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േഷാർ് ക$േഷൻ േനാീ'
മഹാ0ാഗാ2ി
േലർണിം8

ആൻ!

വാ6ു>തിെല<ായി
െകാEH>ു.
ഓേരാ

സർവകലാശാല

എ:;ൻഷനിേല<്
മAരാധിBിത

വിശദാംശ6ളHം

ഇനMിലും

ഡി%ാർ്െമ'്

പേതJക

മI്

ഓ#

താെഴ%റയു>

സCഭാവമുE
വJവKകളHം

നിര<ുകൾ

ൈല#

വിവിധ

കCേഷനുകൾ
താെഴ

േലാ6്
ഇന6ൾ
FണിGH

െകാടുMിരി<ു>ു.

േരഖെ%ടുേതOതും

കCേഷനുകൾ

ഡി%ാർ്െമPQ ഓ# ൈല# േലാ6് േലർണിം8 ആൻ! എ:;ൻഷൻ വകു%്
േമധാവി<് 31/07/2018 നു മുൻR ലഭിGിരിേ<OതുമാS.
(കമ
ന)
ർ

ഇനം

എ+ം

1

Lap top

1

2

IP Camera

1

Processor – i3, 4 GB RAM, Hard Disk- I TB,
Graphics Card-2GB
3 year onsite warranty
HD

3

Scanner

1

High Speed with OMR reading capacity

HP

4
5

Smart Switch
Sound System

1
1

24 port
Amplifier with two Speakers

----Ahuja

Boiler Capacity:3 Litres
Capacity:7 Litres
Color: Black
Dimensions(WxDxH)mm:
435x435x610
Electrical Rating:230 Volts/50 Hz
Material:Plastic
Number Of Lanes:1
Vending Machine Type: Coffee and Tea
Vending Machine

6

Coffee and Tea
Vending Machine

1

7

Book Shelf

3

8

Water cooler with
Purifier

1

വിവരണം

Single Sided All Steel Book Rack
5.5’
height, 2.75’ width , 4 doors
(Hot, Cold & AMBIENT) PURIFICATION
SYSTEM

റിമാർ!'

Lenovo
Sony

Godrej
Aqua guard

വ.വ/കൾ
1. എലVാവിധ നികുതിയും,പാ<ിം8,ടാൻ

േപാർേഷൻ

ചാർW്,ഇൻ;ാേലഷൻ ചാർW് മുതലായവ ഉൾ%െടയുE

തുകയാS

േരഖെ%ടുേMOY
2. ടി ഇന6െള കുറിGHE ലഘു

േലഖകളHം അIകുI%ണികെളകുറിGHE

ഉറ%HകളHം കCെഷേനാെടാ%ം േചർM് തേരOതാS.
3. സാധനMിെ' തൃRതികരമായ വിതരണMിP േശഷേമ പണം
നൽകുകയുE\ .

മുൻകുർ പണം യാെതാരു കാരണവശാലും

നൽകു>തലV .
4. കCേഷൻ തുറ<ു> ദിവസം അവധി ആെണ]ിൽ െതാടുM പവൃMി
ദിനമായിരി<ും കCേഷൻ തുറ<ു>Y
5. കCേഷൻ 30 ദിവസേM<് സാധുവായിരി<ും
6. പേതJക കാരണം കാണി<ാെത കCേഷനുകൾ
നിരസി<ാനുE/തിര

കരി<ാനുE അധികാരം വകു%് േമധാവിയിൽ

നിFിRതമായിരി<ും.
7. െതരെ`ടു<െ%ടു> Kാപനം മുദപതMിൽ വിa%നേയയും
വിa%നാനbര േസവന6െളയും കുറിGHE ഉറ%് എഴുതി
നൽേകOതാS.
8. കCേഷനുകൾ വകു%് േമധാവി , ഡി%ാർ്െമPQ ഓ# ൈല# േലാ6്
േലർണിം8 ആൻ! എ:;ൻഷൻ , പി.ഡി. ഹിൽ

.പി.ഓ., േകായം,

പിൻ േകാ! :686560 എ> വിലാസMിൽ അയേ<OതാS.
9. മുദ വG കവറിെ' പുറM് “ േഷാർ് കCേഷൻ േനാീ
ഡി.എൽ.എൽ.ഇ./1/1/ സി.എ'.സി/2018

നർ

എ>് േരഖെ%ടുേMOതാS.

കCെഷനുകെള സംബ2ിGHE കുടുതൽ വിവര6ൾ

ഡി%ാർ്െമPQ

ഓ# ൈല# േലാ6് േലർണിം8 ആൻ! എ:;ൻഷനിൽ നി>ും
ലഭി<ു>തായിരി<ും.

ക$േഷനുകൾ സ$ീകരി6ു7 അവസാന തീയതി-31/07/2018 04.00 പി.എം
ക$േഷനുകൾ തുറ6ു7 തീയതി-01/08/2018

10:30 എ.എം

(ഒ%്)
വകു%് േമധാവി(ഇൻ ചാർW്),
ഡി%ാർ്െമPQ ഓ# ൈല# േലാ6് േലർണിം8 ആൻ! എ:;ൻഷൻ

