
Schedule – I

UNIVERSITY OF KERALA
OFFICE OF THE CAMPUS ADMINISTRATION

KARIAVATTOM, THIRUVANANTHAPURAM
Tele: 0471 – 2308907, 2308614

E-mail – jr.ca.uok@gmail.com, www.keralauniversity.ac.in

No. CA/Admin/03/800/2020 Date: 13.02.2020

RE TENDER NOTIFICATION
E-TENDER-CUM-AUCTION NOTICE

(For the sale of  63 timber trees (Acacia and miscellaneous)
in South Block of Kerala University Campus, Kariavattom)

E-tenders are invited from Industries / Firms / Individuals desirous of purchasing  Acacia
trees in Kerala University Campus, Kariavattom. 

Details of trees : 63  timber  trees  (Acacia  and  miscellaneous)
numbered in black colour in the South block of
Kerala University Campus at Kariavattom.

E-Tender publishing date : 14.02.2020 at 05:00pm
E-Tender closing date                                     :      24.02.2020 at 06:00pm

E-Tender opening date                                    :       26.02.2020  at 10:00am
Tender form price                                            : Rs.1000/-
E.M.D. : Rs.10,000/-
Period of cutting & removal of trees from the site :20 days from Agreement Date.

 Details  regarding  Tender  Procedure  and  Conditions  will  be  available  in  the
Kerala  e-tender  website  www.  etenders.kerala.gov.in.   For the details  of the trees  and location
contact the office of the Joint Registrar, Campus Administration, University of Kerala, Kariavattom,
Phone: 0471-2308907.

Sd/-            
JOINT REGISTRAR

http://www.etenders.kerala.gov.in/
http://www.keralauniversity.ac.in/
mailto:jr.ca.uok@gmail.com
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 പനര വവജജപനന
കകേരള     സർവകേലലാശലാല  ,   കേലാരര്യവടട്ടം കേലാമ്പസസിലല മരങ്ങളുലടെ 

വസില്പനയ്ക്കുള്ള ഇ  -  ദര്ഘലാസസ്   -   കലലട്ടം കനലാടട്ടീസസ്

കകേരള സർവകേലലാശലാല, കേലാരര്യവടട്ടം കേലാമ്പസസിലല 63 മരങ്ങള് 
(അകക്കേഷര്യയട്ടം മറ്റു  മരങ്ങളുട്ടം) വസിലയ്ലക്കേടുതസ് മുറസിചസ് ലകേലാണസ് കപലാകുന്നതസിനു കയലാഗര്യരലായ 
വര്യകസികേള്, സലാപനങ്ങള് എന്നസിവയസില് നസിനട്ടം ഇ-ദര്ഘലാസുകേള് ക്ഷണസിക്കുന.   

വസില്പനയ്ക്കുള്ള മരട്ടം tIcfkÀh-I-em-im-e- Imcy-h«w Im¼-kv ku v̄ _vtfm¡nse- 
കറത \nd¯nÂ \¼dn« 63 XSn മരങ്ങള്

ഇ-ദര്ഘലാസസ് ലവബ്സസറസില് ലഭര്യമലാകുന്ന തട്ടീയതസി 14.02.2020 സവകേസിടസ് 05.00 മണസി
ഇ-ദര്ഘലാസസ് സസട്ടീകേരസിക്കുന്ന അവസലാന തട്ടീയതസി 24.02.2020 സവകേസിടസ് 06.00 മണസി
ഇ-ദര്ഘലാസസ് തുറക്കുന്ന തട്ടീയതസി 26.02.2020 രലാവസിലല 10.00 മണസിക്കേസ്
ദര്ഘലാസസ് കഫലാറട്ടം വസില 1000 രൂപ
നസിരതദ്രവര്യട്ടം 10,000 രൂപ
മരട്ടം മുറസിച്ചു ലകേലാണ്ടുകപലാകകേണ കേലാലലാവധസി കേരലാര് തട്ടീയതസി മുതല് 20 ദസിവസട്ടം
   

വസിശദലാട്ടംശങ്ങളുട്ടം നസിബന്ധനകേളുട്ടം  www.etenders.kerala.gov.in   എന്ന ലവബ്സസറസില് 
ലഭര്യമലാണസ്. മരങ്ങള് കനരസില് കേലാണുന്നതസിനു സര്വകേലലാശലാലയലടെ കേലാരര്യവടട്ടം കേലാമ്പസസ് അഡസിനസികസ്ട്രേഷന് 
ഓഫട്ടീസുമലായസി ബന്ധലപ്പെടെലാവുന്നതലാണസ്(കഫലാണ. 0471-2308907)

                             
       ഒപ്പെസ്       

കജലായസിനസ് രജസിസ്ട്രേലാര്
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