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േകരളം കാ�ഷിക സ��കലാശാല  ൈവസ് ചാ�സല�- േവ.ി എക� ിക���ീവ് 
എ%ിനീയ�, എ%ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ�, തവ*� താെഴ പറയ�2 345ിക67് േകരള 
െപാ8മരാമ5്/ഇറിേഗഷ� വ<�ി= രജിസ> � െചയ്ത അംഗീ?ത കരാറ�കാരി= നി2് 
േപെരഴ� തി മ�@െവA ദ�ഘാസ�ക6 DണിA� െകാF�G   
 

 

 

Hമ  
നI� 
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8ക 
( Mപ ) 

 

നിരത 
@വ�ം 

( Mപ ) 
(1.50%) 

 

 

കാലാവധി  
 

ദ�ഘാസ് 
വില + 
12% 

വി=�ന 
നി<തി 

ഉ6െ�െട  
(Mപ) 

1 
സംസWാന പXതി 2017 -2018 -െക വി െക 
അIലവയ=,  വയനാട്   ബേയാ ക]േ^ാ6 
ലാബിെ_ നവീകരണ 345ിക6 (പ�ന� 
ദ�ഘാസ്) 

14,47,630/- 21,750/- 4  മാസം 2800/- 

2 
സംസWാന പXതി 2019 -2020 - െക വി െക  
അIലവയ=,  വയനാട് വായ�സ%ാരമ�F േപാളി 
ഹൗസിെ_ നി�cാണം (പ�ന� ദ�ഘാസ്) 

8,65,803/- 13,000/- 3  മാസം 2000/- 

3 
സംസWാന പXതി 2017 -2018 -ആ� എ ആ� 
എസ്  പിലിേ7ാടി= േലബ� െവയ്dിംഗ് 
െഷഡിെ_ നി�cാണം 

15,21,642/- 22,850/- 6  മാസം 2800/- 

4 
െക സി എ ഇ ടി  തവ*രി= െക വി െക  
മല��റം, സീഡ്േ3ാസസ� ിംഗ് ആ�ഡ് eയിങ് 
യാ�ഡിെ_യ�ം നി�cാണം   

4,18,667/- 6,300/- 3  മാസം 1000/- 

 
5 െക സി എ ഇ ടി  തവ*രി= െക വി െക  

മല��റം,  ഫാ�േമഴ് സ് ഇേ2ാേവഷ� 
മ��സിയ5ിെ_ 3േത�കമായ അd<dപണിക6 

4,92,613/- 7,400/- 2  മാസം 1200/- 

 
6 െക സി എ ഇ ടി  തവ*രി=  ;ൈലhറി 

െക�ിട5ിെ_ േമ=iര നവീകരണ 345ിക6  

2,67,769/- 4,050/- 3  മാസം 600/- 



 

 
കരാറ�കാ�7് ഉ.ായിരിേ7. േയാഗ�ത:   

HമനI� 1 മ�ത= 7 വെര(HമനI� 8,9 ഒഴിെക) :   'ഡി' കm ാസ� ം nട� തല�ം 
HമനI� 8,9                                                     :   'സി ' കm ാസ� ം nട� തല�ം 
  
പി. ഡബ് ളിയ� .ഡി / ഇറിേഗഷനി=  രജിസ്^� െചയ്ത കരാറ�കാരായിരിേ7.താണ്.  
ബി ,സി കm ാസ� o കളി= മാdം വp5ിയ കരാറ�കാ�7് അതാതqസരിA�F െട.റ�കളി= 
പെKട� 7ാവ�28ം ആയതിെ_ ബാ7ി െഡേ�ാസിd് 8ക അടAതിെ_യ�ം മd� 
േരഖകള�െടയ�ം സാD�െ�ട� 5ിയ േകാ�ിക6 െട.റിേനാെടാ�ം 
ഹാജരാേ7.8മാണ് . 

 

ദ�ഘാസ് വി=പന: 
 

         െട�ഡ� േഫാമ�ം െട�ഡ� െഷഡ��ള�ം േറd് േരഖെ�ട� േ5. ഷീd�ം 
കരാറ�കാ�7് േകരള ഗവ]െമ_ിെ_ ഇ - േ3ാക���െമ_്   ൈസdി= ലഭ�മാണ് . 
കരാറ�കാ� ദ�ഘാസ�ക6 ഓ]ൈലനായി സമ��ിേ7.താണ് . ദ�ഘാസ് േരഖക6  
www.etenders.kerala.gov.in എ2 ൈസdി= നിGം െഡൗ]േലാഡ് െചയ്8 
എട� 7ാവ�28ം പ� രി�ിA െട�ഡ� ആവശ�മായ മd� േരഖക6 സഹിതം ഇ��� 
തപാ= സ�വീസിെ_ രജിസ് േ^ഡ് തപാലിേലാ / സ്പീഡ് േപാസ> ിേലാ സമ��ിേ7.
താണ്. 

െട�ഡ� േഫാമിെ_ നി�ിത വിലയ�ം നിരത @വ�വ�ം എക� ിക���ീവ് 
എ�ജിനീയ�7് എസ്  ബി ഐ <dി��റം hാ%ി= ഇ ദ�ഘാസ് വഴി 

ഓ]ൈലനായി സമ��ിേ7.താണ് . െട�ഡ�  േഫാമിെ_  വില, EMD - എ2ിവ 
പണമാേയാ െച7ാേയാ സ�ീകരി-2തലm  . പ� രി�ിA െട�ഡ� േഫാമ�ം മd� 

7 
സംസWാന പXതി 2020-2021 സി ഒ  എ 
പട27ാട്  നിലവില�F ;കളിസWല5ിെ_ 
നവീകരണ 345ിക6 

17,85,740/- 26,800/- 6  മാസം 2800/- 

8 
െക സി എ ഇ ടി  തവ*രി=  കിഴ-ഭാഗ�F 
ച�d�മതിലിെ_ നി�cാണം 

44,67,217/- 50,000/- 9  മാസം 2800/- 

9 
സംസWാന പXതി 2019 -2020 -  ആ� എ ആ� 
എസ്  അIലവയലി= എ� എ ആ� പി- ൈട�് 
II  (2 എണ� ം )ക�ാ�േ�ഴ് സ�കള�െടയ�ം  െക വി െക 
യി= ൈട�് II  (3  എണ� ം) ൈട�് IV   (2   എണ� ം 
)ക�ാ�േ�ഴ് സ�കള�െടയ�ം നവീകരണ 345ിക6   

24,78,627/- 37,200/- 6  മാസം 2800/- 

ഇ-ദ�ഘാസ് െവബ് ൈസdി= 
3സിXീകരി-2 തി�തി 

.ഇ- ദ�ഘാസ് 
അേപDി7ാവ�2 
അവസാന തി�തി  

 
ഇ- --   

  

Hമ നI� 1 മ�ത= 9  വെര -
05/07/2021 പക= 4.30 മണി   

  Hമ നI� 1 മ�ത= 9 വെര 

-13/07/2021 പക= 4.00 

മണി  വെര 

16/07/2021 പക= 11.00  
മണി  



അqബ� േരഖകള�ം കരാറ�കാരെ_ ൈലസ�സിെ_ േഫാേ�ാേകാ�ിയ� ം 
(കാലാവധികാണി-2 േപജ് അട7ം )അതിേനാെടാ�ം ജി എസ്  ടി രജിസ് േ^ഷ� 
സ��ിഫി7dിെ_ േകാ�ിയ� ം ,ഇ��� തപാ= സ�വീസിെ_ രജിസ് േ^ഡ് തപാ=  / 
സ്പീഡ് േപാസ> ്   വഴി േമ= കാണിA നി�ിത സമയ5ിqFി= എക� ിക���ീവ് 
എ%ിനീയ�, െക എ യ�   എ%ിനീയറിംഗ് ഡിവിഷ�  ,െക സി എ ഇ ടി. , പി. ഒ -
തവ*� ,മല��റം ,പി�േകാഡ്-679573  എ2 വിലാസ5ി= ലഭിAിരിേ7.താണ് . 
െട�ഡ� അട7ം െചയ്ത കവറിq മ�കളി= കരാറ�കാരെ_ പ� �ണ�  േമ=വിലാസവ�ം 
3വ�5ിയ�െട േപpം,Hമ നIറ�ം കാണിAിരിേ7.താണ്.നി�ിത സമയ5ിqFി
= ലഭി7ാ5 െട�ഡറ�ക6 സ�ീകരി-2തലm  

 
  െതാഴിലാളി സഹകരണ സംഘ�6 സമ��ി-2 ദ�ഘാസിേനാെടാ�ം 

സംഘ5ിെ_ േപരി= പി .ഡബm ിയ� .ഡി യി= നിGം ലഭിAി�� F അതാ8  ദ�ഘാസ്  
8കയ്7് അqസരിAി�� Fേതാ nട� തേലാ ഉF ൈലസ�സിെ_ േകാ�ി, കാലാവധി 
കാണി-2 േപജ് ഉ6െ�െട അട7ം െച�.8ം അqബ� േരഖകള�െട 
സാD�െ�ട� 5ിയ പക���കള�ം nടാെത അവpെട ൈകവശമ�F എലm ാ 
േജാലികള�െടയ�ം വിശദ വിവര�ള�ം അട�ിയ ലിസ> ്  സഹകരണ സംഘം അസി 
.രജിസ്^ാറ�െട സ��ിഫി7dി= ഉ.ായിരിേ7.താണ് . 

 
              ദ�ഘാസ് വില നിരത @വ�ം എ2ിവയി= യാെതാpവിധ ഇളവ�കള�ം 
അqവദി-2തലm . ദ�ഘാസ�കേളാെടാ�ം 200/- Mപയ�െട േകരള മ�@പ�5ി= 
3ാഥമിക ഉടIടി ഉ.ായിരിേ7.താണ്. േകരള പി .ഡബm ിയ�  .ഡി  യിെലയ� ം  
കാ�ഷിക സ��കലാശാലയിേലയ�ം എലm ാ നിബ�നകള�ം nടാെത േകരള സ�7ാ� 
ഉ5രവ് ജി ഒ (പി )നI� 03/15/Fin തി�തി 05/01/2015  3കാരമ�F നിബXനകള�ം 
ഈ ദ�ഘാസിq ബാധകമായിരി-ം. 
 

.ജി എസ്  ടി സംബ�ിA എലm ാ സ�7ാ� തീpമാന�ള�ം ഈ െട�ഡറിന് 
ബാധകമായിരി-ം  
                                                     

 

    

തിയതി: 21/06/2021                                             (ഒ�് ) 
No. EE  :  234/2019                                                   
                                                                             

എക� ിക���ീവ് എ%ിനീയ�   
                              (ബ�.ൈവസ് ചാ�സില� - 
േവ.ി) 

 
 

 

  


