર કરાવવાિા રિેિે. 

૧૦.  વોરંટી પીરીય્ દરચમયાિ કોઇપણ ખામી/સમસ્યા ઉદભવસે તો તેિે દુર કરવાિી 

જવાબદારી જ-ેતે એજને્સીિી રિિે. 

૧૧.  ભાવપત્રકો અંગેિો આખરી ચિણિય યુચિવચસિટી ઓથોરીટીિો રિેિે. 

૧૨.  સામગ્રી ગુણવત્તાયુકત/ISI માકિ  સાથે કંપિી િોવી આવશ્યક છે. 

૧૩.  આ સામગ્રી ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી, સેક્ટર ૨૦ ખાતે પિોંિતી કરવાિી રિેિે. અન્ય વધુ 

માહિતી/િેતુ માટે તા. ૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨માં કિેરી સમય 

દરચમયાિ યુચિવચસિટીિા એસ્ટેટ ચવભાગમાથંી માહિતી મેળવી િકાિે.  

૧૪.  યુચિવચસિટી તેિી જરૂહરયાત મુજબિી સામગ્રી સમયાંતરે મંગાવિે, જિંુે ચબલ સામગ્રી સાથે 

જ આપવાિું રિેિે. 

૧૫.  જ ે એજન્સીિે કામગીરી સોપવામાં આવે તે એજન્સી દ્વારા રૂ.૫,૦૦૦/- ચસક્યુહરટી 

હ્પોઝીટ પેટે માિિ-૨૦૨૩ સુધી ્ી.્ી. જમા કરાવવાિો રિેિે. 
૧૬.  ઉપરોકત ભાવોમાં સૌથી વધુ ભાવો જમેિા ઓછા િિે, તેવી એજન્સીિે કામગીરી 

સોપવામાં આવિે, તેમાં છતા આ અંગેિો ચિણિય યુચિવચસિટીિો આખરી રિેિે. 

૧૭.  ઉપરોક્ત ભાવ-પત્રક પર સ્પષ્ટ “ચસચવલ અિે પ્લચ્બંગ માટે જરૂરી સામાિ પરુા પા્વાિા ં

ભાવપત્રક”  લખવાંિું રિેિે.  

 

કુલસચિવ 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી 



 

 

પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી ચવગત: 

 

 

૧. િામ અિે સરિામંુ : 

 

૨. પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી માહિચત  : 

  

     

૩. સંપકિ  િંબર            : 

૪. ઇ-મેઈલ    : 

૫. રચજસ્ટરેિિ/િોંધણીિી ચવગત  : 

૬. પાિ કા િ્  િંબર   : 

૭.     જી.એસ.ટી. રચજસ્ટરેિિ િંબર : 

૮.     કરેલા કામિી અિુભવિી માહિતી :  

 

  

 

           પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી સિી 

 

 

 

 

 



ભાવ પત્રકિી ચવગત 

ક્રમ ચવગત જથ્થાિી 

ચવગત 

 

૧ સ્ટીલિા ં િળ સાદા 0.5” પ્રચત િગં  

૨ પી.વી.સી. િળ સાદા 0.5” પ્રચત િગં  

૩ ય.ુપી.વી.સી. પાઇપ 0.5” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૪ ય.ુપી.વી.સી. પાઇપ 1” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૫ ય.ુપી.વી.સી. પાઇપ 1.5” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૬ ય.ુપી.વી.સી. પાઇપ 2” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૭ પી.વી.સી. પાઇપ 0.75” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૮ પી.વી.સી. પાઇપ 1” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૯ પી.વી.સી. પાઇપ 2” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૧૦ પી.વી.સી. પાઇપ 3” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૧૧ પી.વી.સી. પાઇપ 4” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૧૨ ય.ુપી.વી.સી. વાલ્ડવ ૦.5” પ્રચત િગં  

૧૩ ય.ુપી.વી.સી. વાલ્ડવ 1” પ્રચત િગં  

૧૪ ય.ુપી.વી.સી. વાલ્ડવ 1.5” પ્રચત િગં  

૧૫ ય.ુપી.વી.સી. વાલ્ડવ 2” પ્રચત િગં  

૧૬ ય.ુપી.વી.સી. વાલ્ડવ 2.5” પ્રચત િગં  

૧૭ િેન્્લ વાલ્ડવ 0.5” પ્રચત િગં  

૧૮ િેન્્લવાલ્ડવ 1” પ્રચત િગં  

૧૯ સ્લુઝ વાલ્ડવ GI 1” પ્રચત િગં  

૨૦ સ્લુઝ વાલ્ડવ GI 1.5” પ્રચત િગં  

૨૧ સ્લુઝ વાલ્ડવ GI 2” પ્રચત િગં  

૨૨ ટેફલોિ ટેપ પ્રચત િગં  

૨૩ સોલ્ડયિુિ ટ્યુબ ૧૦૦ ગ્રામ 

(ય.ુપી.વી.સી) 

પ્રચત િગં  

૨૪ ફ્લિકોક GI પ્રચત િગં  

૨૫ ફ્લચેક્સબલ વસે્ટ પાઇપ ૧” પ્રચત રચિગં ફૂટ  

૨૬ ચપલર કોક ક્રોચમયમ પ્લટેે્ પ્રચત િગં  

૨૭ ય.ુપી.વી.સી. એલ્ડબો 0.5” પ્રચત િગં  

૨૮ ય.ુપી.વી.સી. એલ્ડબો 1” પ્રચત િગં  

૨૯ ય.ુપી.વી.સી. એલ્ડબો 1.5” પ્રચત િગં  

૩૦ ય.ુપી.વી.સી. કપલર 0.5” પ્રચત િગં  

૩૧ ય.ુપી.વી.સી. કપલર 1” પ્રચત િગં  

૩૨ ય.ુપી.વી.સી. કપલર 1.5” પ્રચત િગં  

૩૩ ય.ુપી.વી.સી. ટી 0.5” પ્રચત િગં  



૩૪ ય.ુપી.વી.સી. ટી 1” પ્રચત િગં  

૩૫ ય.ુપી.વી.સી. ટી 1.5” પ્રચત િગં  

૩૬ સોલ્ડયિુિ ટ્યુબ ૧૦૦ ગ્રામ 

(પી.વી.સી) 

પ્રચત િગં  

૩૭ લી્ કિેક્િિ પાઇપ ૧ ફૂટ પ્રચત િગં  

૩૮ લી્ કિેક્િિ પાઇપ ૨ ફૂટ પ્રચત િગં  

૩૯ પી.વી.સી.બોલ કોક 1” પ્રચત િગં  

૪૦ સ્ટીલ ફ્લોર ટરેપ 6”*6” પ્રચત િગં  

૪૧ િેલ્ડથફોસટે પ્રચત િગં  

૪૨ સ્ટોક કોક પ્રચત િગં  

૪૩ વ્િાઈટ ચસમેન્ટ 2kg બેગ પ્રચત િગં  

૪૪ ચસમેન્ટ ૫૩ ગ્રે્  ઓ.પી.સી. બેગ 
50 kg 

પ્રચત િગં  

૪૫ ચસમેન્ટ ૫૩ ગ્રે્  પી.પી.સી. બગે 
50 kg 

પ્રચત િગં  

૪૬ રેતી િણતર માટેિી પ્રચત બ્રાસ   

૪૭ રેતી પ્લાસ્ટર માટેિી પ્રચત બ્રાસ  

૪૮ ઈટ ભઠ્ઠાિી  પ્રચતિગં  

૪૯ ૬ MM પ્લાય િીટ      ૮ x ૪ પ્રચત િગં  

૫૦ ૯ MM પ્લાય િીટ  ૮ x ૪ પ્રચત િગં  

૫૧ ૧૨ MM પ્લાય િીટ ૮ x ૪ પ્રચત િગં  

૫૨ ૧૮ MM પ્લાય િીટ ૮ x ૪ પ્રચતિગં  

૫૩ તા્ી સ્ટીલિી ૧૦” x ૦iii પ્રચત િગં  

૫૪ પીલોટ ટ્યુબલર લોક પ્રચતિગં  

૫૫ ્ોર સ્ટોપ પ્રચત િગં  

૫૬ ફેચવકોલ ૫૦૦ ગ્રામ પહેકંગ પ્રચતિગં  

૫૭ માચસ્કંગ ટેપ પ્રચતિગં  

૫૮ વુ્ સ્કુ્ર પ્રચત પકેેટ  

૫૯ સ્ટોપર એસ.એસ. પ્રચતિગં  

૬૦ જીપ્સમ સ્કુ્ર પ્રચત પકેેટ  

૬૧ ્ોર ક્લોઝર પ્રચતિગં  

૬૨ ૧” િી પટ્ટી બટેિ પ્રચત ફૂટ  

૬૩ ૧.૫” િી પટ્ટી બટેિ પ્રચત ફૂટ  

૬૪ િેન્્લ ૪ ઇંિ એસ.એસ. પ્રચત િગં  

૬૫ િેન્્લ ૬ ઇંિ એસ.એસ. પ્રચત િગં  

૬૬ િેન્્લ ૮ ઇંિ પ્રચત િગં  



 

 

એજન્સી/ઇજારદારિી સિી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૬૭ એલ ચમજાગરા 12mm પ્રચત િગં  

૬૮ એલ ચમજાગરા 25mm પ્રચત િગં  

૬૯ મેગ્નેટ બ ેિંબર પ્રચત િગં  

૭૦ ્ોર િેિ પ્રચત િગં  

૭૧ ટેલીસ્કોપ િિેલ  ૧૪ MM પ્રચત િગં  

૭૨ ટેલીસ્કોપ િિેલ  ૧૮  MM પ્રચત િગં  

૭૩ ટેલીસ્કોપ િિેલ  ૨૦ MM પ્રચત િગં  


