tIcf ImÀjnI kÀÆIemime
FIvknIyq«ohv F©n\obdpsS Imcymebw
tIf¸Pn tImtfPv Hm^v A{Kn. F³Pn\obdnwKv Bâv sSIvt\mfPn, Xh\qÀ
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ഇ--- -ദർഘാസ്

v ]ckyw : \¼À 03/2020-21

കേയല േഹയ് ശഺേ kÀÆIemime വഴഷ് ചഹന് ഷa
റയ് ു കഴണ്ടഺ എേ
സ ഺേയൂട്ട഻ഴ്
എഞ്ചഺന഻മÀ, എഞ്ചഺന഻മരഺിംഗ് ഡഺഴഺശ³, തഴനൂÀ തഹഴള ഩരമു ന്ന പ്രവൃത്തഺേല് ക് കേയല
റ À ഴചമ് ത അിംഗ഻ඁത േയഹരു േഹയഺൽ നഺന്ന്
ഴഩഹതുഭയഹഭത്ത് /ഇരഺകഗശ³ ഴൿപ്പഺൽ യജഺഷ
കഩഴയളുതഺ ഭുദ്രഴഴച്ച ദയ് ഘഹ് ഷു േൾ ക്ഷണഺച്ചു ഴേഹള്ളുന്നു.

{Ia
\¼À

{]hr¯nbpsS t]cv

GItZi
AS¦Â
XpI
(cq])

1
ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -ആർ എ ആർ എഷ് 60,60,000/
അമ്പറഴമറഺൽ ഩുതഺമ ഓഴർ ഴസഡ് ഴഹട്ടർടഹങ്കഺഴെ നഺർമ്മഹണിം

2

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -ഴേ ഴഺ ഴേ
അമ്പറഴമൽ, ഴമനഹട് ഫകമഹ േൺകരഹൾ
റഹഫഺഴെ നഴ഻േയണ പ്രവൃത്തഺേൾ

\ncX
{Zhyw
(cq])
(1.50%)
50,000/--

ZÀLmkv
hne + 12%
Imemh[n hnÂ¸\
\nIpXn
DÄs¸sS(
cq])
12 amkw 2800/--

14,71,595/- 22,100/-

4 amkw

2800/-

8,65,803/-

13,000/-

3 amkw

2000/-

8,56,904/-

12,900/-

6 amkw

2000/-

5

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 -പ്രഹകദവഺേ
8,77,056/േഹർശഺേ ഗകഴശണ കേന്ദ്രിം ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ കേടു ഴന്ന
ചു്ുഭതഺറഺഴെ അ്ൿ് ഩണഺേൾ(ഩുനർ ദർഘഹഷ് )

13,200/-

6 amkw

2000/-

6

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2018 -2019 പ്രഹകദവഺേ േഹർശഺേ 8,81,066/ഗകഴശണ കേന്ദ്രിം ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ നഺറഴഺറുള്ള ഴഺഴഺധ
കരഹഡു േലുഴട നഴ഻േയണ പ്രവൃത്തഺേൾ(ഩുനർ
ദർഘഹഷ് )

13,250/-

3 amkw

2000/-

14,27,793/- 21,450/-

9 amkw

2800/-

3

4

7

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 - ഴേ ഴഺ ഴേ
അമ്പറഴമൽ, ഴമനഹട് ഴഹമു ഷഞ്ചഹയഭുള്ള കഩഹലഺ
സൗഷഺഴെ നഺർമ്മഹണിം
ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 - ഩഺ ആർ എഷ്
ഩന്നഺമൂരുള്ള േവ ഹർകട്ടള് ഷു േലുഴടമു ിം കറഫർ
ഴഴമ് ്ഺിംഗ് ഴശഡു േലുകടമു ിം നഴ഻േയണ
പ്രവൃത്തഺേൾ(ഩുനർ ദർഘഹഷ് )

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2019 -2020 -ആർ എ ആർ എഷ്
ഩഺറഺകകഹടഺൽ ഩുതഺമ ഓഴർ ഴസഡ് ഴഹട്ടർടഹങ്കഺഴെ
(50000 റഺ്ർ ) നഺർമ്മഹണിം (ഩുനർ ദർഘഹഷ് )

8

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2020 -2021 -പ്രഹകദവഺേ
േഹർശഺേ ഗകഴശണ കേന്ദ്രിം ഩട്ടഹമ്പഺമഺൽ
റ റഺഴെ നഺർമ്മഹണിം
കറഡ഻ഷ് കസഹഷ

9

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -ആർ എ ആർ എഷ്
ഩഺറഺകകഹടഺൽ കറഫർ ഴഴമ് ്ഺിംഗ് ഴശഡഺഴെ
നഺർമ്മഹണിം

10

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2017 -2018 -ഷഺ ഒ എ
ഩടന്നകഹട് ഴഷഭഺനഹർ സഹലഺഴെ നഺർമ്മഹണിം

11

ഷിംഷഥഹന ഩദ്ധതഺ 2012 -2013 ഷഺ ഒ എ
റ റഺനു
ഩടന്നകഹട് നഺറഴഺറുള്ള കറഡ഻ഷ് കസഹഷ
(വരന഻ഷ് കസഹഷ് ര് രൽ) ഭുേലഺൽ ശ഻്് രൂപഺിംഗ്
പ്രവൃത്തഺേൾ

35,65,478/- 50,000/-

12 amkw

2800/-

15,21,642/- 22,850/-

6 amkw

2800/-

38,93,377/- 50,000/-

6 amkw

2800/-

9,84,866/-

6 amkw

2300/-

14,800/-

IcmdpImÀ¡v D-mbncnt¡- tbmKyX :
ക്രഭനമ്പർ 1 ഭുതൽ 11 ഴഴയ(ക്രഭനമ്പർ 1,8,10 ഒളഺഴേ):

'Un’ ¢mkpw IqSpXepw
: 'kn’ ¢mkpw IqSpXepw

ക്രഭനമ്പർ 1,8,10

]n.U»nbp.Un./CdntKj\nÂ cPnkv{SÀ sNbvX IcmdpImcmbncnt¡-XmWv.
_n, kn ¢mkpIfnÂ amÁw hcp¯nb IcmdpImÀ¡v AXmX\pkcn¨pÅ
sS³UdpIfnÂ ]s¦Sp¡mhp¶Xpw BbXnsâ _m¡n sUt¸mknÁv XpI
AS¨Xnsâbpw
aäp tcJIfpsSbpw km£ys¸Sp¯nb tIm¸nIÄ
sS³Udnt\msSm¸w lmPcmt¡-XpamWv.
ഇ- -ദർഘാസ്
ഇ--- -ദർഘാസ് മവബ് സൈറ്റിൽ
രൈിദ്ധീക്രിേുന്ന തിയ്യതി

ക്രഭ നമ്പർ 1 ഭുതൽ 11 ഴഴയ 25/2/2021 ഩേൽ 4.30 ഭണഺ

At]£n¡mhp¶
അവൈാന തിയ്യതി

ക്രഭ നമ്പർ 1 ഭുതൽ
11ഴഴയ -05/3/2021 ഩേൽ

ഇ- - ദർഘാസ് തുറേുന്ന
ൈെയം

9/3/2021 ഩേൽ 11.00
ഭണഺ

4.00 ഭണഺ ഴഴയ

ദർഘഹഷ് ഴഺൽഩന:
sS³UÀ t^mapw sS³UÀ sjUyqfpw
tdäv
tcJs¸Spt¯- joäpw
IcmdpImÀ¡v tIcf ഗവൺമെന്റിന്മറ ഇ---മരാക്ൿൂർമെൻറ് സൈറ്റിൽ ലഭ്ൿൊണ്
.ക്രാറുക്ാർ

ദർഘാൈുക്ൾ

ഓൺസലനായി

ൈെർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്

.

ദർഘാസ്

കയഖേൾ

www.etenders.kerala.gov.in എന്ന sskänÂ \n¶pw Uu¬temUv sNbvXp
FSp¡mhp¶Xpw ]qcn¸n¨ sS³UÀ Bhiyamb aäp tcJIÄ klnXw C´y³
X]mÂ
kÀhokns³d
cPnkvtäUv
X]mentem/kv]oUv
t]mkväntem
kaÀ¸nt¡-XmWv.

sS³UÀ t^mansâ \nivNnX ഴഺറമു ിം നഺയത ദ്രഴയഴുിം
FIvknIyq«ohv
F©n\obÀ¡v Fkv _n sF IpÁn¸pdw {_m©nÂ ഇ -ദർഘാസ് വഴി ഓൺസലനായി
ൈെർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. sS³UÀ t^mansâ hne, EMDþഎന്നഺഴ ]Wamtbm sN¡mtbm
kzoIcn¡p¶XÃ. ]qcn¸n¨ sS³UÀ t^mapw aäp A\p_Ô tcJIfpw
IcmdpImcsâ ssek³knsâ t^mt«m tIm¸nbpw (Imemh[n ImWn¡p¶ t]Pv
AS¡w) AXnt\msSm¸w Pn.Fkv.Sn cPnkv{Sj³ kÀ«n^n¡änsâ tIm¸nbpw,
C´y³ X]mÂ kÀhoknsâ cPnkvt{SUv X]mÂ/kv]oUv t]mÌv hgn taÂ ImWn¨
\nivNnX kab¯n\pÅnÂ FIvknIyq«ohv F©n\obÀ, sI.F.bp. F³Pn\obdnwKv
Unhnj³, ഴേ ഷഺ എ ഇ ടഺ , ]n.H. Xh\qÀ, ae¸pdw , ]n³ tImUv þ679573 F¶
hnemk¯nÂ e`n¨ncnt¡-XmWv. sS³UÀ AS¡w sNbvX Ihdn\p apIfnÂ
IcmdpImcsâ ]qÀ® taÂhnemkhpw പ്രവൃത്തഺമു ഴട t]cpw, {Ia \¼dpw
ImWn¨ncnt¡-XmWv. \nivNnX kab¯n\pÅnÂ e`n¡m¯ sS³UdpIÄ
kzoIcn¡p¶XÃ.
ഴതഹളഺറഹലഺ ഷസേയണ ഷിംഘങ്ങൾ ഷഭർപ്പഺുന്ന ദർഘഹഷഺകനഹഴടഹപ്പിം
ഷിംഘത്തഺഴെ കഩയഺൽ ഩഺ

.ഡഫ
ല ഺമു .ഡഺ മഺൽ നഺന്നുിം റബഺച്ചഺട്ടു
ള്ള അതഹതു ദർഘഹഷ്
തുേമ് ക് അനുഷയഺച്ചഺട്ടുള്ളകതഹ ടു തകറഹ ഉള്ള വറഷൻഷഺഴെ കേഹപ്പഺ
, േഹറഹഴധഺ
േഹണഺുന്ന കഩജ്

ഉൾഴപ്പഴട അടകിം ഴചയ്യണ്ടതുിം അനുഫന്ധ

കയഖേലുഴട
ഷഹക്ഷയഴപ്പടു ത്തഺമ ഩേർപ്പുേലുിം ടഹഴത അഴരുഴട വേഴവഭുള്ള എറ
ല ഹ കജഹറഺേലുഴടമു ിം
റ ്
ഴഺവദ ഴഺഴയങ്ങലുിം അടങ്ങഺമ റഺഷ

ഷസേയണ ഷിംഘിം അഷഺ

.യജഺഷ് രഹരു ഴട

ഷർട്ടഺപഺക്ഺൽ ഉണ്ടഹമഺയഺകകണ്ടതഹണ് .
ദർഘഹഷ് ഴഺറ നഺയത ദ്രഴയിം എന്നഺഴമഺൽ മഹഴതഹരു

ഴഺധ ഇലഴുേലുിം

ZÀLmkpItfmsSm¸w 200/-- cq]bpsS കേയല ap{Z]{X¯nÂ
{]mYanI
DS¼Sn
D-mbncnt¡-XmWv.
tIcf
]n.U»nbp.Un.bntebpw
ImÀjnIkÀÆIemimebntebpw FÃm \n_Ô\Ifpw ടഹഴത കേയല ഷർകഹർ
അനുഴദഺുന്നതറ
ല .

ഉത്തയഴ് ജഺ ഒ (ഩഺ) നമ്പർ .03/15/Fin തഺയ്യതഺ 05/01/2015 പ്രേഹയഭുള്ള നഺഫദ്ധനേലുിം
ഈ ദർഘഹഷഺനുp _m[Iambncn¡pw

.
ജഺ എഷ് ടഺ ഷിംഫന്ധഺച്ച എറ
ല ഹ ഷർകഹർ ത഻രുഭഹനങ്ങലുിം ഈ ഴടൻഡരഺന്
ഫഹധേഭഹമഺയഺുിം

XobXn : 15/02/2021

(H¸v)

No. EE : 234/2019

FIvknIyq«ohv F©n\obÀ
(ഫഹു.വഴഷ് ചഹന് ഷഺ റയ് ുകഴ-n)

