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ന1�: ഇ.ഡി/ബി/629/2018               തീ8തി:  07/10/2022  
 

ഇ-ദ�ഘാസ് പരസ�ം ന1� : 02/2022-23 

 
േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ$സില�> േവ?ി എക� ിക���ീവ് 

എ�ിനീയ� (i/c), എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം താെഴ പറയ�F GHIികJK്  
അംഗീMത കരാറ�കാരിN നിOം ഇ-ദ�ഘാസ് PണിR�െKാS�O. 

 

 

 

 

കരാറ�കാ�K് ഉ?ായിരിേK? േയാഗ�ത: 

Uമ ന1� 1  “സി” കX ാസ� Y ം Zട� തല� ം 
Uമ ന1� 2&3 “ഡി” കX ാസ� Y ം Zട� തല�ം 
 
 
 

Uമ 
ന1� 

 

 

GHIിയ�െട േപര്   

ഏകേദശ 
അട]N 

^ക 
 

നിരത_
വ�ം `പ 

 

കാലാവധി 
 

ദ�ഘാസ് 
വില + 
18% 

ജി.എസ്.ടി  
ഉJെeെട 

 

 1. 

േകാ�യം െക.വി.െക യിെല 
ൈfനീസ് േഹാസh ലിെi  
നി�മാണം 

80,00,000/- 50,000/- 11 ���� 2950/- 

2. 

റീ - െട?� -  േകാ�യം  െക വി 
െക യിെല ബേയാ ഫ]ിൈസഡ് 
ആ$ഡ്  അയ�  ആ$ഡ് 
സ1� �ണ െഡേമാ+സ് േfഷ$  
േകkIിെi നി�lാണം   

20,80,000/- 50,000/- 6 ���� 2950/- 

3. 

ആ� ആ� എസ് മാെ]ാ1ിെല 
പഴയ അഡ്മിനിസ് േfmീവ് 
െക�ിടം െടക്നിKN മ��സിയം 
ആKി മാm�Fതിnേവ?ിയ� S 
അm�mപണികJ 

6,50,000/- 16,250/- 5 ���� 1540/- 



 
പി.ഡബX ി.യ� .ഡി/ഇറിേഗഷനിN രജിസh � െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേK?താണ്. 
 

 

 

ദ�ഘാസ് വിലo ന:              
െട$ഡ� േഫാമ� ം െട$ഡ� െഷഡ��ള�ം േറm് േരഖെeട� േI? ഷീm�ം കരാറ�കാ�K് േകരള 

ഗവ+െമiിെi ഇ-െGാക���െമ$റ് െവബ് ൈസmിN ലഭ�മാണ്. കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ� കJ 
ഓ+ൈല$ ആയി മാsം സമ�eിേK?താണ്. ദ�ഘാസ് േരഖകJ 

www.etenders.kerala.gov.in എF ൈസmിN നിOം ഡൗ+േലാഡ് െചയ്ത് എട� Kാവ�F^ം 
പ� രിeിR െട$ഡ� േഫാമ� ം  ആവശ�മായ മm് േരഖകJ സഹിതം രജിസ്േm�ഡ് 
തപാേലാ/സ്പീഡ് േപാസh ് /െകാറിയ�  മ� േഖനയ�ം സമ�eിേK?താണ്. 
 

െട$ഡ� േഫാമിെi നിശ് ചിത വിലയ� ം നിരത_വ�വ� ം എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�K് 
എസ്.ബി.ഐ, �മരകം �ാ�ിN ഇ-ദ�ഘാസ് വഴി ഓ+ൈല$ ആയി 

പണമടേK?താണ്/സമ�eിേK?താണ്. െട$ഡ� േഫാമിെi വില EMD എFിവ 
പണമാേയാ, െചKാേയാ സ�ീകരി>FതലX . പ� രിeിR െട$ഡ� േഫാമ� ം മm് 
അnബ�േരഖകള�ം കരാറ�കാരെi ൈലസ$സിെi േഫാേ�ാേകാeിയ� ം (കാലാവധി 
കാണി>F േപജ് അടKം) GST രജിസ് േfഷnം, PAN ^ട�ിയവ  രജിസ്േm�ഡ് 
തപാN/സ്പീഡ് േപാസh ് /െകാറിയ� മ�ഖാ�രം വഴി  േമN കാണിR നി�ിത സമയIിnSിN 

എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല, 
�മരകം, പി$-686563  എF വിലാസIിN ലഭിേK?താണ്. െട$ഡ� അടKം െചയ്ത 
കവറിn മ�കളിN കരാറ�കാരെi പ� �ണ�  േമNവിലാസവ�ം  പണിയ�െട േപ�ം Uമന1റ�ം 

കാണിRിരിേK?താണ്.  ഫിനാ$ഷ�N ബിഡ് (BOQ) തപാലിN അയയ്>F 
കവറിN ഉSടKം െച8�ത്. 

 
 

 
 
െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�J സമ�eി>F ദ�ഘാസിേനാെടാeം സംഘIിെi 

േപരിN പി.ഡബX ��യ� .ഡി യിN  നിF് ലഭിRി�� S അതാത് ദ�ഘാസ് ^കയ്K് 
അnസരിRി�� Sേതാ Zട� തേലാ ഉS ൈലസ$സിെi േകാeി കാലാവധി കാണി>F േപജ് 
ഉJെeെട അടKം െചേ8?^ം അnബ� േരഖകള�െടയ� ം സാP�െeട� Iിയ പക�e�കള�ം 

Zടാെത അവ�െട ൈകവശമ�S എലX ാ േജാലികള�െടയ� ം വിശദവിവര�J അട�ിയ ലിസh ്  
സഹകരണ സംഘം അസി.രജിസ്fാറ�െട സ��ിഫിKmിN ഉ?ായിരിേK?താണ്. 

 

ഇ-ദ�ഘാസ് സ�ീകരി>F അവസാന തീ8തി  ഇ-ദ�ഘാസ് ^റ>F സമയം 

Uമ ന1� 1 മ�തN 3 വെര 15/10/2022 3.00 
(pm)  വെര 

Uമ ന1� 1 മ�തN 3 വെര 18/10/2022 
3.00 (pm)  



ദ�ഘാസ് വില, നിരത_വ�ം എFിവയിN ഇളവ് അnവദി>FതലX . 
ദ�ഘാസ� കേളാെടാeം 200/- `പയ�െട മ�_പsIിN Gാഥമിക ഉട1ടി 
ഉ?ായിരിേK?താണ്. േകരള പി.ഡബX ��യ� .ഡി യിേലയ� ം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ� ം 

എലX ാ നിബ�നകള�ം Zടാെത േകരളം സ�Kാ� ഉIരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.429/15/Fin. തീ8തി: 

28.09.2015 Gകാരമ�S നിബ�നകള�ം ഈ ദ�ഘാസിn ബാധകമായിരി>ം. 
 

ജി.എസ്.ടി സംബ�ിR് കലാകാല�ളില�S സ�Kാ� തീ�മാന�J ഈ െട$ഡറിn 
ബാധകമായിരി>ം.  

 
(ഒe്) 

                                                                                  �ി. മ�ഹlദ്  അബ്ദ�J ഖാദ� െക. എR് 

 

എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ� (i/c)  
(ബ�.ൈവസ് ചാ$സില�> േവ?ി) 
 

 
േകാeികJ:- 1) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 
  2) െക.എ.യ�  െവബ് ൈസm്. 

  3) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 
  4) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, െവSായണി. 

 
 

 

 

 


