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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર૦૧૯ - ૨૦ 
 

બી - ાઈસ બીડ 

  
 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૫ મા ં માન. ધારાસ ય ી અરિવદભાઈ રયાણીની સને ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ાંટમાંથી ભાવનગર રોડ પર જયનાથ પે ોલ પ પ સામે ગણવાડ ની બા ુમા ં
આવેલ જ યા પર માઠા સંગ  ુબાથ મ બનાવવા ુ ંકામ  

 
 
 

દા ત રકમ  :-  ા.૨,૯૫,૦૦૦/- 
અન  ટ મની      :-  ા.૨,૯૫૦/- 

ટ  ડર ફ   :-  ા.૭૫૦/- (નોન-ર ફંડબલ) 
 
 
 
 
 
 

સીટ  એ  નીયર ( પે.)  
ી ઝવેરચંદ મેઘાણી ભવન, ૂ વ ઝોન, 

રાજમોતી ઓઈલ મીલ સામે, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા - ૂ વ ઝોન 
 
 
 
 

બી - ાઈસ બીડ 
 

કો  ાકટર ું  નામઃ 
ા.............................  ૫હ ચ ન.ં..........................    તાર ખ...................... 

 

......................................................................................................................................... 
 

ુ/ંઅમો આ ટ  ડરમાં લખે ુ કામ કડામાં .......................................... ટકા ....................... 
(શ  દલોમા.ં..................................................................................................) દાજ ૫ ક માં 
દાખલ કરલ ભાવ કરતા ઓછા/વ ુ ભાવે કરવા ુશી /છ એ. 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૫ મા ં માન. ધારાસ ય ી અરિવદભાઈ રયાણીની સને ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ાંટમાંથી ભાવનગર રોડ પર જયનાથ પે ોલ પ પ સામે ગણવાડ ની બા ુમા ં
આવેલ જ યા પર માઠા સંગ  ુબાથ મ બનાવવા ુ ંકામ 

મં ુર થયેલ દાજ : ા.૨,૯૫,૦૦૦/- 

અન  ટ મની  : ા.૨,૯૫૦/- 
સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ અઢ  ટકા ફ કસડ ડ પોઝીટ રસીદથી / રોકડથી ા....................  
             અઢ  ટકા બીલમાંથી કપાત 
ટ  ડર ફ    : ા.૭૫૦/- 
કો  ાકટર ું  નામ : 
સરના  ુ : 
 

તાર ખ   : 
સા ી   : 
સરના  ુ : 
ધંધો   : 

       ભાવ ભરનારની સહ  
સદર ુ ભાવ ૫  રાજકોટ મહાનગરપા લકા વતી મં ુર. 

તાર ખ             મં ૂર કરનાર અિધકાર ની સહ  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
બાંધકામ શાખા 

 
કામ ું  નામઃ- વોડ ન.ં૧૫ માં માન. ધારાસ ય ી અરિવદભાઈ રયાણીની સને ૨૦૧૯-૨૦ ની 

ાંટમાંથી ભાવનગર રોડ પર જયનાથ પે ોલ પ પ સામે ગણવાડ ની બા ુમાં 
આવેલ જ યા પર માઠા સંગ ુ બાથ મ બનાવવા ું  કામ 

 

કામની કઈ કઈ બાબત કરવાની છે તે બતાવવાની યાદ  

 

Sr. 
No. Qty. Item Description Rate Per Amount 
1 16.20 Excavation of Foundation in Soft 

Murrum, Soil or Sand from 0.0 mtr. 
to 1.50 mtr depth including lifting 
and laying in 90 mtr. lead area as 
instructed 

96.60 Cu. Mt. 1564.92 

2 1.08 Foundation filling with CC work in 
proportion of 1:2:4 using 1.5 cm to 
2.0 cm aggregate including Raming, 
Curing etc. 

3913.20 Cu. Mt. 4226.26 

3 15.12 Foundation filling with Rubble 
Cement Mortar in proportion of 1:6 
Cement:Mortar 

1493.00 Cu. Mt. 22574.16 

4 4.86 Rubble Plinth massonary work in 
Cement: Mortar in proportion of 
1:6 with Brick Massonary Or Rubble 
Corner and C.Pointing in proportion 
of 1:3 with Curing 

1774.00 Cu. Mt. 8621.64 

5 0.80 Cement Concrete Work for Copping 
in proportion of 1:2:4 including 
Foam Work, finishing, curing etc. 
Complete 

4144.00 Cu. Mt. 3315.20 

6 6.00 Filling of Plinth in layers of 0.23 m 
thick including murrum and 
sprinkling of water, compaction etc. 
Complete 

279.00 Cu. Mt. 1674.00 

7 21.00 Removal of Excavated Stuff within 
RMC limit as directed by Engineer-
in-Charge (in Interior Part Of City) 

171.00 Cu. Mt. 3591.00 

8 15.00 Brick Masonry work in 
Cement:Mortar 1:6 

4196.00 Cu. Mt. 62940.00 

9 1.00 CC work 1:1.5:3 for Lintel using 
aggregate of size 10-20 mm, 
centring, curing, finishing etc. 
complete (without reinforcement) 

4968.00 Cu. Mt. 4968.00 

10 1.00 CC work 1:1.5:3 for Chhaja using 
aggregate of size 10-20 mm, 
centring, curing, finishing etc. 
complete (without reinforcement) 

5153.00 Cu. Mt. 5153.00 
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Sr. 
No. Qty. Item Description Rate Per Amount 
11 5.00 Flush Door 25mm thick with Teak 

wood frame for Door & window with 
polishing / oil painting using 
company viz. Kitply / Century / 
Dura / Everest 

3090.00 Sq. Mt. 15450.00 

12 3.00 CC work 1:1.5:3 for RCC slab using 
aggregate of size 10-20 mm, 
centring, curing, finishing etc. 
complete (without reinforcement) 

5168.00 Cu. Mt. 15504.00 

13 110.00 20mm thick Sand Face Cement 
Plaster Work in which 1 paster in 
proportion of 1:3 and 2nd plaster in 
the proportion of 1:2 using 
Cement:Mortar with sponge 
finishing etc. complete (Note: 
Before carrying out Plaster work on 
RCC, required tipping work should 
be carried out as instructed) 

217.00 Sq. Mt. 23870.00 

14 31.00 Cement Plaster 12 mm thick using 
Cement: Mortar in proportion 1:3 
with Niru Finishing curing, etc. 
Complete 

182.00 Sq. Mt. 5642.00 

15 2.00 Foundation filling with CC work in 
proportion of 1:3:6 using 1.5 cm to 
2.0 cm aggregate including 
Ramming, Curing etc. 

3360.00 Cu. Mt. 6720.00 

16 49.00 Supply & Fixing of Glazed tiles (1st 
Quality) of required size in Cement 
Roga and joints to be filled with 
white cement after 12mm rough 
plaster in proportion of 1:3 

426.00 Sq. Mt. 20874.00 

17 31.00 Plastic Emulsion Paint (Two coats) 
(Asian Paint, ICI, Dulux, Nerolac, 
Berger etc. of approved type) (with 
Prime Coat) 

126.00 Sq. Mt. 3906.00 

18 110.00 Apex Color work on Outer side of 
Wall (Two coats) (with Base Coat) 

99.00 Sq. Mt. 10890.00 

19 520.00 Supplying, Cutting, Bedding, 
Binding and Hooking and binding 
with wire for RCC work Tor steel 
TMT round bar including all cost 

57.00 Kg. 29640.00 

20 25.00 Brass cock screw down bolt type 
15mm dia. fitting with fixing 

250.00 No. 6250.00 

21 1.00 Plastic storage tank (sintex brand 
without ISI Mark or any brand with 
ISI mark) (1000 Litres) 

10505.00 No. 10505.00 

22 2.00 Supply & Fixing of CC Pre-Cast Jali 843.00 0.00 1686.00 
23 18.19 Supply, Fixing & Polishing of Kota 

Stone work thickness 20-25 mm to 
be fixed in Lime:Mortar 1:2 and 
liquid Cement and as instructed 

791.00 Sq. Mt. 14390.35 

24   Supplying & Laying Of UPVC Pipe       
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Sr. 
No. Qty. Item Description Rate Per Amount 
( A ) 23.57 25 mm 91.50 Rmt. 2156.66 
( B ) 37.02 15 mm 59.00 0.00 2184.18 
25 10.00 Supplying & Fixing Of PVC Pipe ( 90 

mm ) Dia. 6 Kg./mm 
157.00 Rmt. 1570.00 

26 5.00 Inspection chamber as per given 
type design upto 0.45 m depth 
including air tight CI frame cover 
supply and fixing with brick 
masonry CM 1:6, in foundation CC 
1:3:6, benching, coping, CC 1:1:2 
and inside plaster and outside CM 
1:3 complete ( Size :- 0.30 X 0.30 ) 

748.00 No. 3740.00 

27 60.00 Numbering on Building / Quarters 
(Painting work) 

10.00 No. 600.00 

      Total Rs. 294206.37 
      Main Total Rs. 294206.37 

        Say Rs. 295000.00 
 
સઘ ં કામ ફરમાવવામાં આવે તે માણે શરતો અને સમ ુતી ુજબ કરવા ુ ં  છે. ઉ૫રોકત ૫ રિશ  ટમાં િનદશ કરલ 
આઈટમો ુ ં  કામ આ સાથે સામેલ કરલ સંબંધીત આઈટમોની શરતો અને સમ ુતી માણે કરવા ુ ં  છે. 
 
 
 

  એડ .આસી. એ  નીયર                ડ.એકઝી.એ  નીયર                            સીટ  એ  નીયર ( પ.ે)   
રાજકોટ મહાનગરપાલકા         રાજકોટ મહાનગરપાલકા                               રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
 

કો  ાકટરની સહ  તથા િસ ો : 


