ഇ-െ5ൻർ േ4ാ@ീ
ീാിിേ ൻ ാേ ൻ ിി   ാി ോം ിൽ ിി
ഏേ !ം 3000 ാി ാ$%ൾ ാി ോ'ൗ)ിൽ  ീ )ീ ൻ െ+,
-./-ി0 -ാെ1 ാ2ിി$ി3/ േdാിൾ e$ാ5ിfാ4Cി% ർ8ാ
456/-ി0 ർ8ാ9ൾ 2ി: ൊ;<.
ൊ;<
1. ാ$ൽ അ5ി>ാ?ം െ@ി അ6 ാി4Aം 4ീBി Cി Dി ECിFാBി ?Aാ
െൽG െ+, െHFി െ+, ഉ2Bി എFർ െ+B െ+, ീ )ീ ൻ െ+K/-ി0
4ി$B.
2. െHാ@ോ, 9 ി$ോ ഉ ാ$ൽ ?Aാ െൽG
െ
െ+,, g@ിFി@ േFാdിhി ാ$ൽ ീ
)ീ ൻ െ+K/-ി0 4ി$B.
4ി$B

ർ8ാ ോം (tender
tender form)
form 4ിi-ിൾ ഉൾെhെ5 2124/- jH 4ി$Bി%ം
4ി$Bി (Hാൻ
ാർ ഉർB ാWം),
),
EMD 9000/- jH 4ി$Bി%ം, അ5nേB)-ാ2.
അ5nേB)-ാ2
ർ8ാ9ൾ

30.12.2021 -ീF-ി 5 pm െ$ ഇ-െ5ൻർ ൈ ിൽ അHോ

െ+YാZ/[ം 03.01.2022 -ിF-ി 11 am 4 [r/[ാFി$ിsം. ി! ി$tൾB
'4ി െ^ൈ ാF www.rplkerala.com uർ!ിvാZ/-ാ2.

Tender ID : 2021_RPL_459732_1
Sd/Sd/-

ആർHിഎൽ/എ/78/2021-22/
22/

06.12.2021

ാേ4dിം? Fർ

ർ8ാ Afൾ
ീാിിേ ൻ ാേ ൻ ിി   ാി ോം ിൽ ിി
ഏേ !ം 3000 ാി ാ$%ൾ ാി ോ'ൗ)ിൽ  ീ )ീ ൻ െ+,
-./-ി0 e$ാ5ിfാ4Cി% ർ8ാ9ൾ 2ി: ൊ;<
ൊ;<.
1. ാി അxിാ$ിyെ5 4ിർേz!ാ0$2ം ാി ോ'ൗ)ി0ിൽ  ീ
)ീ ൻ െ+േY) ാ$%yെ5 അ5ി>ാ?ം 4ി{ി- അ|ിൽ െ@ി അ6
ാി4Atൾ 4ീBം െ+, Cി-ി0േ! ം ാ$ിെ അZം gZം ാ}ി
ോ/ോh ാF4ി ഉHേFാ?ി Dി ECിFാBി ഉ2BിF േ! ം ഉൾ>ാ?ം
ി~ിൻ ാB െHFി െ+, ീം ഉ2rം െ@ിെFC >ാ?ം ?Aാ
െൽG െ+, Hി5ിhിേB)[ം അേ-ാെ5ാhം -െ/ എFർ െ+B 45Cി ീB
ഇാ എ/ ോAെhേC)[ാ2.
ോAെhേC)[ാ2 ാ$ിൽ െHാ@ോ, 9 ി$ോ ഉെ)ിൽ
?Aാ െൽ െ+,,, g@ിFി@ േFാdിhിേB)-ാ2. േൽh ി>ാ?ം
ാ$%ൾ േ-Aം -$ം -ി$ി 4ൽേ)-ാ2.
4ൽേ)-ാ2
2. േൽ ാ2ി ിxം ഒ. ാ$ൽ ീ )ീ ൻ െ+, െHFി െ+, 4ൽi/-ി0
ഏ Zം i 4ി$Bാ2 ർ8ാിൽ
ർ8ാി ാ2ിേB)-.
3. േൽ ാ2ി േdാിB ആ!AാF എാ ഉH$2tyം $ാാ$ൻ ൊ)
േ$)-ാ2. ാ$ൽ Dി ECിFാr/-ി0േ) ാ}ി ോ/ോh
ോ
ാF4ി -ാFം /-ി4ാ!AാF g@ിം െHFിം ആർ
ആർ.Hി.എൽ
4ൽi/-ാ2.
4. ാ$%yെ5 ഉH$ി-Cിൽ െHFി5ിr/-ി0 ' H2ി-ീർC ാ$%ൾ
ഉC$ാ ി-െh@ ാി ഉേ Aാ?fൻാ.െ5 ാ/ിxACിൽ
ർ െ+B
ഉൾെhെ5 H$ിേ!ാx4ൾrേ! ം ാWം 4ി{ി- െHFി െ+േY)-ാ2
െ+േY)-ാ2.
5. ാ$ിെ ഉൾ!ം bituminous black paint-ഉം,
paint
 ാെ !tൾ post office
o
red- ഉം,
|ി%ം -ാ>ാ?6ം 4ിം
4ിം, ഇC$Cിൽ painting െ+േY)[ം !t|ിൽ
REHAB, RPL, ISO 9001 Company എ<ം yellow paint-ൽ
ൽ എD-ി (STENCIL)
4ൽേ)-ാ2.
6. ഈ $ാിെ ാാxി എിെ -ീF-ി -ൽ ഒ. ർ േCBാFി$ിrം.
േCBാFി$ിrം
ാി ാേ4d.െ5 ആ!A ാ$ം 4ി{ി- FCി0ിൽ 4ി{ി- എം
ാ$%ൾ $ാർ ഉhി ി/ $ാാ$ൻ H2ി -ീർC 4ൽേ)-ാ2.
4ൽേ)-ാ2

7. ഇ-െ5ൻിൽ Hെr/ ഓേ$ാ $ാാ$0ം എിെിെ ോhി ഓേ$ാ
േHdി%ം ഒhി@ ഇ-െ5ൻർ ൈ ിൽ അHോ െ+േY)-ാ2. ർ8ാ ോം
(tender form) 4ിi-ിൾ ഉൾെhെ5 2124/- jH 4ി$Bി%ം (Hാൻ ാർ ഉർB
ാWം), EMD 9000/- jH 4ി$Bി%ം, അ5nേB)-ാ2. ർ8ാ9ൾ 30.12.2021
-ീF-ി 5 pm െ$ ഇ-െ5ൻർ ൈ ിൽ അHോ െ+YാZ/[ം 03.01.2022
.-ിF-ി 11am - 4 [r/[ാFി$ിsം.
8.

ർ8ാ ഉhി:ി/ ആൾ 4ി$B അം?ീ$ി ൊ അിFിh >ി 7
ECി ിCി4ം 45000/- jH െ¦$ി ി െ@ി nേB)[ം 200/- jHെ5
േ$| ർBാർ §HWCിൽ എിെ nേB)[ാ2.
9. 4ി$B അം?ീ$ിBാC $ാാ.െ5 EMD $ാിേ©ൽ -ീ.ാ4െC 30
ിtൾBം -ി$ിെ 4ൽi/-ാ2.
10. $ാാ$െ െ¦$ി ി [ $ാർ ാാxി 1ി 60 ിtൾBം Hി!
$ി-ാFി -ി$ിെ 4ൽi/-ാ2.
11. EMD / െ¦$ി ി [v Hി! 4ൽi/-.
12. ഓേ$ാ 150 ാ$ൽ അ5ª/ LOT H2ി ർCീ$ി, ¬24ിാ$ം
H$ിേ!ാx4ൾB േ! ം invoice-െ അ5ിfാ4Cിൽ ®ി 4ൽi/-ാ2.
13. $ാാ$4 >ിേB) എാ [yം െ+BാFി 4ൽi/-ാ2.
എ/ാൽ
$ാാ$ൻ േ$¯ാ°ം ആ!Aെh@ാൽ 5ിFാ4 4ൽാ0 [ R.T.G.S. ആFി
5ിFാെ അBൗ)ിേB ർ³ീ +ാർ´ ഈ5ാBിെBാ) 4ൽi/-ാ2. ഈ
$ാാFി µെh@ ൻ®ർ H2ം 4ൽi/-.
14. $ാാ$4ിൽ 4ിേ/ാ 5ിFാെ ഏd, െ-ാ1ിാ|ിൾ -ാF$ിൽ 4ിേ/ാ
ആർ.Hി.എൽ-4 എെ¶ി%ം 4ാ!4·tൾ ം>ിrFാെ2ിൽ ആF-ിെ
4·H$ിാ$ം ആർ.Hി.എൽ. 4ി{Fിr/[ം ആF[ $ാാ$4ിൽ 4ി/
ഈ5ാr/[ാFി$ിrം
15. ർ8ാ ഉhി:ി/ ആൾ ¶ം +ിി%ം ഉC$ാ ി-Cി%ം േdാിBാെ$
ഏർെhേC)[ം 5ി േdാിBാ.െ5 േ4 േ-4 Af|ിൽ $ാാ$െ
ഉC$ാ ി-Cിൽ ർCി$ിേB)[ാ2. ഇ- ംµാFി ആർ.Hി.എൽ -4
Fാെ-ാ.
ിx
ാxA-ം
ഉ)ാFി$ിr/-.
ആ!A
Hം
െ-ാ1ിാ|ിൾB 4ിµ4ൾB ിേxFാFി '4ി -ാ ൗ$Aം
4ൽi/-ാ2.
16. $ാാ$ൻ ഈ $ാർ
ാ$
ർCിൾ  ാർെBി%ം ൈാ ം
െ+Yാൻ Hാ5ിാC-ാ2.
17. ആർ.Hി.എൽ-4 ആ!A Hം ൻ®ർ േ4ാ@ീ ( 15 ിം) 4ൽി $ാർ
എേhാൾ േ2െി%ം z െ+K/-ി0 അxിാ$ം ാേ4dിം? Fിൽ
4ിി¸ാFി$ിrം.
18. Hാൻാർ ാd$ാr/െ$ ാWേ െ5)ിൽ Hെrാൻ അ0 ിr¹.
19. $ാർ ാF|ിൽ (ഒ. ർ ാF|) $ാർ [ Fാെ-ാ. ാ$2!ാ%ം
g4:H$ിേ!ാx4v ിേxFാr/-.
20. 4ിFാ0»- 4ിi-ിൾ അ53ാൻ $ാാ$ൻ ാxAf4ാ2.
21. ആർ.Hി.എൽ.-െ ാB ി}ിൽ ഉൾെhCിFി $ാാ$ൻ ർ8ാിൽ
Hെrാൻ Hാ-.

22. ഏെ-ാ.
ർ8ാ9ം Fെ-ാ. ാ$2Zം ാ2ിBാെ- ീ$ിr/-ി0ം
4ി$ാ$ിr/-ി0ം ആ.ാം െ4േ?ാേ A~ െ+K/-ി0 ർ അxിാ$ം
ആർ.Hി.എൽ-െ ാേ4dിം? Fിൽ 4ിി¸ാFി$ിr/-ാ2. ാേ4dിം?
Fെ5 -ീ.ാ4ം അ¶ിാFി$ിr/[ം ആF-ിെ4 േ+ാ Aം െ+Yാൻ
Hാ5ിാC[ാ2.
23. േdാിBി5Fിോ അാെ-േFാ $ാാ$േ4ാ, $ാാ$െ െ-ാ1ിാ|ിൾേBാ
ഉ)ാi/ അH5tൾB $ാാ$ൻ ാWം ഉC$ാ ിFാFി$ിr/-ാ2.
ആർ.Hി.എൽ-ൽ 4ി<ം ഇ- ംµാFി Fാെ-ാ.ിx 4·H$ിാ$Zം
>ിr/-.
24. ആർ.Hി.എൽ-െ എാ െHാ[ാF ർ8ാ Afyം ഈ ർ8ാി0ം
ാxാ2.
25. $ാർ
ാാxിBി5Fിൽ,
$ാാ$േ4ാ
5ിFാെ
െ-ാ1ിാ|ിേ|ാ,
എേ} ി0ിോ H$ി$t|ിോ, 4A¼?tെ| േ@FാേFാ, എെ¶ി%ം
4ിFി. ർC4t|ിൽ ഏർെhേFാ, ാFിrേFാ െ+Yാൻ Hാ5ി.
ഇ-ി0 ി.ാFി
ർCിr/ Hം $ാർ z െ+K/[ം $ാാ$ൻ
അ5ി [ അാ!െh/[ാF െ¦$ി ി [ അ5B എാിx
[yം െ@ി ആർ.Hി.എൽ. -േB -ൽ ®/-ി4 ആർ.Hി.എൽ. 4
അാ!Zം അxിാ$Zം ഉ)ാFി$ിr/[ാ2.
26. ർ8ാ ർhിr/-ി4 'ാFി ഇ- ംµാFി
ി! ാF ി$tൾ
േ4$ിം അേ4 ി ) ോxAെh@ി$ിേB)-ാ2.
ർ8ാ Afൾ
ംµാFി എെ¶ി%ം ം!Ftേ|ാ -ർBtേ|ാ ഉ)ാFാൽ ആർ.Hി.എൽ.
ാേ4dിം? Fെ5 -ീ.ാ4ം അ¶ിാFി$ിr/[ം ആF- േ+ാ Aം െ+Yാൻ
Hാ5ിാC[ാ2.
27. ർ8ാ ഇ- ംµി എെ¶ി%ം -ർBtൾ ഉൽ>ിrFാെ2ിൽ
ആF-ിെ 4ിF 45H5ിൾr H$ിxി g4½$ിെ ോ5-ി|ിൽ ആFി$ിrം.
28. $ാർ ാ$ ECി Fµി-ാFി ർCീ$ി+ 4ൽേ)-ാ2. 5ി
ECിFിൽ
ഏെ-ി%ം
5Bം
ഉ)ാi/
Hം
$ാാ$െ
4േ·ാC$ാ ിCCിൽ $ാർ D4ാേFാ ാ?ീാേFാ  ൽ ¾ീ$2ം
¯ാ¶ി$ം ർCിFാr/[ം ആF- °ം '4ി¿ ഉ)ാi/ അxി +ി
$ാാ$4ിൽ 4ി/ ഈ5ാr/[ാFി$ിsം.
29. $ാാ$4ാൽ 4ിേFാ?ിBെh/ എാ െ-ാ1ിാyെ5ം 4ിFാ0»-ം
എംേ ാFീ െ ാി )ിേr -ിാ ിി-ം അ53ം, $ീ-ിെ
Hർh [ അ5 HC ിtൾrിൽ ആർ.Hി.എൽ.-െ ഓീിൽ
ാd$ാേB)[ാ2. ഇ-ിൽ ീÀ .6/ Hം, 4ിF ാ$ െ ാി
) ിി-Zം ർ+ാർÁം അ5B ം¯A $ാാ$4 ആർ.Hി.എൽ-ൽ
4ി<ം >ിr0 [Fിൽ 4ിേ/ാ, േ െ-ി%ം ിxCിോ ഈ5ാBി െ ാി
) ഓീിേB അ53/[ം ഇ[ ംµാFി ഉ)ാാZ/ ഏ[
അാ!ാ Zം
ാ'Cി
ാxA-yം
ാ$ാാ$െ
ഉC$ാ ി-CിാFി$ിr/[ാ2.
Sd/Sd/-

.

ാേ4dിം? Fർ

