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ന1�: ഇ.ഡി/ബി/629/2018               തീ8തി:  04/07/2022  
 

ഇ-ദ�ഘാസ് പരസ�ം ന1� : 01/2022-23 

 
േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ$സില�> േവ?ി എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, 
എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം താെഴ പറയ�B CDEികFG്  അംഗീIത കരാറ�കാരിJ 
നിKം ഇ-ദ�ഘാസ് LണിN�െGാO�K. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pമ 
ന1� 

 

 

CDEിയ�െട േപര്   

ഏകേദശ 
അടRJ Sക 

 

കാലാവധി 

1 
സി.ഓ.എ, െവOായണി 
പി.ജീ.െമ$സ്േഹാസ്െറലിെX (ഫZ ാ[് 
ബിJ ഡിംഗ് ) േമല്]രയ�െട നി� മാണം 

26,45,000/- 5 ���� 

2 

േകാ�യം  െക വി െക യിെല ബേയാ 
ഫRിൈസഡ് ആ$ഡ്  അയ�  ആ$ഡ് 
സ1� �ണ െഡേമാ+സ് േ_ഷ$  േക`EിെX 
നി�aാണം   

20,80,000/- 6 ���� 

3 
െക വി െക െകാലZ ം - ഇ$ക��േബ[റിെXയ� ം 
ഹാNിങ് യ� ണി[ിെXയ� ം നി�aാണം 

19,00,000/- 7 ���� 

4 

െക വി െക െകാലZ ം  - ഭL�-േപാഷകാഹാര 
സ�രLയ്Gായി േCാ�ീ$ പാ�G് 
െഡേമാ+സ്േ_ഷ$ യ� ണി[് സdാപിGJ 

10,55,000/-    6 ���� 

5 

എസ് എN് എം - എഫ് എസ് ആ� എസ് 
സദാനeപ�രെE  ഫാമിങ് സിസf ം റിേസ�ച് 
സ്േ[ഷനിJ െഹJE് കZ ിനിക് സdാപിGJ   

8,15,000/- 6 ���� 

6 

എ ആ� എസ് തിgവലZ യിJ _ാക്ട� െഷഡ്, 
േലബ� െഷJ��, െഫ��ിൈലസ�  
സ്േ[ാറിെX തറ ഉയ�EJ, അേiാ 
െമഷിനറിG്  നിലെമാgGJ 

4,79,000/- 6 ���� 



 
 
 

 
 

കരാറ�കാ�G് ഉ?ായിരിേG? േയാഗ�ത: 

Pമ ന1� 1  “സി” കZ ാസ� l ം ]ട� തല� ം 
 Pമ ന1� 2-6  “ഡി” കZ ാസ� l ം ]ട� തല�ം 
 
 
പി.ഡബZ ി.യ� .ഡി/ഇറിേഗഷനിJ രജിസf � െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേG?താണ്. 
 

 

 

ദ�ഘാസ് വിലm ന:              
െട$ഡ� േഫാമ� ം െട$ഡ� െഷഡ��ള�ം േറ[് േരഖെoട� േE? ഷീ[�ം കരാറ�കാ�G് േകരള 

ഗവ+െമXിെX ഇ-െCാക���െമ$റ് െവബ് ൈസ[ിJ ലഭ�മാണ്. കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ� കF 
ഓ+ൈല$ ആയി മാpം സമ�oിേG?താണ്. ദ�ഘാസ് േരഖകF 

www.etenders.kerala.gov.in എB ൈസ[ിJ നിKം ഡൗ+േലാഡ് െചയ്ത് എട� Gാവ�BSം 
പ� രിoിN െട$ഡ� േഫാമ� ം  ആവശ�മായ മ[് േരഖകF സഹിതം രജിസ്േ[�ഡ് 

തപാേലാ/സ്പീഡ് േപാസf ് /െകാറിയ�  മ� േഖനയ�ം സമ�oിേG?താണ്. 
 

െട$ഡ� േഫാമിെX നിശ് ചിത വിലയ� ം നിരത�വ�വ� ം എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�G് 

എസ്.ബി.ഐ, �മരകം �ാ�ിJ ഇ-ദ�ഘാസ് വഴി ഓ+ൈല$ ആയി 
പണമടേG?താണ്/സമ�oിേG?താണ്. െട$ഡ� േഫാമിെX വില EMD എBിവ 
പണമാേയാ, െചGാേയാ സ�ീകരി>BതലZ . പ� രിoിN െട$ഡ� േഫാമ� ം മ[് 

അ�ബ�േരഖകള�ം കരാറ�കാരെX ൈലസ$സിെX േഫാേ�ാേകാoിയ� ം (കാലാവധി 
കാണി>B േപജ് അടGം) GST രജിസ് േ_ഷ�ം, PAN Sട�ിയവ  രജിസ്േ[�ഡ് 
തപാJ/സ്പീഡ് േപാസf ് /െകാറിയ� മ�ഖാ�രം വഴി  േമJ കാണിN നി�ിത സമയEി�OിJ 

എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല, 
�മരകം, പി$-686563  എB വിലാസEിJ ലഭിേG?താണ്. െട$ഡ� അടGം െചയ്ത 
കവറി� മ�കളിJ കരാറ�കാരെX പ� �ണ�  േമJവിലാസവ�ം  പണിയ�െട േപgം Pമന1റ�ം 

കാണിNിരിേG?താണ്.  ഫിനാ$ഷ�J ബിഡ് (BOQ) തപാലിJ അയയ്>B 
കവറിJ ഉOടGം െച8gത്. 

 

ഇ-ദ�ഘാസ് സ�ീകരി>B അവസാന തീ8തി  ഇ-ദ�ഘാസ് Sറ>B സമയം 

Pമ ന1� 1 -  12/07/2022 3.00 (pm)  വെര Pമ ന1� 1  - 15/01/2022 3.00 (pm)  

Pമ ന1� 2 മ�തJ 6 വെര 16/07/2022 3.00 
(pm)  വെര 

Pമ ന1� 2 മ�തJ 6 വെര 20/07/2022 
3.00 (pm)  



 
 
 

െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�F സമ�oി>B ദ�ഘാസിേനാെടാoം സംഘEിെX 
േപരിJ പി.ഡബZ ��യ� .ഡി യിJ  നിB് ലഭിNി�� O അതാത് ദ�ഘാസ് Sകയ്G് 
അ�സരിNി�� Oേതാ ]ട� തേലാ ഉO ൈലസ$സിെX േകാoി കാലാവധി കാണി>B േപജ് 

ഉFെoെട അടGം െചേ8?Sം അ�ബ� േരഖകള�െടയ� ം സാL�െoട� Eിയ പക�o�കള�ം 
]ടാെത അവgെട ൈകവശമ�O എലZ ാ േജാലികള�െടയ� ം വിശദവിവര�F അട�ിയ ലിസf ്  
സഹകരണ സംഘം അസി.രജിസ്_ാറ�െട സ��ിഫിG[ിJ ഉ?ായിരിേG?താണ്. 

 

ദ�ഘാസ് വില, നിരത�വ�ം എBിവയിJ ഇളവ് അ�വദി>BതലZ . 
ദ�ഘാസ� കേളാെടാoം 200/- �പയ�െട മ��പpEിJ Cാഥമിക ഉട1ടി 

ഉ?ായിരിേG?താണ്. േകരള പി.ഡബZ ��യ� .ഡി യിേലയ� ം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ�ം 
എലZ ാ നിബ�നകള�ം ]ടാെത േകരളം സ�Gാ� ഉEരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.429/15/Fin. തീ8തി: 

28.09.2015 Cകാരമ�O നിബ�നകള�ം ഈ ദ�ഘാസി� ബാധകമായിരി>ം. 

 
ജി.എസ്.ടി സംബ�ിN് കലാകാല�ളില�O സ�Gാ� തീgമാന�F ഈ െട$ഡറി� 

ബാധകമായിരി>ം.  
 

(ഒo്) 
                                                                                          ��	. �����  �����  �����  ��. ��� 

എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ� (i/c)  

(ബ�.ൈവസ് ചാ$സില�> േവ?ി) 
 

 

േകാoികF:- 1) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 
  2) െക.എ.യ�  െവബ് ൈസ[്. 
  3) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, �മരകം. 
  4) േനാ�ീസ് േബാ�ഡ്, എ�ിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷ$, െവOായണി. 

 
 

 

 

 


