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Madification of Metering 

Panel board for individual 

KSEB power connection to 

various kiosks in Vyttila 

Mobility Hub Bus Terminal.
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 രര്ഘാസ്് ക്രമാണങ്ങള് ഇ ടെന്ഡര് ടവബ്്ലസറ്റില് നിന്നും സൗജനയമായി ഡൗൺപലാഡ്് ടെയ്യാവുന്നതാണ്്.

e mail : vyttilamobilityhubsociety@gmail.com  phone:9961324400

No.  05/VMHS/2019-20

ദര്ഘാസ് പരസയം

 ലവറ്റില ടമാബിലിറ്റി ഹബ്ബില്  ഇടലര്ക്െികല്  രാനല് റ ം പമാഡിഫിപകഷന് വര്കിനു

പവണ്ടിടരാതുമരാമത്ത്് വരുപ്പുരളില് രജിസ്റ്റര് ടെയ്്തിട്ടുളളവരും  രരിെയസമ്പന്നരുമായിട്ടുള്ള രരാറുരാരില് നിന്നും

മത്സരാധിഷ്്ഠിത രര്ഘാസുരള് ഓൺലലന് (ഇ ടെന്ഡര്)ആയി ക്ഷണിച്ചുടരാള്ളുന്നു.രര്ഘാസുരള് 23/3/2020  10:00 am

മുതല് ഇ ടെണ്ടര്  ലസറ്റില് ലഭയമാണ്

വൈറ്റില മ ാബിലിറ്റി ഹബ് മസാവസറ്റി

 രര്ഘാസിപനാടൊപ്പം നിശ്ചിത തുരയ്്കുള്ള നിരതക്രവയവും രര്ഘാസ്് ഫീയും ടനറ്റ്് ബാങ്ിംഗ്് മുപേന

ഓൺലലനായി ഒെുപകണ്ടതാണ്്. അല്ലാത്ത രക്ഷം രര്ഘാസുരള് നിരസിയ്്കുന്നതാണ്്.



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 രുറഞ്ഞ നിരകുരള് പരേടപ്പെുത്തിയ രര്ഘാസുരള് മാപനജിങ് ഡിറക്ടറുടെ  രരിഗണനക് സമര്പ്പികുന്നതും

ഏടതങ്ിലും രര്ഘാപസാ എല്ലാ രര്ഘാസുരളുപമാ യാടതാരു രാരണവും രാണികാടത നിരസികാനുള്ള അവരാ ം

മാപനജിങ് ഡിറക്ടറില്  നിക്ഷിപ്തം ആയിരികുന്നതുമാണ്.

 ഓൺലലനായി എല്ലാ പരേരളും സമര്പ്പികുരയും എന്നാല് നിശ്ചിത സമയത്തിനരം ഹാര്ഡ്് പരാപ്പിരള്

സമര്പ്പികാതിരികുരയും ടെയ്യുന്ന രരാറുരാരുടെ നിരതക്രവയം സര്കാരിപലക്് മുതല്ര ട്ടുന്നതാണ്്.

 നിര്ദിഷ്്െ രീതിയില് തയ്യാറാകിയ രര്ഘാസുരള് നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുമ്പായി ഇ ടെന്ഡര് ടവബ്്ലസറ്റില് അര്്

പലാഡ്് ടെയ്്തിരിയ്്പകണ്ടതാണ്്.

എസ്റ്റിപമറ്റ്്  നിരകില്  നിന്നും 10  തമാനത്തിലധിരം രുറഞ്ഞ നിരക്് രവാട്്ട് ടെയ്യുന്ന സാഹെരയത്തില് അധിരമുള്ള രുറഞ്ഞ

നിരകിന്് ആനുരാതിരമായി രരാര് വയ്്കുന്ന സമയത്ത്് ടരര്പഫാമന്സ്് ഗയാരന്റി വയ്്പകണ്ടതും ക്രസ്്തുത ഗയാരന്റി തുര

ക്രവൃത്തി ര ര്ത്തിയായ പ ഷം മാക്തം തിരിടര നല്രുന്നതുമാണ്്. ടരര്പഫാമന്സ്് ഗയാരന്റി തുര നാഷണലലസ്്ഡ്് ബാങ്ുരള്,

ടഷഡയ ള്ഡ്് ബാങ്ുരള്, ക്െഷറി എന്നിവിെങ്ങളില് നിന്നുള്ള സ്ഥിര നിപക്ഷര സര്ട്ടിഫികറ്റുരളാപയാ,  ഈ

ഓഫീസില്നല്പരണ്ടാതാണ്  . ഇതു ര ൊടത രരാര് തുരയുടെ 5  തമാനം തുര ടസരയ രിറ്റി  ഡപപ്പാസിറ്റായും ഒെുപകണ്ടതാണ്്.

 നിശ്ചിത സമയത്തിനുളളില് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ രര്ഘാസുരളും നിശ്ചിത സമയത്തിന്് തരവസരത്തില്

സന്നിഹിതരായ രരാറുരാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില് ഓൺ ലലനായി തുറകുന്നതാണ്്.

 ക്രവൃത്തിരള്ക്് പവണ്ടി ആവ യമായി വരുന്ന മുഴുവന് സാധനങ്ങളും രരാറുരാരന് തടന്ന സംഭരിപകണ്ടതും

എന്ജിനീയറുടെ നിര്പദ ാനുസരണം ക്രവൃത്തികു പവണ്ടി ഉരപയാഗിപകണ്ടതുമാണ്്. യാടതാരു രാരണവ ാലും

സാധനങ്ങള് ഡിപ്പാര്ട്ടുടമന്റ്് വാങ്ങി നല്രുന്നതല്ല.

 ക്രിലിമിനറി എക്ഗിടമന്റ്്, പരാൺക്ൊര്്പെഴ്്സ്് ലലസന്സ്് പരാപ്പി, ഇ-ടരയ്്മന്റ്് പഫാം, ആവ യടപ്പട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു

പരേരള് എന്നിവ അര്് പലാഡ്് ടെയ്യാത്ത രര്ഘാസുരള് യാടതാരു രാരണവ ാലും സവീരരികുന്നതല്ല.

 രര്ഘാസ്് പഫാറങ്ങളും അനുബന്ധപരേരളും രര്ഘാസ്് സമര്പ്പികാനുള്ള അവസാന തീയതി വടര ഇ ടെന്ഡര്

ടവബ്്ലസറ്റില് നിന്നും സൗജനയമായി ഡൗൺപലാഡ്് ടെയ്യാവുന്നതാണ്്.

 രര്ഘാസുരള് ഓൺലലനായി മാക്തമാണ്് സമര്പ്പിയ്്പകണ്ടത്്. ടനറ്റ്് വര്ക്് തരരാര് മ ലം ഉണ്ടാരുന്ന ക്ര ്്നങ്ങള്ക്്

ടെണ്ടര് സവീരരികുന്നയാള് ഉത്തരവാരി ആയിരികുന്നതല്ല.

ക്രിലിമിനറി എക്ഗിടമന്റ്്, പരാൺക്ൊര്്പെഴ്്സ്് ലലസന്സ്് പരാപ്പി, ഇ-ടരയ്്മന്റ്് പഫാം, ആവ യടപ്പട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു

പരേരള് എന്നിവയുടെ ഒറിജിനല് രര്ഘാസ് തുറന്നു രരിപ ാധികുന്നതിന ്മുന്രായി രജിപസ്റ്റര്ഡ്് തരാല് മുപേനപയാ

സ്പീഡ് പരാസ്റ്റ്് മുപേനപയാ സമര്പ്പിപകണ്ടതാണ്.തരാല് മുപേനയുള്ള രാലതാമസത്തിനു ടെന്ടണ്ടര് ക്ഷണികുന്ന

അധിരാരി ഉത്തരവാരി ആയിരികുന്നതല്ല.  അല്ലാത്ത രക്ഷം രര്ഘാസുരള് യാടതാരു രാരണവ ാലും

സവീരരികുന്നതല്ല.
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ഐറ്റം പററ്റ്് ക്രരാരമുള്ള ക്രവൃത്തിരളുടെ സംഗതിയില് ഏടതങ്ിലും ഇനം ക്രവൃത്തി അധിരമായി ടെപയ്യണ്ടി

വരിരയാടണങ്ില് രരാറുരാരന് പരവാട്്ട് ടെയ്്ത നിരകുരള് ക്രരാരമുള്ള ആടര തുര രി.എ. സി ക്രരാരമുള്ള

തുരയുടെ എക്ത  തമാനം രുറവാടണന്ന്് രണകാകി അക്തയും  തമാനം മാക്തപമ എര്്സ്്ക്ൊ ഐറ്റത്തിന്ടറ

നിരകിലും അനുവരികുരയുള്ള .

 രര്ഘാസ്് സവീരരിയ്്കുന്ന രിവസം ഏടതങ്ിലും രാരണവ ാല് അവധിയായി ക്രേയാരിയ്്കുന്ന രക്ഷം ടതാട്ടെുത്ത

ക്രവൃത്തി രിവസം രര്ഘാസ്് നെരെിരള് നെത്തുന്നതാണ്്.

  ലവറ്റില   19/3/2020

രുതുതായി ഏര്ടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള െരകു പസവന നിരുതി ( GST) ക്രരാരമുള്ളതും സര്കാര് രാലാരാലങ്ങളില്

രുറടപ്പെുവികുന്നതുമായ എല്ലാ ഉത്തരവുരളും ഈ രര്ഘാസ് ക്രരാരം ക്രസിദ്ധ്ീരരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രവൃത്തിരള്ക്

ബാധരമായിരികുന്നതാണ്. നിരുതി നിരകുരളില് വര്ദ്ധ്ന ഉണ്ടാരുന്ന രക്ഷം അത ്ഒെുകുവാന് രരാറുരാര്

ബാധയസ്ഥരായിരികുന്നതാണ്.

രര്ഘാസ്് സംബന്ധമായി രുതുകിയ ടരാതുമരാമത്ത്് മാനുവല് ക്രരാരവും,  ടരാതുമരാമത്ത്് െട്ടങ്ങള് ക്രരാരവും ഇ

ടെന്ഡര് സംബന്ധമായ െട്ടങ്ങള് ക്രരാരവും രാലാരാലങ്ങളില് സര്കാര് രുറടപ്പെുവികുന്ന ഉത്തരവുരള്

ക്രരാരവും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വയവസ്ഥരളും ഇതിനും ബാധരമായിരികും.

 അസിസ്റ്റന്റ ് എന്ജിനീയര് ,വൈറ്റില മ ാബിലിറ്റി 

ഹബ് മസാവസറ്റി

ക്രവൃത്തിരടള സംബന്ധിച്ച വി രവിവരങ്ങള് ക്രവൃത്തിസമയങ്ങളി ല്ഈ ഓഫീസില്നിപന്നാ   , www.

vyttilamobilityhubsociet.com / www.etenders.kerala.gov.in എന്നീ ടവബ്് ലസറ്റുരളില് നിപന്നാ അറിയാവുന്നതാണ്്.


