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Ernakulam Regional Co-operative Milk Producers’ Union Limited 

Kattappana Dairy, Nirmalacity – 685515 
Ph: 04868-278244, 278314 Email : ercmpukattappana@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ED/KTP/MKTG/02-T/4                               03-10-2022 

ടെണ്ടർ ന ോട്ടീസ ്
മിൽമ കട്ടപ്പന ഡയറിയുടെ പ്രവർത്തന രരിധിയിൽ വരുന്ന, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കടകളിൽ 2022-23 

കാലയളവിൽ താഴെ രറയുന്ന 6 ഇനം രരസ്യജ ാലികൾ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴെടുത്്ത  സ്വന്തമായി 

നിർമ്മിച്ച് അതാത് കടകളിൽ ഫിെ് ഴെയതു  ഴകാടുക്കുന്നതിന് മുൻകാല പ്രവർത്തി രരിെയവും 

നനരുണ്യവുമുള്ള സ്ംരംഭകരിൽ നിന്്ന മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഴടണ്ടറുകൾ ക്ഷണ്ിച്ചുഴകാള്ളുന്നു . ഓജരാ 

രരസ്യ ജ ാലികളും പ്രജതയകം പ്രജതയകം കരാർ ഉറപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനാൽ 10 ജ ാലികൾക്കും പ്രജതയകം നിരക്ക ്

ജരഖഴപ്പടുജത്തണ്ടതാകുന്നു. 

1.വിനൈൽ സ്റ്റിക്കർ -   2200  sq .feet 

കട്ടപ്പന ഡയറി – 2200 sq.feet      

വിവിധ  സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡയറി നിഷ് കർഷിക്കുന്ന പ്രകാരം മിൽമ ഷഷാപ്പീ ,ഏജൻസി കെകൾ ,ഷേക്കറി 

,സൂപ്പർമാർക്കറ്്റ എന്നിവിെങ്ങളിൽ മിൽമ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ചിപ്ത്ങ്ങൾ ,സഷേശങ്ങൾ ത്ുെങ്ങിയവ 

കെകളുടെ അകടെ  ചുവരുകൾ , രുറടെ മത്ിലുകൾ എന്നിവയിൽ ഒട്ടിച്ചു നൽഷകണ്ടത്ാണ്. 

.  2. ഫോബ്രിക് നരോർഡുകൾ / Cloth Boards - ആടക 7000 Sq Feet  

കട്ടപ്പന : 7000 Sq. Ft 

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡയറി നിർജേശിക്കുന്ന ഏ ൻസ്ി കടകൾ , ജേക്കറികൾ , മിൽമയുഴട ജനരിട്ടുള്ള 

രാർലറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടയുഴട വലിപ്പത്തിനും രൂര ഭംഗിക്കും ജെരും വിധം മുൻകൂർ അളഴവടുത്്ത 

അംഗീകൃത മാതൃകയിലും ഡിനസ്നിലും രരസ്യ ജോർഡുകൾ നിർമിച്ച് കടകളിൽ എത്തിച്ച് ഴവൽഡ് ഴെയത ്

ഫിെ് ഴെയത് നൽകണ്ം . 

3.ACP നരോർഡ് - 400 Sq Feet  

കട്ടപ്പന : 400 Sq Feet 

ACP ഷീെുകളിൽ LED നലെ് സ്ഹിതവും (ACP WITH LED), അല്ലാഴതയും (ACP WITHOUT LED) ഡയറി നിർജേശിക്കുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളിഴല കടകളിൽ ജോർഡ് നിർമ്മിച്ച് ഴവൽഡ് ഴെയത് ഫിെ് ഴെയത് നൽഷകണ്ടത്ാണ്. 

 

4.ഗ്ലോ നൈൻ ഗ് ോർഡ്-250 sq.ft  

കട്ടപ്പന  :  25 Sq Feet 

 ഡയറിയുടെ പ്രവർെന രരിധിയിൽ വരുന്നത്ും , ഡയറി നിർഷേശിക്കുന്നത്ും ആയ കെകൾക്കു  

ഷലാ ലലറ്റ് ഷോർഡുകൾ ഡയറിയുടെ ഡിലസൻ അനുസരിച്ച ് ആകർഷകമായി നൂത്ന 

ഡിലസനുകൾ ഉൾടപ്പെുെി ഗുണനിലവാരമുള്ള ടപ്െയിമുകൾ ഉരഷയാഗിച്്ച  ടചയത് 

ടകാെുഷക്കണ്ടത്ാണ്. 

5. നൈറ്റ ്ഗ് ോർഡ് (ൈിിംഗിൾ ആൻഡ് ഡ ിൾ നൈഡ് )- 800 sq.ft 

കട്ടപ്പന  :  800 Sq Feet 

ഡയറിയുടെ പ്രവർെന രരിധിയിൽ വരുന്നത്ും , ഡയറി നിർഷേശിക്കുന്നത്ും ആയ കെകൾക്കു  

സിംഗിൾ ലസഡ് ,ഡേിൾ ലസഡ് ലലറ്റ് ഷോർഡുകൾ ഡയറിയുടെ ഡിലസൻ അനുസരിച്ച് 

ഗുണനിലവാരമുള്ള ടപ്െയിമുകൾ ഉരഷയാഗിച്്ച  ടചയത് ടകാെുഷക്കണ്ടത്ാണ് 

6.ടെയിന്റിങ് ന ോലികൾ - 4000 Sq Feet  

എറണ്ാകുളം - 4000  Sq.Ft  

ഡയറിയുഴട പ്രവർത്തന രരിധിയിൽ വരുന്നതും , ഡയറി നിർജേശിക്കുന്നതും ആയ കടകളുഴട െുവരുകൾ 

മതിലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ,ഴരയിനി്ംഗ് ജ ാലികൾക്്ക ആവശയമായ സ്ാധന സ്ാമപ്ഗികൾ സ്വന്തമായി വാങ്ങി 

ഡയറിയുഴട ഡിനസ്ൻ അനുസ്രിച്ച് വൃത്തിയായി ഴരയിന്്  ഴെഷേണ്ടത്ാണ് .  

ടെണ്ടർ  ൽകുന്ന സ്ഥോെ ങ്ങളുടെ മുൻകോല െരിചയവുും, ടചയത ന ോലികളുടെ മികവുും 

വിലയിരുത്തുന്നതോയിരിക്ുും. Quote ടചയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ  ിരക്ോണ്  ടെണ്ടറി ്  െരിഗണിക്ുക GST 

ഉൾപ്പെപ്പെ എല്ലോ വിധ ൈികുതികളുിം  പരിഗണിച്ചോയിരിക്കണിം ഗ്േറ്്റ qoute പ്പെഗ്േണ്ടത് . 

 

 

 

Signature of tenderer                                                                                 

mailto:ercmpukattappana@gmail.com
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                                                             ിരന്ധ കൾ 

 

1 ഴടണ്ടറിഴന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 04868-278314, 9061278314 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ 

അറിയാവുന്നതാണ്് .  

 

2 ഴടണ്ടർ ജഫാമുകൾ  മാർക്കെിങ് വിഭാഗത്തിൽ  നിന്നും  236 രൂര അടച്ച ്വാങ്ങാവുന്നതാണ്് .  

 

3 ഴടണ്ടർ ജഫാമുകൾ 03-10-2022 മുതൽ പ്രവർത്തി േിവസ്ങ്ങളിൽ രാവിഴല 10 മുതൽ 5 മണ്ി വഴര 

വാങ്ങാവുന്നതാണ്് . 

 

4 ഴടണ്ടർ ജഫാമുകൾ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ാന തീയതി :  13-10-2022 5-00 pm വടര 

 

5.. നിരത പ്േവയം (EMD) - ഴടണ്ടർ ഒന്നിന് 1000 രൂര. നിരതപ്േവയം ഡയറിയിൽ രണ്മാജയാ , 

എറണ്ാകുളം ഡയറിയുഴട ജരരിൽ എടുത്ത DD ആജയാ ഴടണ്ടറിജനാഴടാപ്പം സ്മർപ്പിജക്കണ്ടതാണ്്.  

 

6 . EMD അടക്കുവാനുള്ള അവസ്ാന തീയതി ,സ്മയം:  14-10-2022 12 pm വപ്പര 

 

7 . ഴടണ്ടറുകൾ സ്മർപ്പിജക്കണ്ട അവസ്ാന തീയതി ,സ്മയം :  14-10-2022, 12 pm വപ്പര    

 

8 . ഴടണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി, സ്മയം :  14-10-2022, 12.30 pm  

 

9 . അരൂർണ്മായതും, നവകി വരുന്നതും ആയ ഴടണ്ടറുകൾ നിരസ്ിക്കുന്നതാണ്് . 

 

10 .ടസകയൂരിറ്റി തുക 15,000/- (Item No 1-5 ഓഗ്രോന്നിൈുിം 3,000/-). Painting works – Rs 5000/-(Item No 6) 

             
11 ഴടണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയിൽ GST ര ിസ്് ജപ്ടഷൻ ഉള്ള സ്ഥാരനങ്ങളുഴട ഴടൻഡറുകൾ മാപ്തജമ ഡയറി 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ .    

 

12 രരസ്യ ജോർഡുകൾ വയ്ക്കുന്ന കടകളുഴട ജരരും, സ്ഥലവും ജഫാൺ നമ്പറും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും 

ഴതെില്ലാഴത വയക്തമായി ജെർജക്കണ്ടതാണ്് . ഓജരാ ജോർഡ് വക്കുജമ്പാെും, ജോർഡും കടയും ഒരുമിച്ച ്

കാണ്ും വിധം വയക്തമായി ജഫാജട്ടാ എടുജക്കണ്ടതും, ആയത് േില്ലിജനാഴടാപ്പം സ്മർപ്പിജക്കണ്ടതുമാണ്്  

 

13 കരാർ ഏഴെടുത്ത സ്ഥാരനം/വയക്തി അവർ ഴെയ്യുന്ന രരസ്യ ജ ാലി ഡയറി നിർജേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണ്നിലവാരം 

ഉള്ളതും കുറഞ്ഞത് ഒരു വര്ഷം ഗയാരണ്ടി നൽകുന്നതും ആയിരിക്കണ്ം . 

 

14 ഗയാരണ്ടി കാലയളവിൽ ജോർഡുകൾ നിറം മങ്ങുകഷയാ ,മറ്റു വിധെിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകഷയാ 

ടചയതാൽ, കരാറുകാരൻ സ്വന്തം െിലവിൽ പ്രസ്തു ത ജോർഡുകൾ മാെി നൽജകണ്ടതാണ്.്  ഇക്കാരയത്തിൽ വീെച്്ച 

വരുത്തുന്ന രക്ഷം, സ്് കവയർ ഫീെ് നിരക്ക് കണ്ക്കാക്കി ഴസ്കയൂരിെി തുകയിൽ നിന്നും രിെ ഈടാക്കുന്നതാണ്് .   

 

15 ഴടണ്ടറുകൾ സ്ംേ്ിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം യൂണിറ്റ ്ടെഡ ്ഇഷറേത്ായിരിക്കും  . പ്രജതയക കാരണ്ം കൂടാഴത 

ഴടൻഡറുകൾ നിരസ്ിക്കുന്നതിനും നിരക്്ക ഴനജഗാസ്ിജയെ് ഴെയതത് അംഗീകരിക്കുന്നതിനും യൂണിറ്റ ്ടെഡ ് നു 

അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും .  

 

 

 

 

 

 

Signature of tenderer                                                                                 
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16 കുറഞ്ഞ നിരക്ക് quote ഴെയത ്കരാർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാരനം /വയക്തി നിശ്ചിത തീയതിക്കകം കരാർ ഏഴെടുത്്ത 

നടത്തുവാൻ വിമുഖത കാട്ടിയാൽ EMD തുക ഡയറി കണ്ടുഴകട്ടുന്നതായിരിക്കും. കരാർ ലഭിക്കുന്ന വയക്തി 

പ്രസ്തതു ത് കാലയളവിനുള്ളിൽ ഷജാലികൾ ത്ീർക്കാെ ര്ം ടെൻഡറിൽ രണ്ടാമത്് വരുന്ന വയക്തിക്്ക കരാറിടറേ 

40 % ഷജാലികൾ ഒന്നാമത്് കരാറുകാരൻ quote ടചയതിരിക്കുന്ന ത്ുകയിൽ നൽകുവാൻ യൂണിറ്റ ് ടെഡ ് നു 

അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും 

 

17 ഴടണ്ടർ ലഭിക്കാത്തവർക്കും / മെു കാരണ്ങ്ങളാൽ ഡയറി ഴടണ്ടർ കയാൻസ്ൽ ഴെയ്യുന്ന സ്ാഹെരയത്തിലും  

നിരതപ്േവയം  മടക്കി നൽകുന്നതായിരിക്കും  

 

18 ഴടണ്ടർ പ്രകാരം കരാർ തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള വർക്ക ് ഓർഡർ നൽകി കെിഞ്ഞ ് 30 േിവസ്ത്തിനകം, കരാർ 

ലഭിക്കാത്തവർക്ക്  EMD തുക ഒറി ിനൽ രസ്ീത് ൊജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക ് മടക്കി നൽകുന്നതാണ് ്

 

19 ജകാൺപ്ടാക്ട് കാലാവധി, WORK ORDER നൽകുന്ന തീയതി മുതൽ 31-03-2023 വഴര ആയിരിക്കും. 

വയവസ്ഥകളിൽ മാെമില്ലാഴത മൂന്നു മാസ്ജത്തക്ക് കൂടി കരാർ േീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡയറിക്്ക അധികാരം 

ഉണ്ടായിരിക്കും. കരാർ സംേന്ധിച്ചു നിർേിഷ്ട മാത്ൃകയിൽ കരാറുകാരൻ ഡയറിയുമായി 200 രൂര 

മുപ്േരപ്ത്െിൽ കരാറിൽ ഏർടപ്പഷെണ്ടത്ാണ്   

 

 

20 രരസ്യ ജ ാലി ഴെയ് തു തീരുന്ന മുറയ്ക്ക,് ഴെയത ജ ാലികൾ ടഡയറി ഉഷേയാഗസ്ഥടറേ സാന്നിധയെിൽ അളന്നു 

ഷോധയടപ്പെുെിയഷശഷം ടഡയറിയിൽ  േില്ലുകൾ സ്മർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്് .  

 

21 കരാറുകാരൻ GST േില്ലുകൾ നൽജകണ്ടതാണ്.് Invoice ൻഴറ ആഴക തുക GST സ്ഹിതം ഴടണ്ടർ നിരക്ക ്

ആയിരിക്കണ്ം 

 

22 ഴെജയ്യണ്ട ജ ാലികളുഴട വിശോംശം ജര ് 4 ൽ വിശേമായി നൽകിയിട്ടുണ്്ട . 

 

23. ഴടണ്ടർ നിരക്ക് ജരഖഴപ്പടുത്താനുള്ള ഴഷഡയൂൾ പ്രതയകം നൽകിയിട്ടുണ്്ട.   

(കട്ടപ്പന ഡയറി  - ജര ് 5 )  

 

24 . EMD അടച്ച രസ്ീത്ിടറേ ഷകാപ്പി  ഴടണ്ടർ ജഫാമിടനാപ്പം സമർപ്പിഷക്കണ്ടത്ാണ് .,   

 

25. കരാർ ഏടറ്റെുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർേിഷ്ട ഷജാലികൾ രൂർെിയാക്കാൻ നിഷയാഗിക്കുന്ന ത്ടറേ 

ജീവനക്കാർക്കു ഷവണ്ട സുര്ാപ്കമീകരണങ്ങൾ സവന്തം നിലയിൽ ഉറപ്പാഷക്കണ്ടത്ാണ്   

 

26.പ്രസ്തതു ത് ഷജാലിയുമായി േന്ധടരട്ടു ഉണ്ടാകുന്ന ഏടത്ങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങഷളാ ,ത്ർക്കങ്ങഷളാ KCS ആക്ട ്

പ്രകാരമായിരിക്കും നെെുന്നത്്  അത്് എറണാകുളം ജില്ലാ രരിധിയിൽ വരുന്ന ഷകാെത്ിയിൽ ആയിരിക്കും 

നെെുക   

 

27.കരാർ ലഭിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ 90 രൂര അെച്ചു എറണാകുളം ഷമഖല യൂണിയനിൽ നാമമാപ്ത് ടമമ്പർഷിര ്

എെുഷക്കണ്ടത്ാണ്   

. 

 

കട്ടപ്പന 

03-10-2022 

 

  Unit Head   
കട്ടപ്പന ഡയറി 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature of tenderer          
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കട്ടപ്പന ഡയറി - കട്ടപ്പന 

2022 - 23 വിവിധ െരസയ ന ോലികളുടെ വിശദവിവരും 

 

Sl No Particulars Specification 

1 Form Vinyl Sticker 
 

100 micron vinyl sticker with LDP printing pasted on 3 mm 
thick foam board shall be fixed on the wall with lamination. 

2 ACP Board  (Aluminium Composite 
Panel) with frame and fixing   
 

ACP having 3mm thickness(Euro board or equivalent) with 
Acrylic moulded  letters 1x1 GI Sq Pipe Frame angular 
bracket fixing front light LED  

3 CLOTH BOARD  
(With frame and fixing) 
 
 

Multi colour digital bio degradable fabric material 240 GSM 
with 4 pass eco solvent print and ¾ inch aluminium beading 
with insulation. All materials required for carrying out the 
work shall be provided by the contractor. The work 
includes supply and erection at designated areas. 

4 BACK LIGHT BOARD – Single Side  
 

Bio degradable fabric cloth material 240GSM with 4 passes 
eco solvent print. One inch square tube (GP or GI) box 
frame with proper fittings. One in aluminium beading, LED 
tube with quality wires side and back should be covered 
with 24-gauge GI sheet. All materials required for carrying 
out the work shall be provided by the contractor. The work 
includes supply and erection at designated areas.  

5 BACK LIGHT BOARD – Double Side  
 

As above with double side vision.  

6 GLOW SIGN BOARDS 
 

0.40 Acrylic, LED LIGHT, VINYL STICKER with fixing. 
 

7 ACP SHEET FIXING ACP having 2 mm thickness Aluminium channel  
.T Channel, silicon, star screw with fixing  
 

6 OUTLET PAINTING 
 

Painting with two coat of primer and Enamel paint (Asian 
paints) in multi colour as per approved art work and 
design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature of tenderer                   
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Ernakulam Regional Co-operative Milk Producers’ Union Limited 

Kattappana Dairy, Nirmalacity – 685515 
Ph: 04868-278244, 278314 Email : ercmpukattappana@gmail.com 

 
TENDER  SCHEDULE : KATTAPPANA DAIRY 

                                                    ( No : ED/KTP/MKTG/02-T/4 03-10-2022) 

 

Name of Firm : …………………………………………………………………………  

Address  : …………………………………………………………………………  

   : …………………………………………………………………………   

Phone No                 : ……………………………………  GSTN: ………………………… 

Sl. 

No 
Particulars Specification 

Sq. 

Feet 

Rate/Sq Feet 

 
1 

a) FOAM VINYL 
STICKER FIXING 

100 micron vinyl sticker with LDP printing pasted on 3 mm thick 
foam board shall be fixed on the wall with lamination. 

2000 
Rs ………… 

 
b)VINYL STICKER 
FIXING 

 
100 micron vinyl sticker with LDP printing 200 

 
Rs ………… 

 
2 

ACP  BOARD   
 MOULDED  LETTERS 
 WITH LED 

ACP having 3mm thickness with Acrylic moulded  letters 1x1 GI 
Sq Pipe Frame angular bracket fixing front light LED  

400 
 

 
Rs ………… 

 
3 

CLOTH BOARD WITH 
FRAME & FIXING  
 

Multi colour digital bio degradable fabric material 240 GSM with 4 
pass eco solvent print and ¾ inch aluminium beading with 
insulation. 

7000 
 

 
Rs ………… 

 
4 
 
 

 
a)BACK LIGHT BOARD  
 Single Side  
 

Bio degradable fabric cloth material 240 GSM with 4 passes eco 
solvent print. One inch square tube (GP or GI) box frame with 
proper fittings. One in aluminium beading, LED tube with quality 
wires side and back should be covered with 24-gauge GI sheet.  

600 

 
 
Rs ………… 

b)BACK LIGHT 
BOARD  (DS)  

 
As above with double side vision.  

200 
 
Rs ………… 

5 
GLOW SIGN BOARDS 
(Round) 

 
0.40 Acrylic, LED LIGHT, VINYL STICKER with fixing 250 

 
Rs ………… 

6 OUTLET PAINTING 
 

Painting with two coats of primer and Enamel paint (Asian 
paints) in multi colour as per approved art work and design) 
 

4000 
 
Rs ………… 

മുകളിൽ ജരഖഴപ്പടുത്തിയ നിരക്കിൽ പ്രസ്തു ത ജ ാലികൾ ഉത്തരവാേിതവജത്താഴട 

ഏഴെടുത്ത് മിൽമയുഴട നിേ്നകൾക്്ക വിജധയമായി നടത്തിഴക്കാള്ളാം എന്ന് 

ഇതിനാൽ സ്മ്മതിച്ചുഴകാള്ളുന്നു . 

                                                                          ഴടണ്ടററുഴട ഒപ്പ് : …………………………………………  

                                                                                                         ജരര് : ………………………………………… 

കട്ടപ്പന 

14-10-2022 

 

 

Signature of Tenderer                                                                          

mailto:ercmpukattappana@gmail.com
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Ernakulam Regional Co-operative Milk Producers’ Union Limited 

Kattappana Dairy, Nirmalacity – 685515 
Ph: 04868-278244, 278314 Email : ercmpukattappana@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E N D E R    F O R M 
(No ED/KTP/MKTG/02-T/4 dated 03-10-2022) 

 

 

 

 

 

Tender for Signage Works 2022-23 

Cloth Boards-Foam Vinyl Fixing – ACP with LED  

Backlit Boards, Painting works- 

etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of Tenderer / 

Advertising agency    ………………………………………………….. 

 

Contact Mobile No :…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

mailto:ercmpukattappana@gmail.com
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Ernakulam Regional Co-operative Milk Producers’ Union Limited 

Kattappana Dairy, Nirmalacity – 685515 
Ph: 04868-278244, 278314 Email : ercmpukattappana@gmail.com 

 

                                                                 Tender Notice 

 

No : ED/KTP/MKTG/02-T/4                              03-10-2022 

 

 

The Kattappana Dairy, Ernakulam Regional Co-operative Milk Producers’ Union Ltd, invite 

competitive tender from eligible bidders for carrying out the Signage Works    ( Dealer Board, ACP 

with LED, Shoppee branding , Foam Vinyl etc) under Kattappana Dairy, for the period 01-10-2022 

to 31-03-2023. 

 

Name of Work : 

 

Dealer Cloth Board, ACP with LED board, Vinyl sticker, Foam vinyl sticker, Vehicle Branding, 

Hoarding and Shoppee branding works for the period 01-10-2022 to 31-03-2023 with a provision to 

extend the term for another three months, as per the schedule and subject to the terms and 

conditions stipulated in the tender document. Interested eligible bidders may obtain tender form 

from Kattappana Dairy, on payment of tender fee and further information from the Marketing 

Department during working hours.  

 

1.  The bid shall be submitted in a sealed cover. The necessary documents if any may be 

attached along with the tender. 

2.  Detailed terms and conditions, scope of work etc as indicated in the bidding document of 

the above works. 

3. Bid reference : No ED/KTP/MKTG/02-T/4 dated 03/10/2022 

4. Price of Tender Form    : Rs 236.00 (Including GST) 

5. Sale of tender documents   : 03-10-2022 to 013-10-2022, 5 pm 

6. EMD      : Rs 1000/- 

7. Security Deposit    : 15,000/- (Item No 1-5 each 3,000/-). Painting works – Rs  .

          5000/-(Item No 6) 
8. Last date/time for submission of BID  : 14-10-2022 at 12 pm 

9. Date & time of bid opening   : 14-10-2022 at 12.30 pm 

10. Place of opening Tender   : Administrative block, Kattappana Dairy 

11. Address for communication  

The Unit Head, 

Kattappana Dairy,  

ERCMPU Ltd 
Nirmalacity – 685515 
Ph: 04868-278244, 278314 Email : ercmpukattappana@gmail.com 

All bids must be accompanied by Bid security (EMD) as specified in the tender notice 

 

 

                                                                                       Unit Head 

          Kattappana Dairy   

Copy to : All Notice Boards/All Unit Heads/Head Office 

Dairy Managers Kottayam/Thrissur/Kattappana/Products Dairy, MF/OC 

mailto:ercmpukattappana@gmail.com
mailto:ercmpukattappana@gmail.com

