
No.SDL/02/2022-23 Directorate of Dairy Development
DepartmentPattom, Thiruvananthapuram -695

004 Phone: 0471-2445749, 2445799 e-
mail:dir.dairy@kerala.gov.in

Date: 22-10-2022

 

ീരവികസനീരവികസന  വ ്വ ്

ദർഘാസ്: SDL/02/2022-23
dated: 22-10-2022

ഡയറ ർ, ീരവികസന വ ്,പ ം,തി വന രം
േഫാൺ: 0471-2445799

ീരവികസന വ ്  േ ് ഡയറി ലേബാറ റി - NABL ലാബിൻെറ  ീൻ  ഏരിയകളിൽ  
ാപി തിന്  PASS  BOX  സൈ  െച തിന് സ   ദർഘാസ് ണി .

ദർഘാസ് വില :     RsRs  400 +1 2% GST=(400+48) 400 +1 2% GST=(400+48)
   = RS.448/-   = RS.448/-

നിരത വ ം (EMD) :  2100 /- ( 1 % ) 2100 /- ( 1 % )
േഫാറം വിൽ  അവസാന തീയതി :  29/10/2022 ,  5 pm 29/10/2022 ,  5 pm
ദർഘാസ് സ ീകരി  അവസാന
തീയതിഃ

: 31/10/2022 , 2 pm31/10/2022 , 2 pm

ദർഘാസ് റ  തീയതി :  31/10/2022 , 3 pm 31/10/2022 , 3 pm
അട ൽ ക :  2,10,000/- 2,10,000/- പപ

 
ീരവികസനീരവികസന  വ ്വ ്

 
ദദർർഘാസ്ഘാസ്  പരസ ംപരസ ം

 
ദദർർഘാസ്ഘാസ്  നന ർ : SDL/02/2022-23ർ : SDL/02/2022-23 22-10-2022:22-10-2022:
 

ഡയറഡയറ ർ, ർ, ീരവികസനീരവികസന  വ ്വ ്,,പ ംപ ം,,തി വന രംതി വന രം
 
     ീരവികസന വ ് േ ് ഡയറി ലേബാറ റി - NABL ലാബിൻെറ  ീൻ 
ഏരിയകളിൽ   ാപി തിന്  PASS  BOX   സൈ  െച തിന്  വ   സ
ദർഘാ കൾ ണി  െകാ . ടി ഉപകരണ െട വിവര ൾ അ ബ മായി
േചർ .          
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        ദർഘാ കൾ ദർഘാസ് നം : “SDL/ 02/ 2022-23SDL/ 02/ 2022-23 േ ് ഡയറി ലേബാറ റി െട 
ആവശ ിന് PASS  BOX സൈ  െച തി  െട ർ” എ ് കവറിന് റ ്
േരഖെ ി ഡയറ ർ ീരവികസന വ ്, പ ം, തി വന രം എ  വിലാസ ിൽ
അയ  തേര താണ്. ദർഘാസ് േഫാറ ൾ ഒറിജിനൽ നി തി ഉൾെ െട 448/-448/-  പ ം
((േഫാറംേഫാറം  വിലവില 400/-  400/- പപ + GST 48 (12%)  + GST 48 (12%)  പപ))  ഡ ിേ ിന് 224/- 224/- പ  (േഫാറം വില 200/- 200/-

പ + GST 24GST 24/- പ)  നിര ി ം പണമായി   അട ് ഈ ഓഫീസിൽ നി ം ി
ദിവസ ളിൽ ലഭി താണ്. ദർഘാസ് ഫാറ ൾ ൈകമാ ം െച ാൻ പാടി .
ഫാറ െട വി ന  29/10/202229/10/2022 ,  5 pm - ന് അവസാനി താണ്.          

        ദർഘാ കൾ  31/10/202231/10/2022 , 2 pm വെര സ ീകരി ം അേ  ദിവസം 3 pm ന്
റ മാണ്. തദവസര ിൽ ദർഘാ കൾ സമർ ി വർേ ാ, അവർ

അധികാരെ  തിനിധികൾേ ാ പെ ാ താണ്.
നിബ നകനിബ നകൾൾ

1. നി ിത െ സിഫിേ ഷൻ കാരമ ാ   ഐെ ള്   ഉൾെ ിയ െട ർ
പരിഗണി ത .

2. ക ാ ് െച  ക, എ ാ നി തിക ം, ൈ ്, പാ ിംഗ് ചാർ സ,് േഡാർ െഡലിവറി
എ ിവ ഉൾെ തായിരി ണം.

3. എ ാ േകടായ ം,  ഉപേയാഗേയാഗ മ ാ മായ   ഐെ ള്   സൈ യ െട ർ  
ഉ രവാദിത ിൽ  മാ ി നേ താണ്.

4. നി ിത മാ കയിൽ സമർ ി െ  െട കേളാെടാ ം നി ിത െ ാേഫാർമ
കാരം എ ിെമ ് ഉ ായിരിേ ം, േദശസാൽ ത ബാ ിൽ നി ം ഡയറ ർ,
ീരവികസന വ ിെ  േപരിൽ എ ി   െട ർ ക െട 1 % വ  ക

നിരത വ ം ഡിമാ ് ാ ായി െട റിേനാെടാ ം  ഉ ായിരിേ താണ്. അ ാ വ
സ ീകരി ത .

5. നി ിത തീയതി ം സമയ ി ം േശഷം ലഭി  െട കൾ സ ീകരി ത .

6. െട റിൽ  ക ാ ് െച  ക എ കാലം നിലനി ് ം എ ്
വ മാ ിയിരിേ താണ്. വി ന ് ് യാെതാ  ഉപാധിക ം  ( ക
വ ത ാസെ െമ വ) ഉ ായിരി ാൻ  പാ ത .

7. സൈ  െചേ  ഐ ം നി ിത െ സിഫിേ ഷൻ കാര  വയാണ ്  എ ് 
ക ാൽ മാ േമ   േപെ ് ന ക .

8.   വാര ി/ഗ ാര ി പീരീ കൾ വ മാ ിയിരി ണം.

9. നിരത വ ം നമർ ി തിൽ നി ം ാപന െള ഒഴിവാ െ ി െ  ിൽ
ബ െ  േരഖകൾ  സമർ ിേ താണ്.

10. കരി ികയിൽ ഉൾെ ി  ാപന ൾ  െട റിൽ പെ േ തി .

DDDKER/3524/2022-SDL

I/49573/2022



11. െട ർ സ ീകരി തിേനാ നിരസി തിേനാ ഭാഗികമായി അംഗികരി തിേനാ
നിരസി തിേനാ ഉ  ർ  അധികാരം ഡയറ ർ, ീരവികസന വ ിൽ 
നി ി മാണ്.  േമൽനടപടി ് റിയി ്  ഉ ായിരി ത .

 

പ ം,തി വന രം
തീയതിഃ 22-10-2022                                                   ഡയറഡയറ ർർ

                                   Government of KeralaGovernment of Kerala
Dairy Development DepartmentDairy Development Department

                              Time Schedule, Superscription etcTime Schedule, Superscription etc
Tender No. SDL/02/2022-23                         dated: 22-10-2022Tender No. SDL/02/2022-23                         dated: 22-10-2022
 
Superscription : Purchase of PASS BOXPASS BOX  for  installing in the

clean areas of  the  State Dairy Laboratory,
Dairy Development Department, Pattom,
Thiruvananthapuram  .

Last date of sale of Tenders :  29/10/2022 ,  5 pm29/10/2022 ,  5 pm
Last date & time of receipt of tenders :   31/10/2022 , 2 pm31/10/2022 , 2 pm
Date and time of opening of tenders :  31/10/2022 ,  3  pm31/10/2022 ,  3  pm
Period within which work is to be
completed

: Within 30 days from the date of receipt of
supply order

Period of validity of tenders
Address to whom the tenders are to
be sent

: 6 months from the date of receipt of
tender
Director, Dairy Development Department,
Thiruvananthapuram - 695004.

Short Tender NoticeShort Tender Notice
 
Tender No. SDL/02/2022-23Tender No. SDL/02/2022-23 Dated:22-10-2022Dated:22-10-2022
 
     Sealed tenders are invited for the Purchase of  PASS BOX PASS BOX  for  installing in the clean
areas of  the Microbiology division of  State Dairy Laboratory, Dairy Development
Department, Pattom, Thiruvananthapuram  .  The specification for the same is attached
as annexure I.       
         The Tender should be superscribed as Tender No. SDL/02/2022-23  SDL/02/2022-23  for
“Purchase  of   PASS BOXES  for  the use of State Dairy Laboratory,  Dairy
Development Department”.  Intending tenderers may apply to the Director to obtain the
requisite tender form on which the tender should be submitted. Application for the tender
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should be accompanied by cash remittance of ₹448   /- (cost of form is ₹400 + 48 (12 %400 + 48 (12 %
GST)) which is the price fixed for the tender form. Duplicate tender form if required will
be issued at ₹224/-224/-  ( (₹ 200 200  + (12 % GST) + (12 % GST)   per copy. The cost of tender form will not be
refunded under any circumstances. The tender forms are not transferable. The sale of
tender forms will be closed on  29/10/202229/10/2022 ,  5 pm .  Cheques, Postal Stamps, Postal
orders etc., will not be accepted towards the cost of tender forms. Tender form will not
be sent by V.P.P.         
The tender will be received up to 31/10/2022 , 2 pm and  opened on r will be received up to 31/10/2022 , 2 pm and  opened on  31/10/20222022,  3  pm 
in the presence of tenderers or their authorized representatives.
 
Terms and ConditionsTerms and Conditions

1. The price quoted should be inclusive of all duties, taxes, freight, packing etc  and  for door
delivery

2.  Damage  Item if   any  should be replaced in full at the responsibility of the supplier
3. Only tenders which are in the prescribed form accompanied by prescribed agreement in

the proper form as in the tender form, EMD (1%) in the form of DD from a Nationalized
bank drawn in favour of Director of Dairy Development  Department  payable at
Thiruvananthapuram will  be accepted.

4. Tender  received after the date and time will not be accepted
5. Tenders  not stipulating period of firmness and tender with price variation  clauses and or

subject to prior sale conditions are liable to be rejected
6. Payment will be made only after successful completion of delivery of items 
7. Guarantee/Warranty period may be pointed out for each items.
8. Exception from EMD if any should be intimated with supporting documents. 
9. Firms  blacklisted  by store purchase department  need not participate in the tender.

10. The Director of Dairy Department is competent to accept tender for the partial supply of
equipment or supply in full and liable to cancel the tender without any notice.    

  Sl.
No

  Name of the
item to be
purchased

  Description/Technical
specification of the item to
be purchased

  Quantity

 1   Pass Box Pass Box

 Type of pass boxType of pass box :DYNAMICDYNAMIC
Size: 2x2x2 or 600x600x600mm
Material: Stainless steel 304
Air :100 % recirculation
Final filter : HEPA filter with 99.99%down to
0.3 micron
Light : UV light with 15 watts
Door :single swing type  Electromagnetic
interlocking sandwiched doors
Air cleanliness : as per ISO 14644-1

 3 nos3 nos
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Noise :less than 70 db
 
 

 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                                  
                                                                                 DIRECTOR                                                                                 DIRECTOR
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