
 േകരള സരവകലാശാല
  തിരവനനപരം - 695034

  അസിസന് എനജിനീയറെട കാരയാലയം
  െഹഡകവാരേടഴ് െസകന തിരവനനപരം

  േഫാൺ – 0471 -2386277

    സാപ് വിലപന – േലല പരസയം

     േകരള സരവകലാശാലയെട പാളയം െസനറ് ഹൗസ് കാമസിലള 
      കമയടര െസനര നവീകരണേതാടനബനിച് നീകം െചയ താെഴ ലിസ് 

        െചയിടള സാപ് സാമഗികള ഇനി പറയം പകാരം പരസയ േലലതിലെട / 
   കവേടഷന വയവസയില വിലപന നടതനതാണ്.

 േലല സലം :    അസിസന് എനജിനീയറെട ഓഫീസ്
 .   െഹഡകവാരേടഴ് െസകന തിരവനനപരം

 േലല തീയതി : 2015  ആഗസ് 11 െചാവാഴ
 േലല സമയം :   രാവിെല 10.30 മണി

   േലലതില പെങടകനതിന് താതപരയമളവര പസത 
     സലതം സമയതം േനരിട് ഹാജരാേകണതം തിരിചറിയല കാരഡിെന 

   പകരപം നിരത ദവയമായി 5000       രപയം െകടി വച് േപര് രജിസര െചയ് 
 േടാകൺ ൈകപേറണതാണ്.   രജിേസഷന 10.00   മണിയ് ആരംഭിയനതം 

10.30  ന് അവസാനിപികനതമാണ്.  10.30  ന് രജിേസഷന 
     അവസാനിപിചതിന േശഷം യാെതാര കാരണവശാലം തടരന േപര 

 രജിസര െചയനതല.
   കവേടഷന സമരപികവാന ആഗഹികനവര െവളേപപറില 

     എഴതി തയാറാകിയ കവേടഷേനാെടാപം േമല വിവരിച 5000/----  രപയെട 
     ഡിമാന് ഡാഫ് മദ വച കവറില 2015   ആഗസ് 10   തിങളാഴ 5  മണിയ 
     മനപായി ലഭിയതക വണം അസിസന് എനജിനീയര,  െഹഡകവാരേടഴ് 
     െസകന തിരവനനപരം എന വിലാസതില രജിേസരഡ് േപാസായി 

അയേയണതാണ്.    നിരതദവയം ഇലാതതം ൈവകികിടനതമായ 
  കവേടഷനകള നിരപാധികം നിരസികനതാണ്.

  ഏറവം കടിയതകയ് കവേടഷന/  േലലം വിളിയനയാളക് 
   രജിസാറെട അനമതിയവിേധയമായി േലലം സിരെപടതി 

നലകനതായിരിയം.   കവേടഷന തകയ് /  േലലതകയ് 3  മാസെത പാബലയം 
ഉണായിരിയം.      േലലം സിരെപടതി അറിയിപ് ലഭിച് 3  പവതി 



     ദിവസങളകളില േലലം പിടിച വയകി േലലതക മഴവനായം 
      സരവകലാശാല കയാഷ് കൗണറില അടേയണതം തക അടച് 5  പവതി 

   ദിവസങളകളില സാധനസാമഗികള സരവകലാശാല നിേയാഗികന 
    ഉേദയാഗസെന സാനിധയതില സവനം െചലവിലം ഉതരവാദിതവതിലം 

 നീകം െചേയണതമാണ്.     ആയതിന് വീഴവരതന പകം തക 
    സരവകലാശാല അകൗണില മതലകടനതം േലലകാരെനതിെര മറ് 
 നിയമനടപടികള സവീകരികനതമാണ്.

  േലലതില പെങടത /    കവേടഷന സമരപിച മറളവരെട 
 നിരദദവയം (1,  2  സാനകാരേടെതാഴിെക)   അേനദിവസം മടകി 
 നലകനതം 2,  3      സാനകാരേടത് േലലതക ഒടകിയ േശഷവം േലലം 

     സിരെപടതിയ വയകിയേടത് സാധനങള മാറിയതിന േശഷവം തിരിെക 
നലകനതാണ്.

   േലലതില ഉളെപടതിയിടള സാധനങളെട ഏകേദശ 
   സിതി വിവരം അനബനമായി േചരതിടണ്.   േലലതിലം കവേടഷനിലം 

     പെങടകനവര സാധനങള േനരിട് പരിേശാധിച് അവയെട അവസയം 
    എണവം േബാധയെപേടണതം േലലതിന േശഷം സാധനങളെട 

    അവസെയ സംബനിേചാ എണം സംബനിേചാ യാെതാരവിധ 
  തരകവാദങളം ഉനയികാന പാടിലാതതാകന.

േലലം/     കവേടഷന തകേയാെടാപം വിലപന നികതി (VAT) മറ 
   നിലവിലള നികതികള എനിവകടി ഒടേകണതാണ്. 

    യാെതാര കാരണവം കടാെത േലലം നിരതിവയനതിനം 
േലലം/    കവേടഷനകള നിരസികനതിനമള അവകാശം താെഴ 

  ഒപിടിരികന ഉേദയാഗസനില നികിപമായിരികം.
   േലല സാധനങള പരിേശാധികനതിന് ..03/08/2015   രാവിെല 10 

 മതല 10.08.2015  ൈവകേനരം 5    മണിവെര പവതി സമയങളില അവസരം 
ഉണായിരിയം.

തിരവനനപരം
01.08.2015  അസിസന് എനജിനീയര

പകരപ്
1. രജിസാര
2. പി.ആര.  ഒ (     പതതിലം യണിേവഴിറി െവബൈസറിലം പബിഷ് െചയനതിന്)
3.  യണിേവഴിറി എനജിനീയര
4.    അസിസന് എകികയടീവ് എനജിനീയര I
5.   െസകയരിറി ഓഫീസര (    േലലദിവസം നടപടികമങളകാവശയമായ െസകയരിറി

  ജീവനകാരെട സഹായം ലഭയമാകനതിന്)
6.  േനാടീസ് േബാരഡ്                             


