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08.02.2019

െട�ർ േനാ�ീസ്
േകരളാ േ��് �ഗ്സ് ആൻറ് ഫാർമസ��ി�ൽസില് �തിയ േനാണ്
ബീ�ാലാ�ം �ാ�ിെ� ഉദ്ഘാടന�ം �തിയ Non Betalactam injection
SVP\LVP �ാ�ിെ� ശില �ാപന�മായി ബ�െ�� ചട�കൾ�്
ബ�മാന�രായ േകരള �ഖ�മ�ി, മ�് മ�ിമാർ, രാ�ീയ ��ഖര്,
ഉേദ�ാഗ�ര് പെ���� ചട�് െഫ�വരി അവസാനവരം ആല�ഴ
കല�രി�� ഫാ�റി അ�ണ�ിൽ വ�് നട�െ��കയാണ്.
��ത ചട�ി�� േ�ജ്, പ�ൽ, െഡ�േറഷൻസ്, ൈല�് ആൻറ്
െസൗ�് വി�് എമർജൻസി DG വി�് ഓേ�ാമാ�ിക് �ാർ�്അപ്, seating
arrangement in stage(with VIP chair), േ�ാർ മാ�്, ഓഡിയൻസിന് കേസര,
േഫാേ�ാ�ാഫി,വീഡിേയാ�ഫി, illumination, LED Display, Remote unveiling
system �ട�ിയവ�ായി ��ത വർകില് �റ�ത് 5 വർഷം പരിചയ��
വ��ികൾ/�ാപന�ൾ എ�ിവ�െട പ�ല് നി�ം Two bid system ൽ
tender �ണി�െകാ�� (Technical bid+ Financial bid ഒ� കവറിൽ)
Tender Fe:- Rs 1680/EMD Fee:- Rs 8000/േമൽ�റ�
ര�
�കകൾ
DD
ആയി
tender
സമർ�ിേ��താണ്
െട�ർ സ�ീകരി�� അവസാന തീയതി – 15-02-2019 2 PM
െട�ർ �റ�� തീയതി
- 15-02-2019 3PM

േനാെടാ�ം

I. െചേ��
1.

�വർ�ി�െട വിശദവിവരം

േ�ജ്

Size 13 m Length 7.5 m width, 1.2 m height േ�ജിേല�് കയ�വാൻ
�ര�ിതമായ പട�കൾ(police department,PWD എ�ി department ക�െട
നിർേ�ശ �കാരം) ഉ�ായിരി�ണം. േ�ജ് ഏകേദശം 54 VIP കെള ��്
േറാ ആയി ഇരി�ാ�� െസൗകര��ിൽ ആയിരി�ണം.
േ�ജിൻെറ നിർ�ാണം നി�ിത െ�ങ്ത് ഉ� �ീല് ��യർ ട�ബിൽ
നിർ�ി� െ�യിമിൽ, നി�ിത thickness ഉ� marine fire proof plywood
പാകി �ർ�മായ �ര�ിതത�ം ഉറ�് വര��വിധ�ില് ആയിരി�ണം.
�ര�ാ
�മീകരണ�ൾ��
ബാരിേ�ഡ്
�ട�ിയവ�ം
െചേ��താണ്.
താെഴ�റ�� അേറ�െമൻറ്സ് േ�ജില് ഉ�ായിരി�ണം.
1..ന� �ണേമ��� VIP കേസരകൾ 54 എ�ം
െചയർബാേ�ാ��ടിയത്
2.ന� രീതിയി�� light arrangement ഉ�ായിരി�ണം.
3.േ�ജ് ��ൾ/മ�് സാമ�ികൾ, �ണേമൻമ�� sound system with all
accessories എ�ിവ വ�് മേനാഹരമായി അല�രി�ണം. LED Screen,
േ�ജ് ബാ�്�ൾ കവർെച�ണം
4.ഭ�ദീപം െതളിയി��തി�� സംവിധാനം, നിറപറ, െപാടിയം, ദീപം
േമശ/ടീേപായ്, synthetic carpet �ട�ിയവ ഉ�ായിരി�ണം.
5.േമാേ�ാർ ഉപേയാഗി�് വിവിധ ശിലാഫലകം �റ�� സി�ം
ഉ�ായിരി�ണം (3 No’s)./ LED Display Remote system ഉപേയാഗി�്
open െച�� സംവിധാനം
6.ക�നിയിെല
വിവിധ
�ാൻ�കെള
�റി��
വിവര��ം,
േ�ാജ�കെള�റി�ം Pen drive/CD യി�െട �വർ�ി�ി�് LED Screenൽ display െച��തി�� സംവിധാനം ഉ�ായിരി�ണം. LED Screen�കൾ േ�ജില് ഇരി��വർ�ം, Audience- �ം കാണാന് പ�� വിധം
േ�ജിൽ ഒ�്, േ�ജിൽ ഇരി��വർ�് കാണാന് - ഒ�്,

പ�ലി��ിൽ ര�്, പ�ലിന് �റ�് ര�് എ� രീതിയില്
�മീകരി�ണം.
7.ആവശ�മായ ക�ാസി�ിയിൽ ഉ� AC system, Fan ഉ�ായിരി�ണം.
II. പ�ൽ

Size 55 m Length x 17 m width
Area - 935 Sq.m
പ�ലിൻെറ നിർ�ാണം മതിയായ ൈസസ് ഉ��ം guage ഉ��മായ
�ർ�മായ �ര� ഉറ�വര�� രിതിയി�� �ീല് ൈപ�്
െകാ�ായിരി�ണം.
�കൾ ഭാഗം മറ��തിന് നി�ിത guage ഉം,
ക�ാളി�ി�ം ഉ� Aluminium Hanger with fire retardant tarpaulin /suitable
ആയി�� material െകാ��തായിരി�ണം.
പ�ലിെ� ഒ� side
മറേ���ം ബാ�ി sides �റ�തായിരി�ണം. 500 കേസര ൈക ഉ��ം,
1000 കേസര ൈക ഇ�ാ��ം പ�ലിൽ 1500 pvc കേസര
ഇേട�താണ്.േ�ജി�് വശ�് ഒ� ഗ�് റി�യറിംഗ് room ത�ാറാ�ണം
size 7m x 5m . ഇതില് ഇരി��തിനവിശ�മായ െസ�ി,െചയർ,റി�െ��്റി
സംവിധാനം സജമാ�ണം.ഈ �മില് നി�ം േ�ജിേല�് കയ���ി�ം
ഇറ��തി��� പട�കള് ഉ�ായിരി�ണം. പ�ലിന് സമീപം ഒ� �ഡ്
േകാർ�് ത�ാറാ�ണം size 10mx10m
താെഴപറ�� െസൗകര��ൾ പ�ലില് െചേ��താണ്.
1. ന� നിലവാര�� synthetic carpet-കൾ പ�ലി��ില് ഇടണം.
കാർ��ിൻെറ കളര് െട�റില് പറ�ിരി�ണം.
2. 40 സീലിംഗ് /pedaseal ഫാ�കൾ ഇടണം.
3. േവ� രീതിയി�� Illumination പ�ലി��ി�ം, �റ�ം െച�ണം.
4. ന� രീതിയി�� Sound system/Speaker .പ�ലി��ി�ം �റ�ം
�ാപി�ണം.
5. ക�നി�െട ര�് കവാട�ി�ം ര�് ആർ�് with illumination
നിർ�ി�ണം.
Size

Arch I

- Width
Height

Arch II

Width
Height

5.04 m
4.5 m
5.01 m
4.5 m

6. ന� രീതിയി�� Illumination േ�ജ്, പ�ലിന് ഉൾവശം, ക�നി�െട
പരിസരം, അ�ിനിേ��ീവ് േ�ാ�്, ക�നി െ�ാഡ�ൻ �ാ�കൾ,
നാ� നില building കൾ േറാഡ് ൈസഡ്, ൈഹേവ , compound wall
എ�ിവിട�ളിൽ െച�ണം.
7. Illumination ,ആവശ�മായ ഇല�ി�ല് പാനൽ Board, Cable wire,
switch , light മ�് സാധന�ള് contractor- െകാ�വേര�താണ്.
എ�ാൽ ഇതി�� ൈവദ�തി ക�നി നൽ��താണ്.KSEB power
failure ഉ�ായാൽ തടസം �ടാെത പരിപാടികള് നട��തി�
ആവിശ�മായ emergency DG set with AMF panel contractor
െകാ�വേര�താണ്
8. ക�നിേയാട് േചർ�� ൈഹേവ�െട ൈസഡില് േറാഡിൻെറ
പടി�ാ�വശ�് േതാരണം െകേ��താണ്.
II. െപാ�വായ നിബ�നകൾ
I. െട�റിൽ പെ����വര് 1,680/-�പ െട�ർ േഫാമിൻെറ �കയാ�ം,
8,000/-�പ EMD യാ�ം, െട�ർ േഫാമിേനാെടാ�ം DD ആയി
വേ��താണ്.
II.��വ� technical കവ�ം, financial cover ഉം ഒ� കവറിൽ ഇ�് സീല്
കവറിൽ സമർ�ിേ��താണ്.
III.െട�ി�ൽ കവറില് താെഴ�റ�� വിവര�ള് ലഭ�മാ�ണം.
എ) ഉടമ�ൻെറ/�ാപന�ിൻെറ �ർ�മായ േമൽവിലാസം
ബി) �ാപന�ിൻെറ രജിേ�ഷന് സര്�ിഫി��്
സി GST Registration Number
ഡി) േകാൺ�ാ�ര് ൈലസൻസ്
ഇ) PAN Card Number
എഫ്) ��ത േജാലിയിൽ �ൻകാല�ളി�� �വർ�നപരിചയം
കാണി�� സർ�ിഫി��്
ജി) �ൻപ് െച� വർ�ക�െട വർ�് ഓർഡ�ക�െട േകാ�ികള്
(അട�ൽ െച� �ക ഉൾ�െട)
എ�്)BOQ ൽ കാണി�ിരി�� േജാലികള് െച�ാെമ�� സമതപ�ം
IV. Finance Bid-ൽ quote െച�� �കേയാെടാ�ം GST,other rate
എ�ിവ ��മായി കാണി�ിരി�ണം.

V. പറ� എ�ാ വർ�ക�ം ഒ�ി�െച��വ�െട െട��കള് മാ�േമ
പരിഗണി�.
VI. േമൽ�റ� േജാലികൾ, വർ�് അവാർഡ് െച�് കി�ിയവർ,
ക�നിയിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നി�യി�� �ല�ം, സമയ�ം െച�്
തീർേ��താണ്.
VII. േ�ജ്,പ�ൽ �ട�ിയവ�� Police department, PWD, Electrical
iurpectorate �ട�ിയ satuatury department ക�െട permision contractor
എ�േ��താണ്
VIII.ക�നിയിെല ഉേദ�ാഗ��ം, േപാലീസ് ഉേദ�ാഗ��ം നിർേ�ശി��
എ�ാ �ര�ാ മാനദ���ം വർ�് ലഭി��വര് പാലിേ��താണ്.
IX. െകാ�വ�� സാധനസാമ�ിക�െട Transportation, Loading&
Unloading ൻെറ �ർ�മായ ഉ�രവാദിത�ം േകാൺ�ാ�ർ�് ആയിരി�ം.
X േകാൺ�ാ��െട കീഴില് േജാലിെയ��� െതാഴിലാളികൾ�് ��ത
േജാലിയിൽ നി�ിതമായ പരി�ാനം ഉ�വ�ം ബ�െ�� േജാലികളില്
ൈലസൻസ് ഉ�വ�ം ആയിരി�ണം.
XI
േകാൺ�ാ��െട കീഴി�� െതാഴിലാളി �ര�ാ ഉപകരണ�ള്
ധരിേ��താണ്.േജാലി�ല��
അവ�െട
�ർ�ഉ�രവാദി�ം
േകാൺ��ർ�യിരി�ം
XII �ർ�മാകാ� െട��കള് നിരസി��തി�� അധികാരം
െക.എസ്.ഡി.പി. മാേന�െമൻറിന് ഉ�ായിരി��താണ്.
III Payment Terms & Conditions

1.Advance payment 30% of full contract value,againt bank guaranty
2. Balance payment Work Order-ൽ പറ��േപാെല�� േജാലികള്
�ർ�ീകരി�്, function വിജയകരമായി പര�വസാനി�തിന് േശഷം
�ർ�മായ payment നൽ��താണ്.
3. Payment -ൽ നി�ം Statutory �കാര�� കിഴി�കൾ നട��താണ്.
െട�ർ സ�ീകരി��തി�� അവസാന തീയതി - 15-02-2019 2 PM
െട�ർ �റ�� തീയതി 15-02-2019 3PM

മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ
െക.എസ്.ഡി.പി

