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KSCDC/RO/Edapally/021/2018

ദർഘാസ് പരസയം
എറണഺകഽളം ജ഻ലലയ഻ൽ ഇടപ്പള്ള഻ നഺഷണൽ ൂഹുവയ഻ൽ ുടഺൾ ജംഗ്ഷൻ ബസ് ുറഺപ്പ്
നഽ

സമ഼പം ലഽലഽ മഺള് നഽ എത഻ർവശം സ്ഥ഻ത഻ ീെയ്യുന്ന നഺള഻ുകര വ഻കസന

ുകഺർപുറഷന്ീറ ഉടമസ്ഥതയ഻ലഽള്ള
െതഽരശ അട഻

3.36 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത഻ന്ീറ രണ്ടഽ വശങ്ങള഻ൽ

4000

(2000x2) പരസൿ ുഹഺർഡ഻ങ്ങഽകൾ പത഻മഺസ വഺടക അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ൽ

സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻നഺയ഻ മത്സര സവഭഺവമഽള്ള മഽരവച്ച രർഘഺസഽകൾ ന഻ബന്ധനകൾക്ക്
വ഻ുേയമഺയ഻ ക്ഷണ഻ച്ചു ീകഺള്ളുന്നഽ.
വ഻ശരവ഻വരം

ന഻രത
രവൿം
(രാപ)

10,000/എറണഺകഽളം
ഇടപ്പള്ള഻
ൂഹുവയഽീട ൂസഡ്
ഇൽ ലഽലഽ മഺള് നഽ
എത഻ർവശം നഺള഻ുകര
വ഻കസന
ുകഺർപുറഷന്ീറ
ഉടമസ്ഥതയ഻ൽ ഉള്ള
സ്ഥലത്ത഻ന് ഇരഽ
വശുത്തയഽം
അത഻രഽകൾ ുെർത്ത്
പരസൿ ുബഺർഡഽകൾ
സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ന്

കഺലയള
വ്

മാന്നഽ
ീകഺലലം

രർഘഺസ്
ന്ീറ വ഻ല

വ഻ല്പന
സമയം
അവസഺന഻ക്കഽ
ന്ന ത഼യത഻
രാപ 500 + 18% 27.02.2018
ൂവകഽുന്നരം
ജ഻.സ്.ട഻
5.00 മണ഻

ഓപ്പൺ
ീെയ്യുന്ന
സമയം
28.02.2018
ഉച്ച
ത഻ര഻ഞ്ഞഽ
3 മണ഻

രർഘഺസഽകൾ ലഭ഻ുക്കണ്ട അവസഺന ത഼യത഻ : 28.02.2018 ഉച്ചക്ക് 12.00 മണ഻
പരസൿത്ത഻ന് സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്ന ുഹഺർഡ഻ങ്ങഽകളുീട ൂലസൻസ്

,

കരം,

അത഻ുലക്ക്

ആവശൿമഺയ ൂവരൿഽത഻ മഽതലഺയ മറ്റു സൗകരൿങ്ങൾ ീെയ്യുന്നത് കരഺറ഻ൽ ഏർീപ്പടഽന്ന
വൿക്ത഻യഽീട ബഺേൿതയഺയ഻ര഻ക്കഽം.

ുഹഺർഡ഻ങ്ങഽകൾ സ്ഥഺപ഻ക്കഽന്നത഻ുലക്കഺയ഻ ഉള്ള

വഺർഷ഻കവഺടക 5% എന്ന ന഻രക്ക഻ൽ പത഻വർഷം ഉയർത്തഽന്നതഽമഺണ്
ഓുരഺ വർഷവഽം അവസഺന഻ക്കഽന്നത഻നഽ മഽൻപഺയ഻ ഈ ഓ

മഺതമലല ട഻ തഽക

഼സ഻ൽ അടച്ചു രസ഼ത്

ൂകപ്പുറ്റണ്ടതഺണ്. കരഺർ ലംഘനുമഺ ഈ സ്ഥഺപനത്ത഻ന് മുറ്റീതങ്ക഻ലഽം അതൿഺവശൿുമഺ
വര഻കയഺീണങ്ക഻ൽ 3 മഺസം ുനഺട്ട഼സ് കഺലഺവേ഻ നൽക഻ ീടൻഡർ ുനടഽന്ന ആീള
ഒഴ഻പ്പ഻ക്കഺൻ മഺുനജ഻ങ് ഡ഻റക്ടർക്കഽ അേ഻കഺരം ഉണ്ട്.
ുഹഺര്ഡ഻ങ് കഺരണം വസ്തഽവ഻ൽ ുകടഽപഺടഽകുളഺ

,

ുകഺര്പുറഷന് നഷ്ടുമഺ ,

മറ്റു

ആർീകങ്ക഻ലഽം ഏീതങ്ക഻ലഽം തരത്ത഻ലഽള്ള നഺശ നഷ്ടങ്ങുളഺ വരഽകയഺീണങ്ക഻ൽ അത്
ീടൻഡർ ുനടഽന്ന ആളുീട പാർണ ഉത്തരവഺര഻തവം ആയ഻ര഻ക്കഽം അലലഺത്ത പക്ഷം
ുകഺർപ്പുറഷൻ ആ തഽക ീടൻഡർ ുനടഽന്ന ആള഻ൽ ന഻ന്നഽം ഈടഺക്കഽന്നതഺണ്.
രർഘഺസ്ന്ീറ പകർപ്പ഻നഽ

500/- രാപയഽം ട഻ ന഻രക്ക഻ലഽള്ള ജ഻.സ്.ട഼യഽം ുെർത്തഽള്ള

ലഭ഻ക്കഽകയഺയ഻ര഻ക്കഽം. രർഘഺസ് ു

ഺറത്ത഻ന്ീറ വ഻ല പണമഺയ഻ മഺതുമ

സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം ഉള്ളു. ന഻രതരവൿം തഺീഴ ഒപ്പ഻ട്ട ഉുരൿഺഗസ്ഥന്ീറ ുപര഻ൽ ഡ഻മഺൻഡ്
ഡഺഫ്റ്റ്റഺയ഻ വഺുങ്ങണ്ടതഽം ,

ന഻ശ്ച഻ത സമയം കഴ഻ഞ്ഞഽ ലഭ഻ക്കഽന്ന രർഘഺസഽകൾ

ന഻രസ഻ക്കഽന്നതഽമഺണ്.രർഘഺസഽകൾ തഽറക്കഽന്ന സമയത്തഽ ഉയർന്ന തഽക ുരഖീപ്പടഽത്തഽന്ന
കരഺറഽകഺരൻ കരഺർ രാപയഽീട
ീഡുപ്പഺസ഻റ്റഺയ഻
ഒടഽക്കഽകയഽം

25 % ഒടഽക്ക഻ രസ഼ത് ൂകപ്പുറ്റണ്ടതഽം ീസകൿാര഻റ്റ഻

50000/- രാപ ഒടഽുക്കണ്ടതഽമഺണ്.

7 ര഻വസത്ത഻നകം മഽഴഽവൻ തഽകയഽം

200/- രാപ വ഻ല ഉള്ള മഽരപതത്ത഻ൽ കരഺറ഻ുലർീപ്പടഽകയഽം

ീെുയ്യണ്ടതഺണ്. പത഻വർഷ വഺടകയഺയ഻

400000/- രാപ മഽതൽ മഽകള഻ുലഺട്ടഺയ഻ര഻ക്കഽം

ീടൻഡർ തഽക ുരഖീപ്പടഽുത്തണ്ടത്.
28.02.2018 ഉച്ച ത഻ര഻ഞ്ഞഽ

3 മണ഻ക്ക് രർഘഺസഽകളുുടുയഺ അവരഽീട അംഗ഼കിത

പത഻ന഻േ഻കളുുടുയഺ സഺന്ന഻േൿത്ത഻ൽ രർഘഺസ് സവ഼കര഻ച്ച അീത ഉുരൿഺഗസ്ഥൻ
രർഘഺസഽകൾ തഽറക്കഽന്നതഺയ഻ര഻ക്കഽം.
ഏറ്റവഽം ഉയർന്ന തഽക ുരഖീപടഽത്തഽന്നതഽം ഉത്തരവഺര഻തവുത്തഺീട കരഺർ
ഏീറ്റടഽക്കഽന്നതഽമഺയ ആൾക്ക് കരഺർ തല്കഺലമഺയ഻ ഉറപ്പ഻ക്കഽന്നതഺണ് , ഈ പരസൿീത്ത
സംബന്ധ഻ച്ചു എലലഺ വ഻വരങ്ങളും തഺീഴ ഒപ്പുവച്ചതഽം രർഘഺസഽകൾ സവ഼കര഻ക്കഽകയഽം
തഽറക്കഽകയഽം ീെയ്യുന്ന ഉുരൿഺഗസ്ഥന഻ൽ ന഻ന്ന് ുനര഻ട്ട് പവർത്ത഻ ര഻വസങ്ങള഻ൽ
ഓ

഼സ഻ൽ ന഻ന്നഽം അറ഻യഺവഽന്നതഺണ്.

ുകരള സർക്കഺര഻ന്ീറ രർഘഺസഽകീള സംബന്ധ഻ച്ച എലലഺ ന഻യമങ്ങളും െട്ടങ്ങളും ഇത഻നഽ
ബഺേകമഺണ്.

ത഻രഽവനന്തപഽരം

മഺുനജ഻ങ് ഡയറക്ടർ

