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ന1�: ഇ.ഡി/ബി/629/2018               തീ8തി:  02/12/2022  
 

ഇ-ദ�ഘാസ് പരസ�ം ന1� : 03/2022-23 

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

എ�ിനീയ� (i/c), എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം താെഴ പറയ�E FGHികIJ്  
അംഗീLത കരാറ�കാരിM നിNം ഇ-ദ�ഘാസ് OണിQ�െJാR�N. 

 

Sമ 
ന1� 

 

 

FGHിയ�െട േപര്   

ഏകേദശ 
അടUM 

Vക 
 

നിരതW
വ�ം Xപ 

 

കാലാവധി 
 

ദ�ഘാസ് 
വില + 18% 
ജി.എസ്.ടി  
ഉIെ^െട 

 

 1. 

സംസ_ാന പ`തി 2020-21  
െവRായണി കാ�ഷിക 
േകാേളജിെല  യ� .ജി അJാഡമിക്   
േബa ാJിെb ര>ാം നിലയ�െട 
നി�cാണം 

55,00,000/- 50,000/- 7 ���� 2950/- 

2. 

സംസ_ാന പ`തി 2022-23  െക 
വി െക േകാ�യH് കIെവ��ിെb 
നി�cാണം 

25,00,000/- 50,000/- 8 ���� 2950/- 

 

3. 

 

സംസ_ാന പ`തി 2022-23    
ആ� ആ� എസ് മെUാ1ിെല 
േeഷിങ് യാ�ഡിെb 
അg�gപണികI 

20,00,000/- 50,000/- 3 ���� 2950/- 

4. 

സംസ_ാന പ`തി 2021-2022 
െവRായണിയിെല കാ�ഷിക  
േകാേളജിെല കായM ഭാഗH് 
െചയി$ ലിU് െഫ$സിiിെb 
നി�cാണം 

16,50,000/- 41,250/- 4 ���� 2950/- 

5. 

സംസ_ാന പ`തി 2022-23 
െവRായണി കാ� ഷിക 
േകാേളജിെല വനിതാ 
േഹാസ്െറലിെb ഷീg് റ� ഫിംഗ് 
നി� cാണം 

16,50,000/- 41,250/- 4 ���� 2950/- 



 

 

 

 

 

കരാറ�കാ�J് ഉ>ായിരിേJ> േയാഗ�ത: 
Sമ ന1� 1  “സി” കa ാസ� m ം nട� തല� ം 
Sമ ന1� 2,3,4&5 “ഡി” കa ാസ� m ം nട� തല�ം 
 
പി.ഡബa ി.യ� .ഡി/ഇറിേഗഷനിM രജിസp � െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേJ>താണ്. 

 

 

 

ദ�ഘാസ് വിലq ന:              
െട$ഡ� േഫാമ� ം െട$ഡ� െഷഡ��ള�ം േറg് േരഖെ^ട� േH> ഷീg�ം കരാറ�കാ�J് േകരള 

ഗവ+െമbിെb ഇ-െFാക���െമ$റ് െവബ് ൈസgിM ലഭ�മാണ്. കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ� കI 

ഓ+ൈല$ ആയി മാeം സമ�^ിേJ>താണ്. ദ�ഘാസ് േരഖകI 

www.etenders.kerala.gov.in എE ൈസgിM നിNം ഡൗ+േലാഡ് െചയ്ത് എട� Jാവ�EVം 
പ� രി^ിQ െട$ഡ� േഫാമ� ം  ആവശ�മായ മg് േരഖകI സഹിതം രജിസ്േg�ഡ് 

തപാേലാ/സ്പീഡ് േപാസp ് /െകാറിയ�  മ� േഖനയ�ം സമ�^ിേJ>താണ്. 
 

െട$ഡ� േഫാമിെb നിശ് ചിത വിലയ� ം നിരതWവ�വ� ം എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�J് 

എസ്.ബി.ഐ, �മരകം �ാ�ിM ഇ-ദ�ഘാസ് വഴി ഓ+ൈല$ ആയി 
പണമടേJ>താണ്/സമ�^ിേJ>താണ്. െട$ഡ� േഫാമിെb വില EMD എEിവ 
പണമാേയാ, െചJാേയാ സ�ീകരി=Eതലa . പ� രി^ിQ െട$ഡ� േഫാമ� ം മg് 
അ�ബ�േരഖകള�ം കരാറ�കാരെb ൈലസ$സിെb േഫാേ�ാേകാ^ിയ� ം (കാലാവധി 
കാണി=E േപജ് അടJം) GST രജിസ് േ�ഷ�ം, PAN Vടiിയവ  രജിസ്േg�ഡ് 

തപാM/സ്പീഡ് േപാസp ് /െകാറിയ� മ�ഖാ�രം വഴി  േമM കാണിQ നി�ിത സമയHി�RിM 
എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല, 
�മരകം, പി$-686563  എE വിലാസHിM ലഭിേJ>താണ്. െട$ഡ� അടJം െചയ്ത 

കവറി� മ�കളിM കരാറ�കാരെb പ� �ണ�  േമMവിലാസവ�ം  പണിയ�െട േപ�ം Sമന1റ�ം 

കാണിQിരിേJ>താണ്.  ഫിനാ$ഷ�M ബിഡ് (BOQ) തപാലിM അയയ്=E 
കവറിM ഉRടJം െച8�ത്. 

 

 
 
 
 

ഇ-ദ�ഘാസ് സ�ീകരി=E അവസാന തീ8തി  ഇ-ദ�ഘാസ് Vറ=E സമയം 

Sമ ന1� 1 മ�തM 5 വെര 16/12/2022 3.00 

(pm)  വെര 

Sമ ന1� 1 മ�തM 5 വെര 20/12/2022 
3.00 (pm)  



 
െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘiI സമ�^ി=E ദ�ഘാസിേനാെടാ^ം സംഘHിെb 

േപരിM പി.ഡബa ��യ� .ഡി യിM  നിE് ലഭിQി�� R അതാത് ദ�ഘാസ് Vകയ്J് 

അ�സരിQി�� Rേതാ nട� തേലാ ഉR ൈലസ$സിെb േകാ^ി കാലാവധി കാണി=E േപജ് 
ഉIെ^െട അടJം െചേ8>Vം അ�ബ� േരഖകള�െടയ� ം സാO�െ^ട� Hിയ പക� �̂കള�ം 
nടാെത അവ�െട ൈകവശമ�R എലa ാ േജാലികള�െടയ� ം വിശദവിവരiI അടiിയ ലിസp ്  

സഹകരണ സംഘം അസി.രജിസ്�ാറ�െട സ��ിഫിJgിM ഉ>ായിരിേJ>താണ്. 
 

ദ�ഘാസ് വില, നിരതWവ�ം എEിവയിM ഇളവ് അ�വദി=Eതലa . 

ദ�ഘാസ� കേളാെടാ^ം 200/- Xപയ�െട മ�WപeHിM Fാഥമിക ഉട1ടി 
ഉ>ായിരിേJ>താണ്. േകരള പി.ഡബa ��യ� .ഡി യിേലയ� ം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ�ം 
എലa ാ നിബ�നകള�ം nടാെത േകരളം സ�Jാ� ഉHരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.429/15/Fin. തീ8തി: 

28.09.2015 Fകാരമ�R നിബ�നകള�ം ഈ ദ�ഘാസി� ബാധകമായിരി=ം. 
 

ജി.എസ്.ടി സംബ�ിQ് കലാകാലiളില�R സ�Jാ� തീ�മാനiI ഈ െട$ഡറി� 

ബാധകമായിരി=ം.  
 
 

 
 
 

                                                                                  �ി. മ�ഹcദ്  അബ്ദ�I ഖാദ� െക. എQ് 
എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ� (i/c)  

(ബ�.ൈവസ് ചാ$സില�= േവ>ി) 
 

 
േകാ^ികI:- 1) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 

  2) െക.എ.യ�  െവബ് ൈസg്. 
  3) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 
  4) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, െവRായണി. 

 
 

 

 

 


