
"ഭരണഭാഷ മാ ഭാഷ"
A1/875/2022                                                                      ഗവ . േകാേളജ ്, കൽ
                                                                                             ഴ ടി പി.ഒ -673122 
                                                                                             േഫാൺ : 04936 204569 
                                                                                                25 / 06   / 2022 
                                            െടെട ർർ േനാ ീസ്േനാ ീസ് 
             
                 കൽ  എൻ.എം,എസ ് എം ഗവ . േകാേളജിൽ Furniture   വിതരണം െച ത ് ാപി തിന്
അംഗീ ത ാപന ളിൽ നി ം  െവ  ദർഘാ കൾ ണി െകാ .
 അട ൽ ക                                                              -             3,10,000 /-
 നിരത വ ം                                                                   -            3100
 അ ൽ ദർഘാസ ്േഫാറ ിെ  വില                -       900  + 162 (GST 18 %)*
പകർ  ്ദർഘാസ ്േഫാറ ിെ  വില                  -       450 + 81  (GST 18 %)
െട ർ േഫാം വിൽ  അവസാന തി തി      -     07 / 07   / 2022   3  PM 
െട ർ േഫാം സ ീകരി  അവസാന തി തി  - 07 / 07 / 2022   4.30 PM 
െട ർ  റ  തി തി                                           -    08 / 07  / 2022  12 N 

            
                       ദർഘാ കൾ " Furniture   വിതരണം െച ത ് ാപി തി   ക േ ഷൻ " എ
തലെകേ ാ ടി ിൻസി ാൾ , എൻ.എം.എസ.്എം ഗവ . േകാേളജ ്കൽ  , ഴ ടി പി.ഒ , വയനാട ്, പിൻ -673122 
എ  വിലാസ ിൽ ലഭി ിരിേ താണ ് .ൈവകി ി  ദർഘാ കൾ പരിഗണി ത  . െട ർ റ തിന്
തീ മാനി  സമയം ഹാജ  കരാ കാ െടേയാ അവ െട അംഗീ ത തിനിധിക െടേയാ സാ ിധ ിൽ റ ്
പരിേശാധി താണ ് . ദർഘാസ ് േഫാറ ൾ തപാലിൽ ലഭി വാൻ  ിൻസി ാൾ ,എൻ.എം.എസ.്എം  ഗവ .
േകാേളജ ്, കൽ  , ഴ ടി പി ഒ ,വയനാട ്, േകരളം , പിൻ - 673122 എ  വിലാസ ിൽ ബ െ േട താണ ്.
                 ദർഘാസ ്േഫാറ െട വില വാ ി  സമയ  ്തെ  അടയേ് താണ ് . ഒരി ൽ ദർഘാസ്
േഫാറ ിന ് നൽകിയ വില തിരി  നൽ ത  . െച  ് , ഡിമാൻഡ ് ാ  ് , ാ  ് എ ിവ േഫാറ ിെ
വിലയായി സ ീകരി ത  .വി.പി.പി ആയി േഫാറം അയ ത  .ദർഘാസ ് േഫാറം ൈകമാ ം െച ാൻ
പാ ത  . ഓേരാ ദർഘാസി െമാ ം 220  /- പ വില   പ ിൽ ഒ  ാഥമിക എ ിെമ ം
നിരത വ മായ (EMD) 3100/- പ ം സമർ ിേ താണ ് .  േകരള ിന ് റ  ക നികളിേല  ് ദർഘാസ്
േഫാറം നൽ തിന ്125/- പ മണിഓർഡർ ആയി ദർഘാസ ്േഫാറ ിെ  വിലേയാെടാ ം നൽേക താണ ്. 

                  ദർഘാ കൾ റ ാ വാ  അധികാരം ിൻസി ാലിൽ നി ി മാണ ്.ദർഘാസ ്േഫാറം രജിേ ർഡ്
തപാലിൽ ലഭി വാൻ ദർഘാസ ് േഫാറ ിെ  വില ം തപാൽ ചാർ ം ഉൾെ െട മണിഓർഡർ ആയി
അയേ താണ ് . സാധന ിെ  വില നി തി ഉൾെ െട തായിരി ണം െട റിൽ േരഖെ േ ത ് .
െട റിൽ വിതരണം െച ാൻ ഉേ ശി  സാധന െട രാൻഡ ് േപ ം , വിശദ വിവര ം കാണി ിരിരി ണം

ാേദശികമായി ിേ ർ െ  ഉപകരണ ൾ യാെതാ  കാരണവശാ ം സ ീകരി ത  . വിതരണം െച ത്
ാപി െ  ഉപകരണ ൾ ബ െ  ാപന ൾ പരിേശാധി  ് സർ ിഫി  ് ലഭി തി േശഷം മാ േമ

അതിെ  വില നൽ ക  . G.S.T  നിയമ ൾ ബാധകമാണ ്.

                         ഭാഗികമാേയാ , വനാേയാ െട കൾ സ ീകരി തി ം നിരാകരി തി  അധികാരം
ിൻസി ാളിൽ നി ി മാണ.്

*(െട ർ േഫാമിെ  േമ  ജി.എസ.്ടി ക െട ർ േഫാം വാ  െരജിേ ഡ ് നി തി ദായകൻ റിേവഴസ് ് ചാർജ്
േമാഡി െട അടേ താണ ്.)

                                                                                          Mr .SHAJI THADDEUS 
                                                                         Assistant Professor in charge of Principal



Detailed Specification 
   Table 1
SL.NO. ITEM DESCRIPTION QTY

1

5 numbers of  three node desk (Type I)
Size specifications
Table Top
        length :88 inches
        Width : 18 inches
Keyboard Tray
        Width :13 inches
        Height : 5 inches
CPU Cabin
        Width :13 inches
Table height:30 inches
-Soft movement telescopicball bearing channels forkeyboard trays
-Keyboard tray thickness: 8mm
-Desk wire cord cable grommets for holes
 

5

 
2

Teacher Table with server rack (2 draw,2 cupboard,1 keyboard draw . 120 x 75 x
60 Cms)

1

  Table 2
Item details Specification Qty

Three Node Desk  ( Type II)

specification
Table top

Length :88 inches
Width :22 inches

Keyboard Tray
Width : 26 inches
Height : 5 inches

CPU Cabin Width: 13 Inches
Table Height :30 Inches
Intermediate spaces having width
2.5 inches

Soft movement telescopic ball bearing
channels for Keyboard tray
Keyboard tray thickness :8mm
Desk wire cord cable grommets for holes
Cpu Cabin alignment as per Customer
choice
Wood: MDF/Plywood as per Customer
choice(thickness 12 mm)
Every node desks should be electrified
with ISI standard (Each system may have
a power plug attached).Switches,wires
and sockets(ISI Standard) as per
customer choice.

1



All Desk must be painted using ISI
standard Enamel(Mat Finish,Color as per
Customer Choice) 
Ten year warranty for all the materials
The cost include all taxes,installation and
transport charges
Changes in the material and
measurement may be done within cost
limits as per customer choice before
issuing supply/work order
For detailed measurements and
clarifications regarding node desk design
and materials, you may contact the dept.
of computer science

Two Node Desk

specification
Table top

Length :30 inches
Width :22 inches

Keyboard Tray
Width : 26 inches
Height : 5 inches

CPU Cabin Width: 15 Inches
Table Height :30 Inches
Intermediate spaces having width
2.5 inches

Soft movement telescopic ball bearing
channels for Keyboard tray
Keyboard tray thickness :8mm
Desk wire cord cable grommets for holes
Cpu Cabin alignment as per Customer
choice
Wood: MDF/Plywood as per Customer
choice(thickness 12 mm)
Every node desks should be electrified
with ISI standard (Each system may have
a power plug attached).Switches,wires
and sockets(ISI Standard) as per
customer choice.
All Desk must be painted using ISI
standard Enamel(Mat Finish,Color as per
Customer Choice) 
Ten year warranty for all the materials
The cost include all taxes,installation and
transport charges
Changes in the material and
measurement may be done within cost
limits as per customer choice before

1



issuing supply/work order
For detailed measurements and
clarifications regarding node desk design
and materials, you may contact the dept.
of computer science

Rotating Cushioned
Computer Chair

Cushioned Chair
Hydraulic Lifting With lever
45 Degree Tilt with handle
Stainless Steel Bottom with wheels
Color,material, and model as per
customer choice
10 year onsite warrenty on all parts
Costs include transport charges

22
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