ടെൻഡർ നമ്പർ 10/DTPC/KKD/TDR/22

31.10.2022

{]kn-²o-I-c-W-¯n\v
ZÀLm-kp-IÄ £Wn-¡p¶p
tImgnt¡mSv

ഡിടിപിസി ക്ക് കീഴിൽ താഴഴ പറയു ന്ന പ്രവർത്തികൾ
ഏറ്ഴറടുത്തു നടത്തുന്നതിsന് ഴടണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

{Ia
\¼À

hkvXp-hn-hcw

1

സരരാവരം
രേർന്നുള്ള

2

കരാർ അടിസഥാനത്തിൽ

{]hr¯n
Imem-h[n
ബരയാ

പാർക്ക്

സരരോവരം

സ
ന ാക്ക് ബാർ.( EMD Rs:10,000/-,ര

കോപ്പോെ് ഏരൂൽ ബീച്ച്

കഴെറ്റീരിയ & കംര

ബരയോ

ോം

പോർക്ക്

രബോട്ട്ടെട്ടിരയോെ്

2 വർഷം

ീ 500/-)
ോം

ർെ് രേഷൻ (EMD Rs10,000/-,ര

3വർഷം

ീ 500/-)

2 വർഷം

3

കൾച്ചറൽ ബീച്ച് കംര

4

അരിപ്പോറ കംര

5.

ഭട്ട് രറോഡ് ബ്ലിസ് പോർക്കിടല പൂളിൽ രസോർബിങ്, കിഡ് സ് ടപഡൽ രബോട്ടിംഗ് (EMD

Rs:10,000/-,ര

6

ർെ് രേഷൻ (EMD Rs:10,000/-,ര

ോം
ോം

ർെ് രേഷൻ രേഷൻ (EMD Rs:5000/-,ര

ോം

ീ 500/-)

2 വർഷം

ീ 500/-)

2 വർഷം

ീ 500/-)

സരരാവരം ബരയാ പാർക്ക് രബാട്ിംഗ് EMD Rs10,000/-,ര

ോം

ീ 500/- റീ

3വർഷം

ടെണ്ടർ

 sS-À t^mdw hnÂ¡p¶ XobXn 01.11.22 apXÂ 18.11.2022 5 aWn hsc
 sS-À kzoI-cn-¡p¶ Ah-km\ XobXn: 19.11.2022 D¨bv¡v Hcp aWn hsc
 sS-À t^mdw Xpd-¡p¶ XobXn: 19.11.2022 D¨-I-gnªv aq¶n\v
 sS-À ര ോറരതോടെോപ്പം \ncX {Zhyw ടകട്ടിടവരക്കണ്ടതോണ്.

sS-À ര ോറതിന്ടറ വില യോടതോരുകോരണവശോലും തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല..
മുന്നറിയിപ്പും

കൂെോടത

ടെണ്ടർ

റദ്ദ്

ടേയ്യോനുള്ള

നിക്ഷിപ്തമോയിരിക്കും.ഡിെിപിസിയുടെ അരപക്ഷ ര
സവീകരിക്കുന്നതല്ല.

മുൻപ്

ടെണ്ടറിൽ

അധികോരം

യോടതോരു

ഡിെിപിസിയിൽ

ോറതിലല്ലോടത നൽകുന്ന

പടെെുതു

കരോറിൽ

ZÀLmkv

ഏർടപ്പെോടത

പിന്മോറിയവരുടെ അരപക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .sIqSp-XÂ

hnh-c-§Ä¡v 0495þ2720012 F¶
\¼-dnÂ _Ô-s¸-Sp-I. / www.dtpckozhikode.com ഴവബ് സസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഡി.ടി.പിസി
ഴവബ്സസറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺരലാഡ് ഴെയു ന്ന രൊമിന്ഴറ വില ഡി.ഡി.ആയി പൂരിപ്പിച്ച
രൊമിഴനാപ്പം സമർപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

ടസക്കട്ടറി
ഡിെിപിസി രകോഴിരക്കോെ്

ടെൻഡർ നമ്പർ 11/DTPC/KKD/TDR/22

31.10.2022

{]kn-²o-I-c-W-¯n\v
ZÀLm-kp-IÄ £Wn-¡p¶p
tImgnt¡mSv

ഡിടിപിസി ക്ക് കീഴിൽ താഴഴ പറയു ന്ന പ്രവർത്തികൾ
ഏറ്ഴറടുത്തു നടത്തുന്നതിsന് ഴടണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

{Ia
\¼À

hkvXp-hn-hcw

1

രബപ്പൂർ ബീച്ചിൽ

കരാർ അടിസഥാനത്തിൽ

{]hr¯n
Imem-h[n
്രളോട്ടിങ് ക്ബിഡ്.ജ് (

EMD Rs:25,000/-,ര

ോം

1വർഷം

ീ 2800/-)

 sS-À t^mdw hnÂ¡p¶ XobXn 01.11.22 apXÂ 18.11.2022 5 aWn hsc
 sS-À kzoI-cn-¡p¶ Ah-km\ XobXn: 19.11.2022 D¨bv¡v Hcp aWn hsc
 sS-À t^mdw Xpd-¡p¶ XobXn: 19.11.2022 D¨-I-gnªv aq¶n\v
 sS-À ര ോറരതോടെോപ്പം \ncX {Zhyw ടകട്ടിടവരക്കണ്ടതോണ്.

sS-À ര ോറതിന്ടറ വില യോടതോരുകോരണവശോലും തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല..
മുന്നറിയിപ്പും

കൂെോടത

ടെണ്ടർ

റദ്ദ്

ടേയ്യോനുള്ള

നിക്ഷിപ്തമോയിരിക്കും.ഡിെിപിസിയുടെ അരപക്ഷ ര
സവീകരിക്കുന്നതല്ല.

മുൻപ്

ടെണ്ടറിൽ

അധികോരം

യോടതോരു

ഡിെിപിസിയിൽ

ോറതിലല്ലോടത നൽകുന്ന

പടെെുതു

കരോറിൽ

ZÀLmkv

ഏർടപ്പെോടത

പിന്മോറിയവരുടെ അരപക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല .sIqSp-XÂ

hnh-c-§Ä¡v 0495þ2720012 F¶
\¼-dnÂ _Ô-s¸-Sp-I. / www.dtpckozhikode.com ഴവബ് സസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഡി.ടി.പിസി
ഴവബ്സസറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺരലാഡ് ഴെയു ന്ന രൊമിന്ഴറ വില ഡി.ഡി.ആയി പൂരിപ്പിച്ച
രൊമിഴനാപ്പം സമർപ്പിരക്കണ്ടതാണ്.

(ഒപ്പ്)

ടസക്കട്ടറി
ഡിെിപിസി രകോഴിരക്കോെ്

