നം.ഡി.33/28622/12

തീയതി.18.06.2020

കേരള കേറ്റ് സിവില് സപ്ലൈസ് കേോര്പ്പകേഷന് ലിമിറ്റഡ്, പി.ബി നം.2030, മോകവലി ഭവന്,
ഗോന്ധിനഗര്, കേോച്ചി-682020, ക

ോണ്- 0484 220 79 20

കേരള കേറ്റ് സിവില് സപ്ലൈസ് കേോര്പ്പകേഷന് നിര്മിക്കുന്ന പിേവം സബര്ബന് മോളികലക്കുന്
WATER TREATMENT കെയ്യ്നതിന് പ്പവൃത്തിപരിെയമ്ള്ള ഏജന്സി യില് നിന് തോല്പരപപപ്തം
ക്ഷണിക്കുന്ന്. വിവരങ്ങള് െ്വകെ കെര്ക്കുന്ന്.

1.

പ്പതിദിനം 30000 ലിറ്റര് കവള്ളം ആവശ്പമോയി വര്കമനോണ് േണക്കുനോക്കുനിയിരിയ്ക ്നത്.

2.

മൂവോറ്റ്പ്ഴ ആേില് നിന്മോണ് കവള്ളം എെ്ക്കുന്നത്.

3.

സ്ഥലം കനരിട്ട് സന്ദര്ശ്ിക്കുനോവ്നതോണ്.

4.

WATER TREATMENT കമഖലയില് േ്േഞ്ഞത് 2 വര്ഷകത്ത പ്പവൃത്തി പരിെയം ഉള്ളവര്
മോപ്തം

തോല്പരപപപ്തം

സമര്പ്പികക്കുനണ്ടതോണ്.

ഒര്

ഏജന്സിക്കുന്

പരമോവധി

3

തോല്പരപപപ്തം വകര സമര്പ്പിയ്ക്കുനോവ്നതോണ്
5.

തോല്പരപപപ്തം
വിശ്ദോംശ്ങ്ങള്

സമര്പ്പിക്കുന്കപോള്
േൂെി

മ്ന്പ്

ഉള്കപ്പെ്കത്തണ്ടതോണ്.

കെയ്ത ിട്ട്ള്ള
(വര്ക്കുന്

പ്പവര്ത്തിേള്കെ

ഓര്ഡേ്േള്കെ

പേര്പ്പ്,

സോക്ഷപപപ്തം മ്തലോയവയ്കെ പേര്പ്പ് സഹിതം)
6.

ഏറ്റവ്ം േ്േഞ്ഞത് CHLORINATION, PRESSURE SAND FILTER, PRESSURE IRON REMOVER
FILTER,

PRESSURE

CARBON

FILTER

(ACTIVATED

CARBON)

എനീ

ഘെേങ്ങള്

ഉണ്ടോയിരികക്കുനണ്ടതോണ്. REVERSE OSMOSIS, ULTRA VIOLET PURIFICATION

എനിവ

ആവശ്പമില്ല. കമല് പേഞ്ഞ മൂന് FILTERRING PROCESSING ന്കേയ്ം കശ്ഷി മണിക്കുനൂേില്
3000 ലിറ്റകേോ അതില് േൂെ്തകലോ ആയിരിക്കുനണം.
7.

2 നം. DOSING PUMB, 1 SET OF FILTERING SYSTEMS, INTERCONNECTING PUMBING
എനിവയോണ് േരോേ്േോരന് സ്ഥോപികക്കുനണ്ടത്.

8.

FILTER VESSEL ന് 5 വര്ഷകത്ത വോേറ്റിയ്ം FILTER MEDIA യ്ക്കുന്ം DOSING PUMവ ന്ം ഒര്
വര്ഷകത്ത വോേറ്റിയ്ം നല്കേണ്ടതോണ്.

9.

പകെെ്ക്കുന്ന ഏജന്സിക്കുന് പിേവത്ത് നിന് 50 േി.മി ദൂരത്തിന്ള്ളില് സര്വ്വീസ്
കസന്േേ്ണ്ടോയിരികക്കുനണ്ടതോണ്.

പരോതി

ലഭിച്ചോല്

12

മണിക്കുനൂേിന്ള്ളില്

പരിഹരിക്കുന്േകയോ പേരം പ്േമീേരണങ്ങള് കെയ്യ്േകയോ കെകയ്യണ്ടതോണ്.

10. PLANT വിജയേരമോയി സ്ഥോപിച്ച്
മോസത്തിന്കശ്ഷം

പ്പവര്ത്തിപ്പിച്ച്

ത്േയ്ം

10%

േഴിയ്കപോള് 80% ത്േയ്ം 3

മോസത്തിന്കശ്ഷം

6

ബോക്കുനി

ത്േയ്ം

സീല്ഡ്

േവേില്

നല്േ്നതോണ്.
11. തിരകഞ്ഞെ്ക്കുനകപ്പെ്ന
ിനോന്ഷപല്

ഏജന്സിേളില്

ബിഡ്

നിന്

പിനീെ്

സവീേരിക്കുന്നതോണ്.

തോല്പരപപപ്തത്തികനോകെോപ്പം

ിനോന്ഷപല് ബിഡ്ം സമര്പ്പികക്കുനണ്ടതോണ്.
ിനോന്ഷപല് ബിഡ് സികനോപ്പം EMD ആയി മകറ്റോര് േവേില് 5000 രൂപ THE KERALA STATE

12.

CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD ന്കേ കപരില് എെ്ത്ത് എേണോേ്ളത്ത് മോറ്റോവ്ന
ഡിമോന്േ് പ്ഡോ

്റ്റ് അെക്കുനം കെകയ്യണ്ടതോണ്.

13. വിജയി ആേ്ന േരോേ്േോരന് 3 ദിവസത്തിന്ള്ളില് 20,000/- രൂപ SD അെയ്കക്കുനണ്ടത്ം
കമല്

ത്േ

വോേണ്ടിേോലയളവിന്

കശ്ഷം

പലിശ്േൂെോകത

മെക്കുനി

നല്േ്നത്മോയിരിയ്ക്കുന്ം. നിശ്ചിത സമയത്തിന്ള്ളില് SD അെച്ചികല്ലെില് EMD
േണ്ട്കേട്ട്നതോണ്
14. വര്ക്കുന്

ഓര്ഡര്

ലഭിച്ച

പൂര്ത്തികെകയ്യണ്ടതോണ്.
അഴ്ചയ്ക്കുന്ം

1%

ആഴ്ചയ്ക്കുന്ള്ളില്ം

എന

തീയതി

മ്തല്

ദിവസിത്തിന്ള്ളില്

15

കമല്േോലയളവിന്ള്ളില്
നിരക്കുനില്

ആഴ്ചവകര

3

പൂര്ത്തീേരിച്ചികല്ലെില്

പണി

പൂര്ത്തിയോയികല്ലെില്
PENALTY

വര്ക്കുന്

ഒര്

ഈെോക്കുന്നതോണ്.

ഓര്ഡര്

േപോന്സല്

3

കെയ്ത ്

േരോേ്േോരന്കേ RISK AND COST ല് മറ്റ് പ്േമീേരണങ്ങള് കെയ്യ്നതോണ്.
15. തോല്പരപപപ്തംലഭികക്കുനണ്ടഅവസോനതീയതി30.3..30.0. .03..PM.
വിശ്ദ

വിവരങ്ങള്

(WWW.SUPPLYCOKERALA.COM)

ഈ
ല്

ഓ

നികനോ

ീസില്
ലഭപമോണ്.

നികനോ

സപ്ലൈകേോയ്കെ

തോല്പരപപപ്തം

ലഭികക്കുനണ്ട

WEBSITE
അവസോന

തീയതി.0..06.2020, 02.00 PM
ഒപ്പ്/അഡീഷണല് ജനേല് മോകനജര് (ഇ&സി.പി)

//അംഗീേോരകത്തോകെ//

അസ്സി. മോകനജര് (ഇ&സി.പി)

