വാടകയ്ക്ക്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  

ചരക്ക്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്     വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   ആവശ്യമുണ്ട്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  

സപ്ലൈ കകായുടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  ട എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ഡിക"ായുടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  ട കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   തൃപ്പൂണിത്തുറ ക*ട്ടയിലും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ,എരൂരും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   സ്ഥിതി ടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  ചയ്യുന്ന 
ക3ാഡൗണുകളിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന്   നിന്ന ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   ഔട്ട്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   ടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  8റ്റുകളിക8ക്ക്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്     വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  സാധനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   അയക്കുന്ന തിന്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്     വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   1 ടൺ  ( 1 എണ്ണം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ) 3.5 ടൺ  (1എണ്ണം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   )
6.5 ടൺ  (2 എണ്ണം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ) ക"ാസിറ്റിയുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ചരക്ക്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്     വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട്  അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന്   ആവശ്യമുണ്ട്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   .
4
വാഹനങ്ങളും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   8ഭ്യമാക്കുന്ന  കരാറുകാരന്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   മുൻ3ണന . QUOTATION സമർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് "ികക്കണ്ട അവസാന തീയതി
1411-2022. ദര്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  ഘാസും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ,കJാമുകളും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   ഡിക"ായിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന്   നിന്ന ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   കനരിട്ട്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   വാങ്ങാവുന്ന തും ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും   സപ്ലൈ കകാ ടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  വബ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  
പ്ലൈസറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ലെറ്റുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന്   www.supplycomail.com നിന്ന ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   ടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  ഡൗൺ ക8ാഡ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്   ടെ  എറണാകുളം ഡിപ്പോയുടെ കീഴിലുള്ള തൃപ്പൂണിത്തുറ പേട്ടയിലും  ചയ്യാവുന്ന തുമാണ്    ചരക്ക്   വാഹനങ്ങൾ   ആവശ്യമുണ്ട്  .

Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd-Ernakulam District Depot
Tender for Contract Vehicles
Name and Address of the Tenderer
Phone No
QUOTATION FOR HIRING VEHICLE
SL.
NO

PARTICULARS

1

Type of Vehicle

2

Model of vehicle,
year etc

3

Hire charges of vechile
upto a distance of 800 kms

4

Additional minimum rate
required/km, after 800 kms

5

Minimum Rent (To and Fro 20
Km)

VEHICLE (1 Ton)

VEHICLE (3.5 Ton)

EMD Details (DD No. & Date)

Date :

Name & Signature :

VEHICLE (6.5 Ton) VEHICLE (6.5 Ton)

കേ!രള കേ$റ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈ,സ് കേ!ോർപ്പകേ0ഷൻ ലിമിറ്റഡ്
ചരക്കു വോഹനം വോട!യ്ക്ക് ലഭ്യമോക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘോസ്
കേ!രള കേ$റ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈ,സ് കേ!ോർപ്പകേ0ഷൻ എ0ണോകുളം ഡികേപ്പോ മോകേവലി കേHോഡൗണിൽ
ഏരൂർ കേനോൺ മോകേവലി കേHോഡൗണിൽ
എത്തിക്കുന്നതിന്

നിന്നും (പ്രധോനമോയും

ഒരു വർഷ!ോലയളവികേലക്ക്

1 ടൺ 3.5 ടൺ

നിന്നും ( പ്രധോനമോയും ചോക്കു!ൾ)

കെ!യ്സു!ൾ) വിവിധ വില്പ്പന കേ$ോറു!ളികേലയ്ക്ക്

സോധനങ്ങൾ

6.5 ടൺ വിഭോHത്തിൽകെപ്പടുന്ന ചരക്കുവോഹനങ്ങളുകെട ഒരു ഫ്ലീറ്റ്

നല്കുുവോൻ സന്നദ്ധരോയ വോഹന ഉടമ!ളിൽ നിന്നും ദർഘോസ് ക്ഷണിച്ചുകെ!ോള്ളുന്നു . ദർഘോസ് സ്വീ!രിക്കുന്ന അവസോന തീയതി 2022
നവംബർ മോസം 14-ാോം തീയതി പ്ലൈവ!ിട്ട് 4.30 വകെരയോണ്.
ദർഘോസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ സിവിൽ സപ്ലൈ,സ് കേ!ോർപ്പകേ0ഷകെl

എ0ണോകുളം ഡികേപ്പോ ഓഫീസിൽ 10000/- രൂപ

നിരതദ്രവ്യം ഒടുകേക്കണ്ടതോണ്. ദർഘോസ് നടപടി!ൾ പൂർത്തിയോകുന്ന മു0ക്ക് കേമൽ തു! തിരികെ! നല്കുുന്നതോണ് .
ദർഘോസ് ഉ0പ്പിച്ചു!ിട്ടുന്നവർ കേ!രള കേ$റ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈ,സ്, കേ!ോർപ്പകേ0ഷനുമോയി !രോർ ഉണ്ടോകേക്കണ്ടതും 50000/- രൂപ
കെസ!്യൂരിറ്റിയോയി ഡികേപ്പോയിൽ ഒടുകേക്കണ്ടതുമോണ്. ദർഘോസ്സു!ൾ സമർപ്പിക്കുന്നവർ

കെലറ്റർപോഡിൽ

പൂർണ്ണമോയ

കേമൽ വിലോസവും

കെമോപ്ലൈബൽ നമ്പറും !രോർ തു!യും എഴുതി നൽകേ!ണ്ടതോണ് . കൂടോകെത RC ബുക്കികെl പ!ർപ്പ് , ടോക്സ് അടച്ച കെ0സീപ്റ്റ് , കെപർമിറ്റ്
ഇൻഷു0ൻസ് എന്നീ കേരഖ!ളുകെട പ!ർപ്പ് കൂടി ഹോജരോകേക്കണ്ടതോണ്.
വോഹനത്തികെl പ്രവ്രത്തിസമയം;
തിങ്കളോഴ്ച മുതൽ ശനിയോഴ്ച വകെര രോവികെല 9.00 മുതൽ പ്ലൈവ!ിട്ട് 8.00 വകെര. എന്നോൽ ചില അടിയന്തിര സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേമൽ
പ0ഞ്ഞ സമയത്തിന് മുൻപും കേശഷവും ഞോയ0ോഴ്ച!ളിലും വോഹനത്തികെl കേസവനം ലഭ്യമോകേക്കണ്ടതോണ് . കെടൻഡർ ഉ0പ്പിച്ചു !ിട്ടുന്നയോൾ
ബന്ധകെപ്പട്ട ഓഫീസർ നിർകേ”ശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വോഹനം ലഭ്യമോകേക്കണ്ടതോണ് . ചില അത്യോവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ
നിന്നും പു0കേത്തക്ക് യോത്ര കേപോകേ!ണ്ടി വരി!യും അതുകേപോകെല രോത്രി !ോലങ്ങളിൽ ഏകെതങ്കിലും കേ$ഷനിൽ വോഹനം നിർത്തിയികേടണ്ടി
വരോവുന്നതുമോണ്.

1.ഒരു മോസത്തിൽ ഏറ്റവും കു0ഞ്ഞത് 800 !ി.മി വകെര വോഹനം ഓടുന്നതിനുള്ള ആകെ! തു! ദർഘോസിൽ !ോണിച്ചിരിക്കണം . (800 !ികേലോ
മീറ്റ0ിനു കെമോത്തം കേ0റ്റ് ) എന്നോല് ഏകെതങ്കിലും മോസത്തിൽ ഓടിയ ദൂരം 800 !ികേലോമീറ്റ0ിൽ കു0വോയോൽ ബിൽ തു! ഓടിയ ഭിവസങ്ങൾക്ക്
ആനുപോതി!മോയി കു0ക്കുന്നതോണ്.
2. ഡികേപ്പോയിൽ നിന്ന് 20 !ി. മീ വകെര (0ികേട്ടൺ ഉൾപ്പകെട ) ദൂരത്തിലുള്ള ഔകെട്ടœറ്റു!ളികേലക്കുള്ള മിനിമം തു! കെടൻഡ0ിൽ പ്രകേത്യ!മോയി
കേരഖകെപ്പടുകേത്തണ്ടതോണ്.
3. ഒരു മോസത്തിൽ 800 !ികേലോമീറ്റ0ിൽ കൂടുതൽ വോഹനം ഉപകേയോHിക്കുന്നുകെവങ്കിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ഓകേരോ !ി .മീറ്റ0ിനും നകേžണ്ട തു!
!ോണിച്ചിരിക്കണം. (!ികേലോ മീറ്റർ കേ0റ്റ്)
4.

ദർഘോസിൽ !ോണിക്കുന്ന തു! പ്ലൈŸവറുകെട കേവതനം , ഇന്ധനചിലവ് ഉൾപ്പകെട വോഹനത്തികെl

എല്ലോ ചിലവു!ളും

ഉൾകെപ്പടുത്തിയോയിരിക്കണം .
5. വോഹനത്തികെl

മിനിമം ടകെണ്ണജ്

തി!യോകെത കേലോഡ് !യറ്റിയിട്ടുകെണ്ടങ്കിൽ

ആനുപോതി!മോയി !ികേലോമീറ്റ0ിൽ കു0വ്

കെചയുന്നതോണ്.എന്നോൽ അനുവദനീയമോയ ടകേണ്ണജിൽ കൂടുതൽ !യറ്റുന്നതിന് കൂടുതൽ തു! നല്കുന്നതല്ല.
6.

ഡികേപ്പോയിൽ നിന്നും

കെ!ോണ്ടുകേപോകുന്ന ഓകേരോ

കേലോഡിനും

കേ$ോക്ക്

!കേ$ോഡിയന്മോർ

ഒപ്പു കെവച്ച ബില്ല്

നിർബന്ധമോയും

കെ!ോണ്ടുകേപോകേ!ണ്ടതോണ്.തകെന്നയുമല്ല ടി ബില്ലികെല സോധനങ്ങൾ ഔകെട്ടœറ്റ് ഒ ഐ സി മോർ പ്ലൈ!പ്പറ്റിയതോയി സോക്ഷ്യകെപ്പടുത്തിയ മോത്രകേമ
കേപകെ¤ൻറ്റിന്

7.

കെടൻഡർ

പരിHണിക്കു!യുള്ളു.

!ിട്ടുന്ന ആളുകെട കേപരിൽ

തകെന്നയോയിരിക്കണം

ട്രോൻസ്കേപോർകേട്ടഷൻ

!രോർ

എഴുകേതണ്ടത്

.

ടി

വ്യക്തിയുകെട

അക്കോണ്ടികേലക്കോയിരിക്കും കേപകെ¤നൻറ്റ് കെ¨ഡിറ്റ് കെചയ്യകെപ്പടുന്നത് .
8. വോഹനം ഓടുന്ന ദൂരം എന്നത് സപ്ലൈ,കേ!ോ യുകെട കേപട്ട മോകേവലി കേHോഡൗണിനും ഏരൂർ കേനോൺ മോകേവലി കേHോഡൗണിനും അതിൻ0 തകെന്ന
വില്പ്പപന കേ!ന്ദ്രങ്ങൾക്കും
സ്ഥലത്തുനികേന്നോ

ഇടയിലുള്ള ദൂരം ഡികേപ്പോ മോകേനജ്കെമl് !മ്മിറ്റി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ദൂരമോയിരിക്കും . വോഹനം പോർക്ക് കെചയ്യുന്ന

വർക്ക്കേഷോപ്

തുടങ്ങിയ

കേ¨ന്ദങ്ങളിൽ

ഉപകേയോHകെപ്പടുത്തുന്ന ദൂരമോയി പരിHണിക്കുന്നതല്ല.

നികേന്നോ

സപ്ലൈ,കേക്കോവികെl ഡികേപ്പോയികേലക്കുള്ള ദൂരം

വോഹനം

9. പ്ലൈŸവർ വോഹനത്തികെl

ഒരു കേലോH് ബുക്ക് സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും ഓകേരോ ദിവസവും ഡികേപ്പോയികെല ബന്ധകെപ്പട്ട ഓഫീസറുകെട ഒപ്പ്

കേലോH്ബുക്കിൽ വോങ്ങിയിരികേക്കണ്ടതുമോണ്.
10.

വോഹനം

ദിവകേസന

!ഴു!ി

വൃത്തിയോക്കി

സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും

നല്ല പ്രവര്ത്തനക്ഷമത

ഉള്ളതോയിരികേക്കണ്ടതുമോണ് .

കൂടോകെത

ഭക്ഷ്യസോധനങ്ങൾ !യറ്റികെ!ോണ്ടുകേപോ!ോൻ ആവശ്യമോയ വൃത്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടോയിരിക്കണം.
11.കേ!ോൺട്രോക്റ്റ്

!ോലോവധിയോയ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ

ഇന്ധനത്തികേനോ , അറ്റകുറ്റപ്പണി!ള്കേക്കോ , കേവതന വ്യവസ്ഥയികേലോ മകേറ്റോ

ഉണ്ടോ!ോനിടയുള്ള വില വൃത്യോസങ്ങള്ക്ക് കേ!ോർപ്പകേ0ഷൻ ഉത്തരവോദിയോയിരിക്കുന്നതല്ല.

12. വോഹനത്തികെl

പ്ലൈŸവർക്ക്

നിയമസോധുതയുള്ള പ്ലൈലസന്സും ബോഡ്ജും ഉണ്ടോയിരിക്കണം . വോഹനത്തിന് സോധുവോയ എല്ലോ

കേരഖ!ളും ഉണ്ടോയിരിക്കണം.
13. ഡികേപ്പോയിൽ നിന്നും !യറ്റി അയയ്ക്കുന്ന സോധനങ്ങള്ക്ക്

യോകെതോരു കേ!ടുപോടു!ളും ഗുണനിലവോര വൃത്യോസവും ഏല്ക്കോകെത വില്പ്പന

കേ¨ന്ദ്രത്തിൽ എത്തികേക്കണ്ടതോണ് . മഴയിൽനിന്നും മറ്റു പ്രതികൂല !ോലോവസ്ഥ!ളിൽ നിന്നും പൂർണമോയും സംരക്ഷണം സോധനങ്ങൾക്ക്
ലഭ്യമോകേക്കണ്ടതോണ്
14. ഏകെതങ്കിലും !ോരണവശോൽ കേപോലീസ് അധി!ോരി!കേളോ വോഹനവകുപ്പ് ഉകേദ്യോHസ്ഥകേരോ വോഹനവുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ട ചുമത്തുന്ന
പിഴ/ശിക്ഷയിൽ കേ!ോർപ്പകേ0ഷന് യോകെതോരു ഉത്തരവോദിത്വവും ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതല്ല.
15. കെടൻഡർ ഒ0പ്പിച്ചു!ിട്ടുന്ന ആൾ നžി!വരുന്ന വോഹനങ്ങൾക്ക്

ഏകെതങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അപ!ടം , കേ·ക്ക്ഡൗൺ

എന്നിവ

സംഭവിക്കു!കേയോ 0ിപ്പയർ കേവണ്ടി വരു!കേയോ കെചയ്യുന്ന പക്ഷം സ്വന്തം ഉത്തരവോദിത്വത്തിലും കെചലവിലും കെചകേയണ്ടതും മകെറ്റോരു വോഹനം
ഉടൻ തകെന്ന സജ്ജമോക്കി നൽകേ!ണ്ടതുമോണ്

. അല്ലോത്ത പക്ഷം ഡികേപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കം സുHമമോക്കോൻ പു0ത്തു നിന്നും

വോഹനം വിളികേക്കണ്ട സോഹചര്യത്തില് ആയതിന് കേവണ്ടി വരുന്ന അധി! ചിലവ് കെടണ്ടർ ഉ0പ്പിക്കുന്ന ആളുകെട നിരത ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും
ഈടോക്കുന്നതോണ്
16. !യറ്റികെ!ോണ്ടുകേപോകുന്ന സോധന സോമഗ്രി!ൾക്ക് ഏകെതങ്കിലും

വിധത്തിൽ കു0വു!കേളോ

ന്യൂനത!കേളോ നഷ്ടങ്ങകേളോ കേ!ോര്പ്പകേ0ഷന്

അധി!ോരമുണ്ടോയിരിക്കും.ഉണ്ടോയോൽ ആയതിനുള്ള പൂർണ ഉത്തരവോദിത്വം വോഹന ഉടമയ്ക്കോയിരിക്കുന്നതും ടി നഷ്ടം /കു0വ് വസൂലോക്കോൻ
എല്ലോ നടപടി!ളും എടുക്കുന്നതിനു

17. വോഹനം കൃത്യമോയി ലഭ്യമോക്കോതിരിക്കു!കേയോ നിരുത്തരവോദിത്വപരമോയി കെപരുമോറു!കേയോ കെചയ്യുന്ന !രോറു!ോരകെl
ഒര0ിയിപ്പ് കൂടോകെത തകെന്ന അവസോനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡികേപ്പോ മോകേനജർക്ക് അധി!ോരം ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ് .
18. കേമല്പ്0ഞ്ഞ നിബന്ധന!ൾ /!രോർ വ്യവസ്ഥ!ൾ മുന്ന0ിയിപ്പ് കൂടോകെത തകെന്ന മോറ്റുന്നതികേനോ നിബന്ധന!ൾ പുതുതോയി
ഉൾകെപ്പടുത്തുന്നതികേനോ ഡികേപ്പോ മോകേനജർക്ക് അധി!ോരമുണ്ടോയിരിക്കുന്നതോണ് .
വിശ്വസ്തതകേയോകെട,
Sd/ഡികേപ്പോ മോകേനജർ
എ0ണോകുളം ഡികേപ്പോ

ഉള്ളടക്കം :- FORMAT FOR QUOTATION RATE

കേ!ോൺട്രോക്ട്

