
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY  
(Established by Government of Gujarat under Gujarat Act No: 20 of 2007) 

øk wshkík  x ufLkk u÷k uSf÷   ÞwrLkðŠMkxe  

    (økwshkík સરકારના yrÄrLkÞ{ ¢{ktf : 20/2007 îkhk MÚkkrÃkík) 

Winners of  :  ICT Enabled University Award E-India - 2009   *   Manthan Award - 2009  *  GESIA Award - 2011   

*  Digital Learning WES - 2011 Award *AIMS International Innovative University Award-2013 
 

Chandkheda: GTU Campus, Nr. Visat Three Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India  
Ph.:079-23267521/570 Fax: 079-23267580 emil: info@gtu.ac.in URL :www.gtu.ac.in 

 

 

જીટીય/ુએસ્ટેટ/સી-૧૦૧/૫૫૬૧/૨૦૧૯      તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૯ 

નોટીસ ઇન્વાઇટીંગ કોટેશન 

 

 ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યનુનવનસિટી દ્વારા જીટીય ુ ચાાંદખેડા કેમ્પસ અને બિલ્ડીંગોમાાં 

મચ્છરજન્ય રોગો ન પ્રસરે તે માટે પોરાાંનાશક કામગીરી તથા અટકાયતના પગલાાં લેવાાં કરવાની 

થતી કામગીરી માટે ભાવ સીલિાંધ કવરમાાં માંગાવવામાાં આવે છે. એજન્સીઓ દ્વારા નીચે મજુિની  

શરતો અને નવગતો ધ્યાન ેલઇ “પ્રાઇઝ િીડ” પત્રકમાાં ભાવ ભરવા જણાવવામાાં આવે છે. 

૧. ભાવપત્રક નોટીસની તારીખથી ૪૫ દદવસ સધુી માન્ય રહશેે. 

૨. અગાઉ આ પ્રકારની કામગીરી કરેલ હોય તેના વકક ઓડકરની નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 

૩. એજન્સી દ્વારા મ્યનુન.કોપોરેશન/સ્ટેટ ગવનકમેન્ટમાાં એજન્સીની નોંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર તથા     

 પાનકાડકની નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 

૩. એજન્સી દ્વારા ભાવ ભરતાાં પહલેાાં કામકાજના દદવસોમાાં ઓદિસ સમય દરમ્યાન (૧૦-૩૦ થી 

 ૬-૧૦) કેમ્પસ તેમજ બિલ્ડીંગની સાઇટ નવઝીટ કરી ભાવ આપવાના રહશેે. 

૪. કામગીરીનો સમયગાળો વકક ઓડકરની તારીખથી ૧૨૦ દદવસનો રહશેે તેમજ  વધ ુસ્પષ્ટતા માટે 

 એસ્ટેટ નવભાગનો સાંપકક કરી શકાશે (૦૭૯-૨૩૨૬૭૫૩૮/૬૧૩). 

૫. એજન્સી દ્વારા સીલિાંધ કવર પર “જીટીય ુચાાંદખેડા કેમ્પસ અને બિલ્ડીંગોમાાં મચ્છરજન્ય રોગો 

ન પ્રસરે તે માટે પોરાાંનાશક કામગીરી તથા અટકાયતના પગલાાં લેવાાં કરવાની થતી કામગીરીના 

ભાવ” લખીને છેલ્લી તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૯, સાાંજે ૬-૦૦ કલાક સધુીમાાં આરપીએડી/સ્પીડ 

પોસ્ટ/કુરીયર/રૂિરૂમાાં નીચે જણાવેલ સરનામે મોકલી આપવાના રહશેે. 

પ્રતત, રજીસ્રારશ્રી, ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ યતુનવતસિટી, એસ્ટેટ તવભાગ, સી-૧૦૧, તવસત-કોબા 
   રોડ, ચાાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪.  

 
 

          કુલસબચવ 



કામન ું નામઃજીટીય ુચાાંદખેડા કેમ્પસ અને બિલ્ડીંગોમાાં મચ્છરજન્ય રોગો ન પ્રસરે તે 
માટે પોરાાંનાશક કામગીરી તથા અટકાયતના પગલાાં લેવાાં કરવાની થતી કામગીરી. 

પ્રાઇઝ બીડ 

આઇટમ 
નુંબર 

કામની વિગત 
ભાિ (જીએસટી સાથે) 
પ્રવત કામગીરી (રૂ.) 

1 2 3 

૧ 

જીટીય ુચાાંદખેડા કેમ્પસ ખાતે મચ્છરનુાં બ્રીડડિંગ ન 
થાય તે માટે મોસ્કકટો લાર્વિસાઇડલ ઓઇલનો 
છાંટકાવ કરવાની કામગીરી. 

 

૨ કેમ્પસમાાં જ ાંતનુાશક દવા/પાઉડરનો છાંટકાવ.  

૩ 
કેમ્પસ ખાતે જ ાંતનુાશક દવા સાથેના ફોગીંગની 
કામગીરી. 

 

૪ 
કેમ્પસ ખાતે આવેલ એડમીન બિલ્ડીંગમાાં ઇન્ડોર 
રેસીડયઅુલ કપે્રની કામગીરી. 

 

 કુલ (રૂ.) (અંકોમાાં)  

કુલ (રૂ.)(શબ્દોમાાં): 

 
 

નોંધ: (૧) ઉપરોક્ત ભાવ જીએસટી સાથેના એક વખતની કામગીરી માટેના છે  

      (૨) સદર કામગીરી અઠવાડડયે એક વાર અથવા જીટીય ુદ્વારા જરૂર પડય ેતે મજુિ કરારના  
    સમયગાળા દરમ્યાન કરવાની રહશેે. 
      (૩) અમદાવાદ મ્યરુ્નર્સપલ કોપોરેશન દ્વારા વકક ઓડકરના સમયગાળા દરમ્યાન જે સચુનો  
    આપવામાાં આવે તેનો એજન્સીએ ચકુતપણે અમલ કરવાનો રહશેે. 
          (૪) ઉપરોક્ત ભાવ માલસામાન, મજુરી, ટ્રાન્સપોટેશન, લોડડિંગ-અનલોડડિંગ તથા અન્ય તમામ 
    પરચરુણ ખચક સાથેના છે. 
      (૫) એજન્સીએ સદર કામગીરી જીટીયનુા એકટેટ ર્વભાગના સપુરર્વઝન અને માગકદશકન હઠેળ 
    કરવાની રહશેે. 

 

 

     એજન્સીના સહી-વસક્કા 


