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ന1�: ഇ.ഡി/ബി/629/2018               തീ8തി:  12/02/2021  
 

ഇ-ദ�ഘാസ് പരസ�ം ന1� : 02/2020-21 

 
േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല ൈവസ് ചാ$സില�= േവ>ി എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, 
എ�ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ$, �മരകം താെഴ പറയ�A BCDികEF് താെഴ പറയ�A 
BCDികEF്  അംഗീHത കരാറ�കാരിI നിJം േപെരഴ� തി മ�K വL ദ�ഘാസ�കE 
MണിL�െFാO�J. 

Pമ 
ന1� 

 

 

BCDിയ�െട േപര്   

ഏകേദശ 
അടRI 

Sക 
 

നിരതK
വ�ം Tപ 

 

കാലാവധി 
 

ദ�ഘാസ് 
വില + 
12% 

ജി.എസ്.ടി  
ഉEെZെട 

 

1 

സ്േ[[് പ\ ാ$ 2019-20 
െവOായണി കാ�ഷിക 
േകാേളജിെല  - െപ+��ികള�െട 
േഹാസ̂ലിെല 1 ഉം 2 ഉം 
നിലകള�െട നി�_ാണം 

65,00,000/- 50,000/- 11    മാസം 2,800/- 

2 

സ്േ[[് പ\ ാ$ 2019-20 
െവOായണി കാ�ഷിക 
േകാേളജിെല - യ� .ജി അFാദമിക് 
േബ\ ാFിെ` 2 ആം  നിലയ�െട 
നി�_ാണം 

75,00,000/- 50,000/- 11    മാസം 2,800/- 

3 

സ്േ[[് പ\ ാ$ 2018-19  
െവOായണി കാ�ഷിക 
േകാേളജിെല -ജീവനFാbെട 
കcാ�േ�ഴ് സ�കള�െട (18 എണe ം-
ഫ\ ാ[് ൈടZ് ) അ[�[ZണികE 

15,00,000/- 37,500/- 8 മാസം 2,800/- 

4 

സ്േ[[് പ\ ാ$ 2017-18 
െവOായണി കാ�ഷിക 
േകാേളജിെല - ൈപhക 
െക�ിടiള�െടയ� ം ൈടZ് IV ഉം V 
ഉം കcാ�േ�ഴ് സ�കള�െടയ� ം 
പ�നblാരണ- Bേത�ക 
അ[�[ZണികE. 

18,75,000/- 46,900/-  9 മാസം 2,800/- 



 
കരാറ�കാ�F് ഉ>ായിരിേF> േയാഗ�ത: 
Pമ ന1� 1-2 “സി” ക\ ാസ� o ം pട� തല�ം 
Pമ ന1� 3-6  “ഡി” ക\ ാസ� o ം pട� തല�ം 
 
പി.ഡബ\ ി.യ� .ഡി/ഇറിേഗഷനിI രജിസ̂� െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേF>താണ്. 

 

 

 

ദ�ഘാസ് വിലq ന: 
െട$ഡ� േഫാമ� ം െട$ഡ� െഷഡ��ള�ം േറ[് േരഖെZട� േD> ഷീ[�ം കരാറ�കാ�F് േകരള 

ഗവ+െമ`ിെ` ഇ-െBാക���െമ$റ് െവബ് ൈസ[ിI ലഭ�മാണ്. കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ� കE 
ഓ+ൈല$ ആയി സമ�ZിേF>താണ്. ദ�ഘാസ് േരഖകE www.etenders.kerala.gov.in 
എA ൈസ[ിI നിJം ഡൗ+േലാഡ് െചയ്ത് എട� Fാവ�ASം പ� രിZിL െട$ഡ� 

ആവശ�മായ മ[് േരഖകE സഹിതം രജിസ്േ[�ഡ് തപാേലാ/സ്പീഡ് േപാസ്̂ മ� േഖനയ� ം 
സമ�ZിേF>താണ്. 
 

യഥാസമയം കരാ� േരഖകE തപാലിI സമ�ZിFാDവbെട EMD ക>�െക�� കയ� ം 
ക>�െക�� കയ� ം കരി1�ികയിI ഉEെZട� �AതടFമ�O നടപടികE സcീകരി=Aതായിരി=ം. 

 
െട$ഡ� േഫാമിെ` നിശ് ചിത വിലയ� ം നിരതKവ�വ� ം എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�F് 

എസ്.ബി.ഐ, �മരകം �ാ�ിI ഇ-ദ�ഘാസ് വഴി ഓ+ൈല$ ആയി 
പണമടേF>താണ്/സമ�ZിേF>താണ്. െട$ഡ� േഫാമിെ` വില EMD എAിവ 
പണമാേയാ, െചFാേയാ സcീകരി=Aതല\ . പ� രിZിL െട$ഡ� േഫാമ� ം മ[് 

അ�ബ�േരഖകള�ം കരാറ�കാരെ` ൈലസ$സിെ` േഫാേ�ാേകാZിയ� ം (കാലാവധി 
കാണി=A േപജ് അടFം) GST രജിസ് േ�ഷ�ം  രജിസ്േ[�ഡ് തപാI/സ്പീഡ് േപാസ്̂ വഴി  

5 

ആ�.െക.വി.ൈവ - ��നാട് 
പാേFജ് ആ�.ആ�.എസ് 
മെRാ1ിെല േപാള വാരI 
യ�Dിെ` സ� MിZ് 
പ�രയിടDിെ` നി�_ാണവ� ം, 
നടZാലDിെ` പ�ന� 
നി�_ാണവ�ം 

16,00,000/- 40,000/- 7 മാസം 2,800/- 

6 

പ�ന� ദ�ഘാസ്  
എഫ്.എസ്.ആ�.എസ് 
െകാ�ാരFരയിI 
ഓഫീസിേല=ം, െ�യിനിംഗ് 
ഹാളിേല=മ�O േറാഡിെ` 
നി�_ാണം 

10,00,000/- 25,000/- 4 മാസം 2,240/- 

ഇ-ദ�ഘാസ് സcീകരി=A അവസാന തീ8തി  ഇ-ദ�ഘാസ് Sറ=A സമയം 

Pമ ന1� 1 മ�തI 6 വെര 26/03/2021 4.00 

(pm)  വെര 

Pമ ന1� 1 മ�തI 6 വെര 30/03/2021 
3.00 (pm) വെര 



േമI കാണിL നി�ിത സമയDി�OിI എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�, എ�ിനീയറിംഗ് 
ഡിവിഷ$, േകരള കാ�ഷിക സ��കലാശാല, �മരകം, പി$-686563  എA വിലാസDിI 
ലഭിേF>താണ്. െട$ഡ� അടFം െചയ്ത കവറി� മ�കളിI കരാറ�കാരെ` പ� �ണe  

േമIവിലാസവ�ം  പണിയ�െട േപbം Pമന1റ�ം കാണിLിരിേF>താണ്. നി�ിത 
സമയDി�OിI ലഭിFാD ഇ-െട$ഡറ�കE സcീകരി=Aതല\ . 

 

 

െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘiE സമ�Zി=A ദ�ഘാസിേനാെടാZം സംഘDിെ` 
േപരിI പി.ഡബ\ ��യ� .ഡി യിI  നിA് ലഭിLി�� O അതാത് ദ�ഘാസ് Sകയ്F് 

അ�സരിLി�� Oേതാ pട� തേലാ ഉO ൈലസ$സിെ` േകാZി കാലാവധി കാണി=A േപജ് 
ഉEെZെട അടFം െചേ8>Sം അ�ബ� േരഖകള�െടയ� ം സാM�െZട� Dിയ പക�Z�കള�ം 
pടാെത അവbെട ൈകവശമ�O എല\ ാ േജാലികള�െടയ� ം വിശദവിവരiE അടiിയ ലിസ്̂ 

സഹകരണ സംഘം അസി.രജിസ്�ാറ�െട സ��ിഫിF[ിI ഉ>ായിരിേF>താണ്. 
 

ദ�ഘാസ് വില, നിരതKവ�ം എAിവയിI ഇളവ് അ�വദിLി�� Oവ� മതിയായ േരഖകE 
ഹാജരാേF>താണ്. ദ�ഘാസ�കേളാെടാZം 200/- Tപയ�െട മ�Kപ�DിI Bാഥമിക ഉട1ടി 
ഉ>ായിരിേF>താണ്. േകരള പി.ഡബ\ ��യ� .ഡി യിേലയ� ം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ�ം 
എല\ ാ നിബ�നകള�ം pടാെത േകരളം സ�Fാ� ഉDരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.429/15/Fin. തീ8തി: 

28.09.2015 Bകാരമ�O നിബ�നകള�ം ഈ ദ�ഘാസി� ബാധകമായിരി=ം. 
 

ജി.എസ്.ടി സംബ�ിL് കലാകാലiളില�O സ�Fാ� തീbമാനiE ഈ െട$ഡറി� 

ബാധകമായിരി=ം.  
 

(ഒZ്) 

സാബ�  േപാE മ� േളരിFI  
എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�  

(ബ�.ൈവസ് ചാ$സില�= േവ>ി) 

 
 

 

 

 


