
 

No.DDDKER/4346/2021-SDL Directorate of Dairy Development
Department Pattom,

Thiruvananthapuram -695 004 Phone:
0471-2445749, 2445799 e-

mail:dir.dairy@kerala.gov.in
cru.ddd@kerala.gov.in Date:

19/01/2022
 

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് 

ദർഘാസ്: SDL/ 05/ 2021
  dated:    19/01/2022

ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്,പട്ടം,തിരുവനന്തപുരം
ഫഫാൺ: 0471-2445799 , 2440074

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടഫറേ്- ഫസ്റ്റേേ് ഡയറി  ലഫബാറട്ടറിയുടട   ആവശ്യത്തിന്
ടകമിക്കലുകൾ  സപപ്ലൈ ടചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷ്ി്ക.

ദർഘാസ് വില :  Rs  400+12% GST=(400+48)=   RS.448/-

നിരതദ്രവ്യം (EMD) :   

Rs. 1500/- ( 1%)
ഫഫാറം വിൽ്ന്ന അവസാന തീയതി :  29/ 01/ 2022,  5. 00 PM

ദർഘാസ് സ്ീകരി്ന്ന അവസാന 
തീയതിഃ

:  31/ 01/ 2022,  2. 00 PM

ദർഘാസ് തറ്ന്ന തീയതി :  31/ 01/ 2022,  3 .00 PM

അടങ്കൽ തക : 1,48326 /-  രൂപ

 
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് 

 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

 
ദർഘാസ് നമർ : SDL/ 05/ 2021 തീയതി:19/01/2022 

 
ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്,  പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം 
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     ക്ഷീരവികസന  വകുപ്പ്  ഫസ്റ്റേേ്  ഡയറി  ലഫബാറട്ടറിയുടട   ആവശ്യത്തിന്
ടകമിക്കലുകൾ  സപപ്ലൈ ടചെയ്യുന്നതിന്  മദ്രവച  ദർഘാസകൾ ക്ഷ്ിണ ടകാാക. ടി
ഉപകര്ങ്ങളുടട വിവരങ്ങൾ  അനബബമായി  ഫചെർ്ക .           

         ദർഘാസകൾ ദർഘാസ്  നം:  “  SDL/ 05/ 2021 ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്  ഫസ്റ്റേേ്
ഡയറി  ലഫബാറട്ടറിയുടട  ആവശ്യത്തിന്  ടകമിക്കലുകൾ  സപപ്ലൈ ടചെയ്യുന്നതിനിനുള
ടടണ്ടർ” എന്ന് കവറിന് പുറത്ത് ഫരഖപപടപ്പെത്തി ഡയറക്ടർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്,  പട്ടം,
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയണ തഫരണ്ടതാ ്് .  ദർഘാസ് ഫഫാറങ്ങൾ
ഒറിജിനൽ നികുതി ഉൾടപ്പടട 448/- രൂപയ്ക്കും (ഫഫാറം വില 400/- രൂപ + GST 48 (12%)
രൂപ) ഡ്യൂപ്ലൈിഫക്കേിന് 224/- രൂപ (ഫഫാറം വില 200 /- രൂപ + GST 24/-രൂപ) നിരക്കിലും
പ്മാഫയാ  മ്ി  ഓർഡറാഫയാ  അടച്  ഈ  ഓഫീസിൽ  നികം  പ്ത്തി
ദിവസങ്ങളിൽ  ലഭി്ന്നതാ ്്.  ദർഘാസ്  ഫാറങ്ങൾ  പകമാേം  ടചെൊ്  പാടില.
ഫാറങ്ങളുടട വിലന  29 /01  /2022,  5.00 pm-ന് അവസാനി്ന്നതാ ്്.           

         ദർഘാസകൾ 31 /01/ 2022 , 2.00 PM വടര സ്ീകരി്ന്നതം അഫന്ന ദിവസം
3.00 PM ന് തറ്ന്നതമാ ്്.  തദവസരത്തിൽ ദർഘാസകൾ സമർപ്പി്ന്നവർഫക്കാ,
അവർ അധികാരടപ്പെപന്ന പതിനിധികൾഫക്കാ പടങ്കെക്കാകന്നതാ ്്.

നിബബനകൾ

1. നിശ്ചിത  ടസസിഫിഫക്ക്കേ്  പകാരമലാത്ത  ഐടേങ്ങള്    ഉൾടപ്പെത്തിയ
ടടണ്ടർ പരിക്ി്ന്നതല. 

2. ക്ാട്ട് ടചെയ്യുന്ന തക, എലാ നികുതികളും, പഫ്രൈേ്, പാക്കിംക് ചൊർജസ്, ഫഡാർ
ടഡലിവറി എന്നിവ ഉൾടപ്പട്ടതായിരിക്ക്ം. 

3. എലാ  ഫകടായതം,  ഉപഫയാകഫയാക്യ മലാത്തതമായ    ഐടേങ്ങള്  
സപപ്ലൈയറുടട പർണ ഉത്തരവാദിത്ത്തിൽ മാേി നഫേണ്ടതാ ്്. 

4. നിശ്ചിത  മാതൃകകയിൽ  സമർപ്പിക്കടപ്പെന്ന ടടണ്ടറുകഫളാടടാപ്പം  നിശ്ചിത
ടപാഫഫാർമ  പകാരം  എഗിടമെ്  ഉണ്ടായിരിഫക്കണ്ടതം,  ഫദശസാൽകൃത
ബാങ്കിൽ നികം ഡയറക്ടർ,  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിടെ ഫപരിൽ എെത്തിിിനുള  
ടടണ്ടർ  തകയുടട 1%  വരുന്ന തക  നിരതദ്രവ്യം  ഡിമാെ്  ഡാാഫ്ായി
ടടണ്ടറിഫനാടടാപ്പം  ഉണ്ടായിരിഫക്കണ്ടതാ ്്. അലാത്തവ സ്ീകരി്ന്നതല. 

5. നിശ്ചിത  തീയതി്ം  സമയത്തിനം  ഫശ്കേം  ലഭി്ന്ന ടടണ്ടറുകൾ
സ്ീകരി്ന്നതല. 

6. ടടണ്ടറിൽ  ക്ാട്ട്  ടചെയ്യുന്ന തക  എതകാലം  നിലനി്ം  എന്ന്
വ്യക്തമാക്കിയിരിഫക്കണ്ടതാ ്്.  വിലനയ്ക്ക്  മമ്  യാടതാരു ഉപാധികളും  (തക
വ്യത്യാസടപ്പെടമകിനുളവ) ഉണ്ടായിരിക്കാ് പാെിനുളതല. 

7. ടകമിക്കലുകൾ  നിശ്ചിത  ടസസിഫിഫക്ക്കേ്  പകാരമ ിനുളവയാ ്്   എന്ന്
കണ്ടാൽ മാതഫമ   ഫപടയ്മെെ് നല്കുകയുള. 

File No.DDDKER/4346/2021-SDL



8.   വാരെി/ക്യാരെി പീരീഡകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്ക്ം. 

9. നിരതദ്രവ്യം  നമർപ്പി്ന്നതിൽ  നികം  സാപനങ്ങടള ഒഴിവാക്കടപ്പട്ടിിടണ്ട
ങ്കിൽ ബബടപ്പട്ട ഫരഖപപകൾ സമർപ്പിഫക്കണ്ടതാ ്്. 

10.കരിമട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പട്ടിിിനുള സാപനങ്ങൾ  ടടണ്ടറിൽ പടങ്കെഫക്ക ണ്ടതില. 

11.ടടണ്ടർ  സ്ീകരി്ന്നതിഫനാ  നിരസി്ന്നതിഫനാ  ഭാകികമായി
അംകികരി്ന്നതിഫനാ  നിരസി്ന്നതിഫനാ  ഉിനുള പർണ അധികാരം
ഡയറക്ടർ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ  നിക്ഷിഷിപമാ ്്.  ഫമൽനടപടിയ്ക്ക് മന്നറിയിപ്പ്
ഉണ്ടായിരി്ന്നതല. 

 
ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്
പട്ടം,തിരുവനന്തപുരം
തീയതിഃ 19/01/2022

Government of Kerala 

 

Dairy Development Department 

 
 

Tender Notice

 

Tender No. SDL/ 05/ 2021 Dated:19/01/2022 

 
     Sealed tenders are invited for the Purchase of media for the use of Dairy
Development  Department.  The  specification  for  the  same  is  attached  as
annexure  I.
        

 The Tender should be superscribed as Tender No. SDL/ 05/ 2021/  for  the     
“Purchase  of  Chemicals  for  the  use  of  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
should  be  accompanied  by  cash  remittance  of  448  /-₹  (cost  of  form  is

400+48 ( 12 % GST)₹  which is the price fixed for the tender form. Duplicate
tender form if required will be issued at  224/- ( 200+24 (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  29/01/2022, 5. 00 PM. Cheques, Postal Stamps, Postal orders etc., will
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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 31/01/2022,  2. 00 PM  and opened
on  31/01/2022,  3.  00  PM   in  the  presence  of  tenderers  or  their
authorized representatives.

 

Time Schedule, Superscription etc

 

Tender No. SDL/ 05/ 2021  dated: 19/01/2022

 

Superscription : Purchase of  Chemicals  for the use 
of  State Dairy Laboratory,  Dairy 
Development Department, Pattom, 
Thiruvananthapuram

Last date of sale of Tenders : 29 /01/ 2022, 5. 00 PM

Last date & time of receipt of tenders : 31/01/2022,  2. 00 PM

Date and time of opening of tenders : 31/01/2022,  3. 00 PM

Period within which work is to be 
completed

: Within three months from the date 
of receipt of supply order

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

: Director, Dairy Development 
Department,
Thiruvananthapuram - 695004. 

 
Terms and Conditions

 
     

 

1.  Damage  Item if   any  should be replaced in full at the responsibility of the 
supplier 

2. 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 
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from a Nationalized bank drawn in favour of Director of Dairy Development  
Department  payable at Thiruvananthapuram will  be accepted. 

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

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

supply of equipments or supply in full and liable to cancel the tender without any 
notice. 

10. Items offered without the  important  required specification will not be 
 considered.

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

 

                                                                    
 

     

DIRECTOR
Sl.
No

Name of the item to be
purchased

Description/Technical
specification of the item to be
purchased (Catalogue No if

any)

Quantity

1 Sodium hydroxide pellets AR Grade 99% purity with 
certificate

500 g x 3

2 Ferric Sulphate AR Grade 99% purity with 
certificate

500 g  x  9

3 Silica Gel AR Grade 99% purity with 
certificate

500 g  x  2

4 Dipotassium hydrogen 
phosphate

AR Grade 99% purity with 
certificate

500 g  x  1

5 Petroleum ether
(40-60°C)

AR Grade 99% purity with 
certificate

500ml  x  
43

6 Con. Sulphuric Acid AR Grade 99% purity with 
certificate

500ml  x  
107

7 Demineralised water Conductivity ≤ 1µS/cm at 25°C 5 L  x  24 
8 Acetonitrile HPLC Grade 2.5 L  x  21
9 Water HPLC Grade 1 L x 38
10 Potassium chromate Indicator solution 125 ml  x  6
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indicator (5%)
11 Potassium ferrocynide AR Grade 99% purity with 

certificate
500 g  x  2

12 Methanol HPLC Grade 2.5 L  x  4
13 Zinc Acetate AR Grade 99% purity with 

certificate
500 g  x  5

14 Sodium Chloride AR Grade 99% purity with 
certificate

500 g  x  1

15 Membrane filter 0.45 µm certified non-sterile 5 pkt
16 Magnesium Sulphate AR Grade 99% purity with 

certificate
500 g  x  1

17 Iodine 1% AR Grade 99% purity with 
certificate

100 g  x  1

18  Potassium Iodide   AR Grade 99% purity with 
certificate

 100 g  x  1

19  Turmeric Paper   1 pkt

20 Folin & Wu’s Phosphate-
molybdate solution

AR Grade 99% purity with 
certificate

500mL  x  1

21 Petrolem Ether (60-80°C) AR Grade 99% purity with 
certificate 

500 ml  x 5 

1.
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