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Directorate of Dairy Development
Pattom P.O, Thiruvananthapuram
e-mail:dir.dairy@kerala.gov.in
cru.ddd@kerala.gov.in
Phone:0471-2440853
Dated:18/06/2021

കീരവികസന വകപ്
ദർഘാസ് : F1/01/2021-22
dated: 18/06/2021
ഡയറകർ, കീരവികസന വകപ്,പടം,തിരവനനപരം
ഫഫാൺ: 0471-2445799
കീരവികസന വകപിനന ആവശ്തിന് നകമികൽസ് സപപ നചയനതിന് ദർഘാസ്
കണികന.
ദർഘാസ് വില
: ₹400+18% GST =₹472/നിരദദവ്ം (EMD)
: Rs.1500/ഫഫാറം വിൽകന അവസാന തീയതി
:18/07/2021 2 pm
ദർഘാസ് സ്ീകരികന അവസാന തീയതി
:25.7.2021 2 pm
ദർഘാസ് തറകന തീയതി
:25.7.2021 2.30 pm
അടങൽ തക
: ₹ 1,10,000 ലകം രപ

കീരവികസന വകപ്
ദർഘാസ് പരസ്ം
ദർഘാസ് നമർ : F1/01/2021-22 തീയതി: 18/06/2021
ഡയറകർ, കീരവികസന വകപ്,പടം,തിരവനനപരം
കീരവികസന വകപിനന ആവശ്തിന് കകെമിക്കൽസ സപപ
നചയനതിന് മദവ്ച  ദർഘാതകന കണിചുകനകാളന . ടി ഉപകരണങ്നട
വിവരങന അനുബന്മായി ഫചർകന.
ദർഘാതകന ദർഘാസ് നം: “ F1/01/2021-22 കീരവികസന വകപിനന
ആവശ്തിന് കകെമിക്കൽസ സപപ നചയനതിനള്ള നടെണ്ടർ ” എന് കവറിന്
പറത് ഫരേഖ്നപ്പെതി ഡയറകർ കീരവികസന വകപ്, പടം, തിരവനനപരം എന
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വിലാസതിൽ അയചുക തഫരെണ്ടതാണ് . ദർഘാസ് ഫഫാറങന ഒറിജിനൽ നികതി

ഉനനപനട 472/- രപയ്ക്കും (ഫഫാറം വില 400 രപ + GST 72 രപ) ഡ്യൂപിഫകറ്റിന് 236/രപ (ഫഫാറം വില 200/- രപ + GST 36/-രപ) നിരകിലും പണമാഫയാ മണി
ഓർഡറാഫയാ അട്ച ് ഈ ഓഫീസിൽ നിനം പ്തി ദിവസങ്ിൽ ലഭികനതാണ് .
ദർഘാസ് ഫാറങന പകമാറ്റം നചൊ്യാ പാടിലയാ. ഫാറങ്നട വിലന 18/07/2021 2
pm ന് അവസാനികനതാണ് .
ദർഘാതകന 25.7.2021 2 pm വനര സ്ീകരികനതം 25.7.2021 2.30 pm ന്
തറകനതമാണ്. തദവസരതിൽ ദർഘാതകന സമർപികനവർഫകാ, അവർ
അധികാരനപ്പെുതന പതിനിധികനഫകാ പനങ്പെകാടനതാണ് .
ഡയറകർ

കീരവികസന വകപ്
പടം,തിരവനനപരം
തീയതിഃ 18/06/2021
ഫയൽ നം. DDDKER/450/2021-F1

നിുബന്നകന
1. നിശ്ചിത

നസ്പെസിഫിഫകേ്യാ പകാരമലയാാത ഉപകരണങന
ഉനനപ്പെതിയ നടെണ്ടർ പരിഗണികനതലയാ.
2. ക്ാട് നചയന തക, എലയാാ നികതിക്ം, പഫറ്റ്, പാകിംഗ് ചാർജസ് ,
ഫഡാർ നഡലിവറി എനിവ ഉനനപടതായിരികണം.
3. എലയാാ ഫകടായതം, നപാടിഫപായതമായ ഉപകരണങന സപപയറുനട
പൂർണ്ണ ഉതരവാദിത്തിൽ മാറ്റി നഫേെണ്ടതാണ് .
4. നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സമർപികനപ്പെന നടെണ്ടറുകഫ്ാനടാപം നിശ്ചിത
നപാഫഫാർമ പകാരം എഗിനമന് ഉെണ്ടായിരിഫകെണ്ടതം, ഫദശസാൽകൃത
ുാങിൽ നിനം ഡയറകർ, കീരവികസന വകപിനന ഫപരിൽ
എ്പെതിട്ടുള്ള നടെണ്ടർ തകയുനട 1% വരന തക നിരതദവ്ം ഡിമാന്
ഡ്രാഫ്റ്റായി നടെണ്ടറിഫനാനടാപം ഉെണ്ടായിരിഫകെണ്ടതാണ്. അലയാാതവ
സ്ീകരികനതലയാ.
5. നിശ്ചിത തീയതികം സമയതിനം ഫശേം ലഭികന നടെണ്ടറുകന
സ്ീകരികനതലയാ.
6. നടെണ്ടറിൽ ക്ാട് നചയന തക എതകാലം നിലനി്ം എന്
വ്ക്തമാകിയിരിഫകെണ്ടതാണ്. വിലനയ്ക്ക് മമ് യാനതാര ഉപാധിക്ം (തക
വ്ത്ാസനപ്പെനമനള്ളവ) ഉെണ്ടായിരികാ്യാ പാ്പെള്ളതലയാ.
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7. ഉപകരണം

തൃൃികരമായ രീതിയിൽ പവർതികനെണ്ട് എന് കെണ്ടാൽ
മാതഫമ ഫപനയ്മെന് നല്കുകയുള.
8. ഉപകരണങ്നട വാരനി/ഗ്ാരനി പീരീഡുകന വ്ക്തമാകിയിരികണം.
9. നിരതദവ്ം നമർപികനതിൽ നിനം ്ാപനങന് ഒെിവാകനപടിട്ടുനെണ്ട
ങിൽ ുബന്നപട ഫരേഖ്കന സമർപിഫകെണ്ടതാണ്.
10.കരിമടികയിൽ ഉനനപടിട്ടുള്ള ്ാപനങന നടെണ്ടറിൽ പനങ്പെഫക
െണ്ടതിലയാ.
11.നടെണ്ടർ സ്ീകരികനതിഫനാ നിരസികനതിഫനാ ഭാഗികമായി
അംഗികരികനതിഫനാ നിരസികനതിഫനാ ഉള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം
ഡയറകർ, കീരവികസന വകപിൽ നികിൃമാണ്. ഫമൽനടപടിയ്ക്ക്
മനറിയിപ് ഉെണ്ടായിരികനതലയാ.
ഡയറകർ

കീരവികസന വകപ്
പടം,തിരവനനപരം
തീയതിഃ 18/06/2021
ഫയൽ നം. DDDKER/450/2021-F1
Dairy Development Department

Tender No. F1/01/2021-22

dated: 18/06/2021

Director, Dairy Development Department, Pattom, Thiruvananthapuram Ph: 2445799
Purchase of Chemicals for Dairy Development Department
Cost of Tender form
EMD
Last date of sale of form
Last date of acceptance of tender
Date of opening of tender
PAC

: ₹ 400+18% GST = ₹472/: Rs.1500/:18/07/2021 2 pm
: 25/7/2021 2 pm
: 25/07/2021 2.30 pm
: ₹1,10,000/-

DIRECTOR

Government of Kerala
Dairy Development Department

Tender Notice
Tender No. F1/01/2021-22.

Dated: 18/06/2021
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Sealed tenders are invited for the Purchase of chemicals 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. F1/01/2021-22 dated:
18/06/2021 “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 ₹472/- (cost of form is
₹400+₹72 (18 % GST)) which is the price fixed for the tender form. Duplicate
tender form if required will be issued at ₹236 (₹200 + 18% 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
18.07.2021 2 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 25.07.2021 2 pm and opened on 25.07.2021
2.30 pm. in the presence of tenderers or their authorized representatives.
Time Schedule, Superscription etc
Tender No. F1/01/2021-22 dated: 18/06/2021
Superscription

:

Last date of sale of Tenders

:

Purchase of chemicals for the use of
Dairy Development Department
18.07.2021 2 pm

Last date & time of receipt of tenders

25.07.2021 2 pm

Date and time of opening of tenders

25.07.2021 2.30 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

6 months

Address to whom the tenders are to be
sent

Director,
Dairy
Development
Department,
Thiruvananthapuram - 692004

Terms and Conditions
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1. The equipment offered without the important required specification will

not be considered.
2. The price quoted should be inclusive of all duties, taxes, freight, packing
etc and for door delivery
3. Any damage or broken equipment should be replaced in full at the
responsibility of the supplier
4. Only tenders which are in the prescribed form accompanied by prescribed
agreement in the proper form as in the tender form, EMD (Rs.1500/-) in
the form of DD from a Nationalized bank drawn in favour of Director of
Dairy Development Department payable at Thiruvananthapuram will be
accepted.
5. Tender received after the date and time will not be accepted
6. Tenders not stipulating period of firmness and tender with price variation
clauses and or subject to prior sale conditions are liable to be rejected
7. Payment will be made after successful completion of work/ trial run.
8. Guarantee/Warranty period may be pointed out for each items.
9. Exception from EMD if any should be intimated with supporting
documents.
10.Firms blacklisted by store purchase department need not participate in
the tender.
11.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.
12.Performance security of 3% of the contract amount is to be remitted by
the company / firm who is awarded the tender.

DIRECTOR
Dairy Development Department
Pattom, Thiruvananthapuram
Date: 18/06/2021
ANNEXURE - I
Specification
Name of the Item to Description/Technical
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SI. be purchased
No.

Specification of the Item to be
purchased (catalogue No if any)

Quantity

1

Sodium hydroxide
pellets

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 g x 30

2

Sodium hydroxide
flakes

AR Grade 97-99% purity with
certificate

5kg x1

3

Potassium di

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 gm x
1

hydrogenphosphate

4

Potassium sulphate

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 gm x
12

5

Dipotassium hydrogen AR Grade 97-99% purity with
phosphate
certificate

500 gm x
1

6

Petroleum ether

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 ml x
20

7

Ammonium molybdate AR Grade 97-99% purity with
certificate

500g x 2

8

Con. sulphuric acid

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 ml x
40

9

Conc nitric acid

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 ml x 3

10

Diammonium oxalate

AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 gm x
2

11

Demineralised water

Conductivity ≤ 1µS/cm at 25°C

5 L x 20
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12

Acetonitrile

HPLC Grade

2.5 L x 20

13

HPLC Water

HPLC Grade

1 L x 20

14

Charcoal

Any Grade

500 gm x
1

Indicator solution

125 ml x 2

powder(actiated)

15

Potassium chromate
indicator (5%)

16

Potassium ferrocynide AR Grade 97-99% purity with
certificate

500 gm x
1

17

Methanol

2.5 L x 4

HPLC grade

DIRECTOR

Signature Not
Verified
Digitally signed by MINI
RAVINDRADAS
Date: 2021.06.18
16:09:19 IST
Reason: Approved

