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കേവട്ട േ ട്ടേഷൻ േനാട്ടേീസ്

േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ, ആഫീസ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിനായി
അനുവദിച്ചു നൽകേിയ കേേന്റാൺമൊമേന്റ് േറാഡിൽ മുണ്ടയ്ക്കൽ വിേല്ലജ് േബ്ലാക്ക് 149 ൽ
റീസർേവ്വ നമ്പർ 14 ൽ ൊപ്പെട്ടേ 16.20 ആർ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിൊചെയ്യുന്ന (ൊകോല്ലം DCC
ആഫീസിനു പിറകേിലായും ഇലക്ഷൻ കേമ്മീഷൻ േഗാഡൗണിനു മുന്നിലായും) ൊതക
പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തായുള്ള വലിയ ഒരു മേഴമേരം, DCC ആഫീസിേനാടു േചെർന്നു കേിഴക
ഭാഗത്തുള്ള ഇടത്തരം
മേരം, ൊതക കേിഴേക്ക ഭാഗത്തായുള്ള ൊചെറിയ ൊതാണ്ടിമേരം,
ആഞ്ഞിലിമേരം, മേധ്യഭാഗത്ത് കേിഴക്കായി വരുന്ന വലിയ മേഴമേരം, മേറ്റു ൊചെറുമേരങ്ങൾ എന്നിവ
മുറിച്ചു മോറ്റി, ടി മേരങ്ങളുടൊട േവരുൾപ്പെൊട മേരകറ്റികേളുടം ഭൂമേിയിൽ നിന്നും പിഴുതു മോറ്റി
ആയവയും വിറകും തടിയും ഉൾൊപ്പെൊട ലഭികന്ന പരമോവധ്ി വില ഒടുക്കി ടി സ്ഥലത്ത് നിന്ന്
നീക്കം ൊചെയ്യുന്നതിനും കേവട്ടേട്ടേഷനുകേൾ ക്ഷണികന്നു.
നിബന്ധനകേൾ :1 ടി പ്രവർത്തി നടത്തുവാൻ താൽപരയമുള്ളവർക്ക് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ആഫീസ്
സമേയത്ത് ടി വളപ്പെിൽ വന്ന് ആയവ പരിേശാധ്ിക്കാവുന്നതാണ്.
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ടി പ്രവർത്തി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹികന്നവർ മുദ്രവച്ച കേവട്ടേട്ടേഷനുകേൾ 'േമേഖലാ
ആഫീസർ, േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ, േമേഖലാ ആഫീസ്, ൊകോല്ലം' എന്ന
വിലാസത്തിൽ 14.03.2022 തീയതി 1pm ന് നകേം ഈ ആഫീസിൽ ലഭിക്കത്തവിധ്ം
േനരിേട്ടോ തപാൽ മുേഖൊനേയാ അയേയ്ക്കണ്ടതാണ്.
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കേവട്ടേട്ടേഷൻ ഉൾേക്കാള്ളുന്ന കേവറിനു മുകേളിൽ 'മേരങ്ങൾ മുറിച്ചു മോറ്റി േവരുൾപ്പെൊട
മേരകറ്റികേൾ പിഴുതുമോറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തികം മേരവിലയ്ക്കും ഉള്ള കേവട്ടേട്ടേഷൻ' എന്ന
പ്രേതയകേം എഴുതിയിരിക്കണം.
താൊഴപ്പെറയുന്ന രണ്ട് ഇനങ്ങളിലുള്ള കേവട്ടേട്ടേഷനുകേളാണ് ലഭിേക്കണ്ടത്
(A) മേരങ്ങൾ മുറിയ്ക്കുന്നതിനും ടി മേരങ്ങളുടൊട േവരുൾപ്പെൊട മേരകറ്റികേൾ പിഴുതു
മോറ്റുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള തുകേ.
(B) മുറിച്ചു മോറ്റിയ മേരങ്ങളുടൊട വിറകേ് വില ഉൾൊപ്പെൊട ഈ ആഫീസിേലയ്ക്ക്
അടയ്ക്കാവുന്ന മേര വില.
(കേവട്ടേട്ടേഷനിൽ കോണിച്ചിരികന്ന മേര വിലയ്ക്ക് 18% GST കൂടി അടേയ്ക്കണ്ടതാണ്.)
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14.03.2022 തീയതി 3 pm ന് കേവട്ടേട്ടേഷനുകേൾ തുറകന്നതും മുകേളിൽ ഇനം (3) ൽ
(B) യിൽ Quote ൊചെയ്യുന്ന തുകേ
(A) യിൽ Quote ൊചെയ്ത തുകേൊയക്കാൾ
കൂടുതലാൊണങ്കിൽ ടി തുകേകേളുടൊട വയതയാസമോയി ഈ ആഫീസിേലയ്ക്ക് ലഭിേക്കണ്ട തുകേ
"ഏറ്റവും കൂടുതൽ Quote ൊചെയ്ത" വയക്തിയ്ക്ക് ഉറപ്പെികന്നതാണ്.
എന്നാൽ (B) യിൽ Quote ൊചെയ്ത തുകേ (A) യിൽ Quote ൊചെയ്ത തുകേൊയക്കാൾ
കുറവാൊണങ്കിൽ
ടി തുകേകേളുടൊട വയതയാസമോയി കേവട്ടേട്ടേഷൻ േനടുന്ന വയക്തിയ്ക്ക്
ലഭിേക്കണ്ട "എറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകേ" േരഖൊപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വയക്തിയ്ക്ക് കേവട്ടേട്ടേഷൻ
ഉറപ്പെികന്നതുമോണ്.
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അംഗീകേരിക്കൊപ്പെട്ടേ കേവട്ടേട്ടേഷൻ സമേർപ്പെിച്ച വയക്തി (B) യിൊല മേരവിലയായി Quote
ൊചെയ്ത തുകേയും 18% GST തുകേയും ഈ ആഫീസിൽ അടച്ച് രസീത് വാേങ്ങണ്ടതും
േനാട്ടേീസ് ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തൊന്ന ടി മേരങ്ങൾ മുറിച്ച് േവരുൾൊപ്പെൊട
മേരകറ്റികേളുടം പിഴുതുമോറ്റി ആയവ ടി വളപ്പെിൽ നിന്നും നീക്കം ൊചെേയ്യണ്ടതുമോണ്.
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േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ ആഫീസിൽ സ്ഥിരേമോ താൽക്കാലികേേമോ ആയി
േജാലി േനാകന്നവർ കേവട്ടേട്ടേഷൻ നടപടികേളിൽ പങ്കാളികേളാവാൻ പാടില്ല.
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കോരണം ഒന്നും കൂടാൊത തൊന്ന കേവട്ടേട്ടേഷൻ സ്ഥിരൊപ്പെടുത്താേനാ റദ്ദാകവാേനാ ഉള്ള
അധ്ികോരം േകേരള പബ്ലികേ് സർ വ്വീസ് കേമ്മീഷൻ ൊകോല്ലം േമേഖലാ ആഫീസറിൽ
നിക്ഷിപ്തമോയിരികന്നതും േമേഖലാ ആഫീസറുൊട തീരുമോനം
അന്തിമേ
മോയിരികന്നതുമോണ്.
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കേവട്ടേട്ടേഷൻ
സമേർപ്പെിേക്കണ്ട അവസാന ദിവസമോയ 14.03.2022 തീയതിയിൽ
ഏൊതങ്കിലും കോരണത്താൽ അവധ്ിയാകുന്ന പക്ഷം ൊതാട്ടേടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം
ഇേത സമേയം അവസാന തീയതിയായി കേണക്കാകന്നതായിരികം.
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കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9656434311,
നമ്പരുകേളിൽ ബന്ധൊപ്പെേടണ്ടതാണ്.

9447588291,

9562376981

എന്നീ

Sd/േമേഖലാ ആഫീസർ
േകേരള പബ്ലികേ് സർവ്വീസ് കേമ്മീഷൻ
േമേഖലാ ആഫീസ്, ൊകോല്ലം

