¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ Hm^vtIcfenan-äUv
cPnHm^okv þ tIm«bw þ 686 004
16/03/2020

PCK/SAL/F-400/5417

Iip-h-−n hnev]\ ZÀLmkv/tee hyh-ØIÄ
¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ hI കാസർേഗാഡ് FtÌ-änÂ 2020 kok-WnÂ kw`cn¨ph¨n-cn-¡p¶ Dt±iw 36 -sa.S¬ Iip-h−n (A-f-hnÂ Gä-¡p-d-¨nÂ hcm-hp-¶-Xm-Wv)
വിൽപന നടtുnXn-te-¡mbn താെഴ പറയുn വയ്വsകൾk് വിേധയമായി മtരാധിഷ്ഠിത

ഇ-ദർഘാസുകൾ https://etenders.kerala.gov.in
എ
േകരളാ ഇ-േപാർ ൽ മുേഖന
kണിcുെകാllുnു. ആയതുപര്കാരം ടി Iip-h−nയുെട വിലയുെട വാഗ്ദാനം 21/03/2020
തീയതിയിൽ 5.00 P.M മണി വെര കരാറുകാർക്ക് ടി ഇ േപാർ ൽ ൈസ ിലൂെട
സമർ ിക്കാവു തും ടി െടൻഡറുകൾ 23/03/2020, 10.30 A.M ന് തുറക്കു തുമാണ്.
കവ്േ ഷനുകൾ േമൽ റ
ഇ-െടൻഡർ േപാർ ൽ വഴി മാതര്ം സമർ ിേക്ക താണ്. ഇെടൻഡർ സമർ ിക്കു തിനു
നി ിത സമയം അവസാനി തിനുേശഷം കരാറുകാർ
സമർ ി ഇ-െടൻഡറുകൾ സാേ തിക സാ
ിക പരിേശാധനയ്ക്കുേശഷം ലഭി ഉയർ
നിരക്ക് അടി ാനമാക്കി ടി ഇ േപാർ ലിലൂെട തെ
ഇ-േലല ിന് േവ ി
പര്സി ീകരിക്കു തുമാണ്. പര് ത ദിവസം ഹർ ാൽ, െപാതു അവധി, മ ഏെത ിലും
കാരണ ാൽ ഇ- െടൻഡർ നട ാൻ കഴിയാെത വ ാൽ, െതാ ടു
പര്വൃ ി ദിവസം
നി ിത സമയ തെ
നട
തായിരിക്കും. i---െടൻഡർ കം i-ഓkനിൽ

hmKvZm\w sN¿s¸Sp¶ XpIIfnÂ Gähpw IqSpXemb XpIbpsS hmKvZm\w
അലല്ാ പക്ഷം
bpàsa¶v
tXm¶p¶]£w
AwKoIcn¡p¶Xn\pw
\nckn¡p¶Xn\pw tImÀ¸tdj\v പൂർണ A[nImcap−mbncn¡p¶XmWv.
sâ

i—െടൻഡർ കം i—ഓk

1.

i-െടൻഡർ

കം

i-ഓkനിൽ

നിബnനകൾ

]s¦Sp¡phm³ B{Kln¡p¶hÀ,

ഇ-െടൻഡർ/ഇ-ഓക്ഷൻ

hyhØIÄ ടി ഇ-േപാർ ലിൽ നി ം ഡൗൺേലാഡ് െചേയയ് തും, AXnse hyhØIÄ
ടിയാൾ ]qÀ®ambn AwKoIcn¡p¶Xmbn ഒ ് tcJs¸Sp¯nb സmതപ്രതവും, എലല്ാ
േപജിലും ഒ ് േരഖെ ടു ിയ െടൻഡർ ക ിഷനും, നിരതദര്വയ്മായി ¹mtâ-j³ tImÀ¸-tdRs.10,000/- രൂപയുെട ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ിെ
j³, േകാ യ ിെ േപരിൽ എടു ി
ാൻഡ് േകാ ിയും, ടീയാളുെട ആധാർ കാർഡ്, പാൻ കാർഡ് എ ിവയുെട േകാ ിയും െടൻഡർ
ഫീസ്(Rs.105) അട ് ഇ-േപാർ ലിൽ കവ്േ ഷൻ സമർ ിക്കുേ ാൾ അപ്േലാഡ് െചേയയ് താണ്.

ZÀLmkv/tee-¯nÂ Hcp Intem{Kmw Iip-h−
- n¡v \ÂIm-hp¶ (I-ip-h-−n¡v _m[-Iamb \nIpXn Hgn-sI-bp-Å) Gähpw IqSnb XpI-bmWv ImWn-¨n-cn-t¡-−-Xv.
2.

ഇ-െടൻഡർ കം i-ഓkനിൽ പെ ടുക്കാൻ ആഗര്ഹിക്കു
കരാറുകാർ നിരതദര്വയ്മായ
Rs 10,000(പതിനായിരം രൂപ) ¹m-tâ-j³ tImÀ-¸-tdj³ Hm-^v tI-c-f ലിമി ഡ് എ
േപരിൽ േകാ യ ് മാറ ക്ക വിധ ിൽ ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ് എടു ് അവയുെട വിവര ൾ
െടൻഡർ വയ്വ കേളാട് അനുബ ി ിരിക്കു
പ ികയിൽ േരഖെ ടുേ
തും അന രം ടി
െടൻഡർ വയ്വ
ഒ ി ് ഇ-െടൻഡർ േപാർ ലിൽ അപ്േലാഡ് െചേയയ് തുമാണ്. ഡിമാൻഡ്
ഡര്ാ ് സംബ ി വിവര ൾ അപ്േലാഡ് െചയയ്ു
െടൻഡർ വയ്വ കളിൽ കൃതയ്മായി
േചർക്കാ
പക്ഷം ടി കരാറുകാരെ െടൻഡർ നിരാകരിക്കു താണ്.

XpSÀ¨ ...........2

ഡിമാൻഡ് ഡര്ാ ിെ ഒറിജിനൽ െടൻഡർ തുറക്കു ദിവസം രാവിെല 10.00 മണിക്ക് മുൻപായി
പി സി െക െഹഡ് ഓഫീസിേലാ കരാറുകാരെ ഏ വും അടു
പി സി െക ഓഫീസിേലാ
ലഭി ിരിേക്ക താണ്. IqSmsX, FtÌänÂ kq£n¨n«pÅXmb Iiph−n t\cnÂ I−v

KpW\nehmcw t_m[ys¸«ncnt¡−XpamWv. ]n¶oSv
]cmXnIÄ ]cnKWn¡p¶XÃ.
3.

i-െടൻഡർ കം i-ഓkനിൽ

ലഭി

ഗുണനിലവാരം

kw_Ôamb

ഏ വും കൂടിയ തുക am{Xsa AwKo-Im-c-¯n-\mbn ]cn-

K-Wn-¡p-I-bp-Åq.
4.

ദിവസം
aടേk

5.

i-ഓkനിൽ

Gähpw IqSp-XÂ XpI hmKvZm\w \ÂIp-¶-bmÄ sam¯w
XpI-bpsS aq¶n-sem¶v ഇ-െടൻഡർ കം i-ഓkൻ Ign-ª-v െതാ ടുt ബാ ് ്രപവർtി
ഇ-െടൻഡർ കം

രാവിെല
താണ്.

പതിെനാnുമണിkു

മുൻപായി

eേs ്

ഓഫീസ്

akൗ

ിൽ

i-ഓkൻ Dd-¸n¨p Ign-ªmÂ BbXp tcJm-aqew sS−-dp-Im-cs\
Adnbn-¡p-¶Xpw Adnbn¸v In«n 5 Znh-k-¯n-\pÅnÂ ബാkി തുക ബാധകമായ
ിൽ AS¨v 24 മണിkൂറുകൾkകം Iipനികുതികൾ േചർt് eേs ് ഓഫീസ് akൗ
h−n FtÌ-änÂ \n¶pw \o¡w sNt¿-−-Xp-amWv.

ഇ-െടൻഡർ കം

6.

Icm-dp-Im-c³ 200/þcq] ap{Z-]-{X-¯nÂ CXn-te-¡mbn Hcp IcmÀ tImÀ¸-td-j-\nÂ
shbvt¡-−Xpw sam¯w XpI-bpsS 5% hcp¶ XpI skIyq-cnän Unt¸m-kn-ämbn
sI«nhbvt¡-−-Xm-Wv.
Bb-Xn\p tijta Iip-h−n sIm−p-t]mIp-¶-Xn\v
A\phZn¡pIbpÅq.

7.

IcmdpImc³ kz´w NnehnÂ Iiph−n ]mbv¡vsN¿p¶Xn\pw, temUvsN¿p¶Xn\pw,
{Sm³kvt]m«vsN¿p¶Xn\pw th− \S]SnIÄ kzoIcnt¡−XmWv. CXnte¡mbn
ImenNm¡pIÄ IcmdpImc³ kz´w sNehnÂ sIm−phtc−XmWv.

8.

Iiph−nbpsS Xq¡w
sh¨n«pÅ Iiph−n
t]mtI−XmWv.

9.

F¶mÂ, kw`cn¨p sh¨ncn¡p¶ Iiph−nbpsS Afhv tcJs¸Sp¯nbn«pÅXnepw
IqSpXemsW¦nÂ,
Sn
Afhv
Iiph−n
IcmdpImc\v
sImSp¡p¶Xn\pw
sImSp¡mXncn¡p¶Xn\papÅ AhImiw tImÀ¸tdj\p−mbncn¡p¶XmWv.

10.

FtÌänÂ \n¶pw sUenhdn FSp¡p¶ Iiph−nbpsS apgph³ XpIbpw
_m[Iamb \nIpXnIfpw AS¨v ckoXv hm§nbXn\p tijsa Iiph−n \o¡w
sN¿m³ ]mSpÅp.

11.

Iiph−n Xq¡saSp¡p¶Xv FtÌävamt\PcpsS km¶n²y¯ntem At±lw
A[nImcs¸Sp¯p¶ DtZymKØsâ km¶n²y¯ntem Bbncnt¡−Xpw BbXp
AfhpþXq¡ Un¸mÀ«vsaâv kÀ«nss^ sNbvXn«pÅ ¹mävt^mw _me³knÂ
Bbncn¡p¶XpamWv.
¹mtâj³ tImÀ¸tdjsâ apXnÀ¶ DtZymKØÀ¡v
GXpkabhpw Xq¡w ]cntim[n¡p¶Xn\pÅ A[nImcap−mbncn¡p¶XmWv.

12.

kw`cn¨ Iiph−n Xcwതിരിcു വില്പനk് A\phZn¡p¶XÃ.

13.

Iiph−n \o¡w sN¿p¶Xn\pÅ s]Àantäm, ssek³tkm Bhiysa¦nÂ BbXv
IcmdpImc³ kz´w sNehnÂ FSpt¡−XmWv.

14.

Kh¬saâv {]Jym]n¡p¶Xmb Ip¯I kw`cWw apXemb _m[IamImhp¶ FÃm
hnev¸\\nba§fpw Cu hnev]\¡pw _m[Iambncn¡p¶XpamWv.

15.

i-sS−À
kzoIcn¡p¶Xn\pw,
\ncmIcn¡p¶Xn\pw,
i-െടൻഡർ
നടപടി്രകമ
ൾkിടയിൽ യാെതാരു കാരണവും കാണിkാെത eേpാൾ േവണെമ ിലും ടി
i-െടൻഡർ മാ ിവkുnതിനും, i-െടൻഡർ
റdു െചyുnതിനുമുll ]qÀ® A[nImcw

tcJs¸Sp¯nbn«pÅXv GItZiambXn\mÂ
t\cn«v Xq¡n t_m²ys¸«v IcmdpImc³

kw`cn¨v
sIm−p

¹mtâj³ tImÀ¸tdjsâ amt\PnwKv UbdIvSdnÂ \njn]vXambncn¡p¶XmWv.
XpSÀ¨ ...........2

iതുസംബnമായി amt\PnwKv bdIvSdpsS Xocpam\w A´naambncn¡p¶Xpw AXns\
tNmZywsN¿m³ ]mSnÃm¯XpamWv.

16.

i-

17.

മുഴുവൻ

18.

IcmdpImc³ i-sS−À hyhØIÄ ]men¡mXncn¡pItbm ഇ-െടൻഡർ ØncoIcW
D¯chv ssI¸än kab ]cn[n¡pÅnÂ Iiph−n \o¡w sN¿mXncn¡pItbm
sNbvXmÂ tImÀ¸tdj\nÂ IcmdpImc³ AS¨ncn¡p¶ C.Fw.Un. apXembXpIIÄ
I−psI«p¶Xpw ഇ-െടൻഡർ കം i-ഓkൻ AØncs¸Sp¯p¶Xpw ]p\À ഇ-െടൻഡർ
കം i-ഓkൻ \S¯p¶Xpambncn¡pw. ഇ-െടൻഡർ കം i-ഓkൻ hgn Sn Iiph−n
hnÂ¡pt¼mÄ tImÀ¸tdj\v u ാകാവുn ന tിനും, സകലവിധ െചലവുകൾkും
AZy sS−dpImc³ D¯chmZnbmbncn¡p¶Xpw ടി തുക ടി യാനിൽ നിnും ഈടാkി

sS−À I−nj\ntem sS−À \S¯p¶Xntem Fs´¦nepw XÀ¡§Ä D−mbmÂ
tImÀ¸tdjsâ amt\PnwKv UbdIvSdpsS Xocpam\w A´naambncn¡p¶Xpw AXns\
tNmZyw sN¿m³ ]mSnÃm¯XpamWv.

വിലയും
aടcു
24 മണിkൂറുകൾkകം തെn Iiph−n \o¡w
sNt¿−XmWv. AÃm¯ ]£w Iiph−n kq£n¨p hbv¡p¶Xn\v tImÀ¸tdj\v
bmsXmcp D¯chmZnXzhpw D−mbncn¡p¶XÃ.

eടുkുnതിന് േകാര്പേറഷന് aവകാശമു

19.

ായിരിkുnതാണ്.

tImÀ¸tdj\nÂ IcmdpImc³ AS¨n«pÅ \ncX{Zhyവും െസകയ്ൂരി ി െഡേ ാസി ം
Iiph−n apgph³ \o¡w sNbvXv കരാറുകാരൻ eേs ് മാേനജറിൽ നിnും ബാധയ്ത
2 ആഴ്ചkകം പലിശരഹിതമായി XncnsI
രഹിത
സർ ിഫിk ്
ഹാജരാkി
\ÂIp¶Xmbncn¡pw.

20.

Cu hnev]\sb kw_Ôn¨v Fs´¦nepw XÀ¡§Ä DÂ`hn¡pIbmsW¦nÂ
BbXnsâ \nba \S]SnIÄ¡pÅ ]cn[n tIm«bw aധികാരാതിർtിയിലുll
tImSXnIfnÂ Bbncn¡pw.

21.

IcmdpImc\nÂ \nt¶m Snbmsâ GPâv, sXmgnemfnIÄ apXembhcnÂ \nt¶m
tImÀ¸tdj\v Fs´¦nepw \mi\jvS§Ä kw`hn¡pIbmsW¦nÂ BbXnsâ \jvS
]cnlmcw
tImÀ¸tdj³ \nÝbn¡p¶Xpw
BbXv IcmdpImcnÂ \n¶pw
CuSm¡p¶Xpambncn¡pw.

22.

Sn FtÌäpIfnse amt\PcpsStbm, D¯chmZn¯zs¸« aäv DtZymKØ³amcpsStbm
A\phmZanÃmsX tImÀ¸tdjsâ hkvXp¡fnte¡v IcmdpImct\m At±l¯nsâ
BÄ¡mtcm {]thin¡m³ ]mSnÃm¯XmIp¶p.

Sd/-

P\-dÂamt\-PÀ(kn)

¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ Hm^vtIcfenan-äUv
cPnHm^okv þ tIm«bw þ 686 004

Iiph−n

i

-ZÀLmkv

i -െടൻഡർ / i-- ഓkൻ

കാസറേഗാഡ് എേ
SI No.

ിൽ സൂക്ഷി ിരിക്കു
ESTATE

കശുവ

ി

Quantity
D.D No

1

Kasaragod

36 MT

D.D Date

D.D Amount

k½X]{Xw
¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-j³ Hm^v tIcf enan-äUv
CIN No: UO1119KL1962SGC001997
tIm«bw þ 686004

sലം:

XobXn :
k½-X-]{Xw
¹mtâ-j³ tImÀ¸-td-jsâ കാസറേഗാഡ് എേ ിൽ സൂക്ഷി ിരിക്കു 36 െമടര്ി. െടേ ാളം
Icm-dnsâ i-ZÀLm-kv-þ i--tee hyh-Ø-IÄ
കശുവ ി വിൽ ന നട
തുമായി ബ െ
Ct¶-Zn-hkw ssI¸-än-bn-cn-¡p-¶p. Sn hyh-Ø-IÄ Rm³ hmbn¨p a\-Ên-em-¡p-Ibpw,
BbXv Rm³ A\p-k-cn-¡p-¶-Xp-am-bn-cn-¡p-sa¶pw CXn-\mÂ k½-Xn-¨p-sIm-Åp-¶p.
t]cv
X]mÂ taÂhn-emkw
Ic
hntÃPv
താലൂk്

PnÃ
]n³tImUv
t^m¬ \¼À (tImUv DÄs¸-sS)
emâv \¼À
:
samss_Â \¼À :

H¸v

