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ന1�: ഇ.ഡി/ബി/629/2018               തീ8തി:  10/09/2021  
 

ഇ-ദ�ഘാസ് പരസ�ം ന1� : 01/2021-22 

 
േ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 ഇ-ദ�ഘാസ് KണിM�െFാN�J. 

Oമ 
ന1� 

 

 

BCDിയ�െട േപര്   

ഏകേദശ 
അടQI 

Rക 
 

നിരതS
വ�ം Tപ 

 

കാലാവധി 
 

ദ�ഘാസ് 
വില + 
12% 

ജി.എസ്.ടി  
ഉEെZെട 

 

1 

സംസ[ാന പ\തി 2020-2021 
െവNായണിയിെല കാ�ഷിക  
േകാേളജിെല കായI ഭാഗD് െചയി$ 
ലിQ് െഫ$സി^ിെ_ നി�`ാണം 
 

22,00,000/- 33,000/- 5 2800/- 

2 

സംസ[ാന പ\തി - പാലസ് 
ബിIഡിംഗിന്  ച� a�മ�N േറാഡ�കള�െട 
ചിZിംഗ് കാ�െപa്, യ� .ജി െമ$സ് 
േഹാസc ലിI നിA് V/19 
കeാ�േ�ഴ്സിേലF് േപാ�A മfപം 
േറാഡ്, െവNായണി കാ�ഷിക  
േകാേളജിI യ�ജി അFാദമിക് 
േബg ാFിേലF് പ�തിയ Bേവശനം 
എAിവയ�െട നി�`ാണം 
 

10,00,000/- 15,000/- 5 2240/- 

3 
െകാലg ം െക.വി.െക യിെല h+ 
ഉലi ാദന യ� ണിaിെ_ നി�`ാണം 6,87,500/- 10,500/- 6 1540/- 

4 
െകാലg ം െക.വി.െക യിെല  െടക് േനാളജി 
ഹkിെ_ നി�`ാണം 4,40,000/- 

6600/- 

 
8 1000/- 

5 

െകാലg ം െക.വി.െക യിെല അേlാ 
േBാസസ� ിംഗ് യ� ണിaിെ_ 
െഹാറിേസാ>I എക� ് a$ഷ$െ_ 
നി�`ാണം 

4,40,000/- 6600/- 4 1000/- 



 

 

 

 

കരാറ�കാ�F് ഉ>ായിരിേF> േയാഗ�ത: 
Oമ ന1� 1-6  “ഡി” കg ാസ� o ം hട� തല�ം 
 
 

 
പി.ഡബg ി.യ� .ഡി/ഇറിേഗഷനിI രജിസc � െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേF>താണ്. 
 

 

 

ദ�ഘാസ് വിലi ന:              
െട$ഡ� േഫാമ� ം െട$ഡ� െഷഡ��ള�ം േറa് േരഖെZട� േD> ഷീa�ം കരാറ�കാ�F് േകരള 

ഗവ+െമ_ിെ_ ഇ-െBാക���െമ$റ് െവബ് ൈസaിI ലഭ�മാണ്. കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ� കE 
ഓ+ൈല$ ആയി മാsം സമ�ZിേF>താണ്. ദ�ഘാസ് േരഖകE 

www.etenders.kerala.gov.in എA ൈസaിI നിJം ഡൗ+േലാഡ് െചയ്ത് എട� Fാവ�ARം 
പ� രിZിM െട$ഡ� േഫാമ� ം  ആവശ�മായ മa് േരഖകE സഹിതം രജിസ്േa�ഡ് 
തപാേലാ/സ്പീഡ് േപാസc ് /െകാറിയ�  മ� േഖനയ�ം സമ�ZിേF>താണ്. 
 

െട$ഡ� േഫാമിെ_ നിശ് ചിത വിലയ� ം നിരതSവ�വ� ം എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�F് 
എസ്.ബി.ഐ, �മരകം �ാ�ിI ഇ-ദ�ഘാസ് വഴി ഓ+ൈല$ ആയി 
പണമടേF>താണ്/സമ�ZിേF>താണ്. െട$ഡ� േഫാമിെ_ വില EMD എAിവ 
പണമാേയാ, െചFാേയാ സeീകരി=Aതലg . പ� രിZിM െട$ഡ� േഫാമ� ം മa് 

അ�ബ�േരഖകള�ം കരാറ�കാരെ_ ൈലസ$സിെ_ േഫാേ�ാേകാZിയ� ം (കാലാവധി 
കാണി=A േപജ് അടFം) GST രജിസ് േ�ഷ�ം, PAN Rട^ിയവ  രജിസ്േa�ഡ് 
തപാI/സ്പീഡ് േപാസc ് /െകാറിയ� മ�ഖാ�രം വഴി  േമI കാണിM നി�ിത സമയDി�NിI 

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� �ണ�  േമIവിലാസവ�ം  പണിയ�െട േപ�ം Oമന1റ�ം 

കാണിMിരിേF>താണ്.  ഫിനാ$ഷ�I ബിഡ് (BOQ) തപാലിI അയയ്=A 
കവറിI ഉNടFം െച8�ത്. 

 

6. 

ആ� എ ആ� എസ് �മാരക� 
േച�Dല �മരകം േറാഡി$െറ 
വശ^ളിI   പ�തിയ െസയിIസ് 
കൗ>റിെ_ െത= വശ�N 
െഗയിaിെ_യ� ം െചയി$ ലിQ് 
േവലിയ�െടയ� ം  നി�`ാണം 

4,30,000/- 6500/- 4 1000/- 

ഇ-ദ�ഘാസ് സeീകരി=A അവസാന തീ8തി  ഇ-ദ�ഘാസ് Rറ=A സമയം 

Oമ ന1� 1 മ�തI 6 വെര 27/09/2021 5.00 
(pm)  വെര 

Oമ ന1� 1 മ�തI 6 വെര 29/09/2021 
4.00 (pm)  



 
 
 

െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ^E സമ�Zി=A ദ�ഘാസിേനാെടാZം സംഘDിെ_ 
േപരിI പി.ഡബg ��യ� .ഡി യിI  നിA് ലഭിMി�� N അതാത് ദ�ഘാസ് Rകയ്F് 
അ�സരിMി�� Nേതാ hട� തേലാ ഉN ൈലസ$സിെ_ േകാZി കാലാവധി കാണി=A േപജ് 

ഉEെZെട അടFം െചേ8>Rം അ�ബ� േരഖകള�െടയ� ം സാK�െZട� Dിയ പക�Z�കള�ം 
hടാെത അവ�െട ൈകവശമ�N എലg ാ േജാലികള�െടയ� ം വിശദവിവര^E അട^ിയ ലിസc ്  
സഹകരണ സംഘം അസി.രജിസ്�ാറ�െട സ��ിഫിFaിI ഉ>ായിരിേF>താണ്. 

 

ദ�ഘാസ് വില, നിരതSവ�ം എAിവയിI ഇളവ് അ�വദി=Aതലg . 
ദ�ഘാസ� കേളാെടാZം 200/- Tപയ�െട മ�SപsDിI Bാഥമിക ഉട1ടി 

ഉ>ായിരിേF>താണ്. േകരള പി.ഡബg ��യ� .ഡി യിേലയ� ം കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ�ം 
എലg ാ നിബ�നകള�ം hടാെത േകരളം സ�Fാ� ഉDരവ് ജി.ഒ.(പി)നം.429/15/Fin. തീ8തി: 

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

 
ജി.എസ്.ടി സംബ�ിM് കലാകാല^ളില�N സ�Fാ� തീ�മാന^E ഈ െട$ഡറി� 

ബാധകമായിരി=ം.  
 

(ഒZ്) 
സാബ�  േപാE മ� േളരിFI  

എക� ിക���ീവ് എ�ിനീയ�  
(ബ .ൈവസ് ചാ$സില�= േവ>ി) 
 

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

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

 
 

 

 

 


