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ચિલ્ડ ર્ ન્સ યચુિવચસિટીિા મખુ્ય સકુંલ ખાતિેી પાણીિી ટાકંીઓ સાફ કરવા માટેિા  

ભાવ-પત્રક બાબત. 
 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા સંકુલ ખાતે પાણીિી સ્ટોરેજ ટાંકીઓ સાફ કરવા માટે વાચષિક કામ માટે 

સીલબંધ કવરમાં ભાવ-પત્રકો આમંચત્રત કરવામા આવે છે. કામગીરીિી ચવગત અિે આઇટમિું 

ચવગતવાર ચવવરણ આ સાથે સામેલ છે. 
 

કામિું િામ 
ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા સંકુલ ખાત ેપાણીિી સ્ટોરેજ 

ટાંકીઓ સાફ કરવાિી કામગીરી 

ભાવ-પત્રકો મેળવવાિી તારીખ અિે સમય તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૨,  સમય : ૧૧:૦૦ કલાકે 

ભાવ- પત્રકો પરત કરવાિી અિે 

પહોિા્વાિી છેલ્લી તારીખ અિે સમય 

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

સુધી 

સ્થળ મુલાકાત ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી, સેકટર-૨૦, ગાંધીિગર  

 
ભાવ-પત્રક અંગે ચવગતવાર માહહતી મેળવવા ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિી વેબ સાઇટ 

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

્ા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,  સકે્ટર-ર૦, ગાધંીિગર-

૩૮૨૦૨૧ ખાતે રૂબરૂમાં/કુહરયરથી/પોસ્ટથી મોકલવાિા રહેિે. 
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ભાવ-પત્રક ભરિાર માટેિી િરતો :  
 

૧. આ કામગીરી અંગેિા ભાવપત્રક તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨, સાંજ ે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં 

યુચિવચસિટીિી વેબ સાઇટ www.cugujarat.ac.in પરથી મેળવી ભરવાિા રહેિે અિે ચિયત 

તારીખ સુધીમાં યુચિવચસિટી ખાતે સીલબંધ કવરમાં પહોંિતા કરવાિા રહેિે. જમેાં ભાવ પત્રક 

ફી પેટે રૂ. ૫૦૦/-િો ્ી.્ી. “ચિલ્ડ ર્ ન્સ યચુિવચસિટી” િાં િામિો જો્વાિો રહેિે. 

૨.   વકિ  ઑ્ર મળ્યા બાદ આ કામગીરી માિિ-૨૦૨૨ સુધી કરવાિી રહેિે. 

૩.   કામગીરી દરચમયાિ થયેલ િુક્િાિ જ-ેતે એજન્સીએ ભોગવવાિું રહેિે. 

૪.   ચિયત સમય મયાિદામાં કામગીરી િ થાય તેવા સંજોગોમાં એજન્સીએ પેિલ્ડટી ભરવાિી રહેિે. 

૫.   ભાવ-પત્રકમા દિાિવેલ રકમ સામગ્રી, મજુરી,અન્ય ખિિ તેમજ તમામ કરવેરા સાથેિી રહેિે. 

૬.   ઉપરોક્ત જણાવેલ કામગીરીમાં વધ-ઘટ કરવાિી સત્તા યુચિવચસિટીિી રહેિે. 

૭.   કામગીરી કરિાર ઇજારદાર પાસે  PAN Card /GST િોંધણી હોવું જોઈએ. 

૮.   ભાવપત્રકો અંગેિો આખરી ચિણિય યુચિવચસિટી ઓથોરીટીિો રહેિે. 

૯.  આ કામગીરી ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી, સેક્ટર-૨૦ ખાતે કરવાિી રહેિે. યુચિવચસિટીિી મુલાકાત 

કે અન્ય વધુ માહહતી/હેતુ માટે તા:- ૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી તા:- ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ 

સુધીમાં કિેરીિા સમય દરચમયાિ યુચિવચસિટી ખાતે એસ્ટેટ િાખાિો સંપકિ  સાધવો. 

૧૦. પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટર ભાવપત્રક મોકલતી વખતે િીિે મુજબિી માહહતી મોકલવાિી 

રહેિે. 

૧)   સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક. 

૨) ્ીલર/એજન્સી/મેન્યુફેકિર/સપ્લાયર/ઓથો.સચવિસિંુ સટીફીકેટ અથવા િોંધણીિો       

       આધાર. 

૩)   ્ીલર/ એજન્સી/સપ્લાયરિુ ંPAN CARD/GSTિી િકલ  

૧૧.  ્ીલર/એજન્સી/મેન્યુફેકિરર/સપ્લાયરિી સામગ્રી/વસ્તુ ગુણવત્તાયુક્ત વાપરવાિી અિે   

    પહોિા્વાિી રહેિે.  

૧૨.   ભાવ પત્રકમાં ભાવો પ્લાન્ટિી સંપૂણિ મરામત અિે સામગ્રી સાથેિા ભરવાિા રહેિે, 

૧૩.  કામગીરી કરિાર એજન્સીએ ચસક્યુહરટી ્ીપોઝીટ પેટે રૂ. ૨૦૦૦/-િી રકમ માિિ-૨૦૨૨   

  માટે જમા કરાવવાિી રહેિે. 
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૧૪.   ભાવ ભરતા પહેલા પ્લાિ સ્થળ પર િકાસણી કરી લેવાિી રહેિે. 

૧૫.  ઉપરોક્ત ભાવ-પત્રક પર સ્પષ્ટ “પાણીિી ટાંકીઓ સાફ કરવા માટેિા ભાવપત્રક”  લખવાિુ ં

રહેિે.  

 

 
 

કુલસચિવ 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી 

 

 

  



પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી ચવગત: 
 

 

૧. ્ીલર/એજન્સી/સપ્લાયર/મેન્યુફેકિરરિું િામ અિે સરિામંુ : 

 

 

૨. કંપિી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી માહહચત  : 

  

     

૩. સંપકિ  િંબર   : 

૪. ઇ-મેઈલ   : 

૫. રચજસ્ટરેિિિી ચવગત  : 

૬. પાિ કા િ્  િંબર  : 

૭.     જી.એસ.ટી. રચજસ્ટરેિિ િંબર : 

 

  

 

              પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી સહી 

 

 

 

 
 



 

 

Price Bid Format 
 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

Prices should be FOR Children’s University, Sector-20, Gandhinagar, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON WITH SEAL 
 

 

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

1 
Under Ground tank 

(RCC) 
30000 ltr 

 

2 Overhead tank (PVC) 5000 ltr  

2 Overhead tank (PVC) 5000 ltr  


