
KANNUR UNIVERSITY

PLANNING AND DEVELOPMENT BRANCH

QUOTATION NOTICE

Pl.D/PLD-B2/ 6701/2019 Date:  25.10.2022

Kannur University invites quotation for starting Cafeteria inside the Student Amenity Centre
Building at Thavakkara Campus of Kannur University from experienced and licensed
institutions for a period of 2(two) year.

Description To start Cafeteria for students/staff etc. to
provide Tea/Coffee/Juice snacks etc

Last date and time for submission of EOI 11.11.2022 at 3.00 pm

Date and Time for opening of EOI 11.11.2022  at 3.30 pm

EMD Rs.1000/-

Security Deposit 3,05,000/-�പ

Area of the Cafeteria Dining Area     : 1202.16 sq.feet (111.725 m2 )
Kitchen      :500.23 sq.feet (46.49 m2)
Store         : 133.424 sq.feet (12.4 m2)
Wash Area         : 132.67 sq.feet (12.33 m2)

Please visit the website” www.kannuruniversity.ac.in ” for more details. The eligible and
interested vendors may quote the rate in the prescribed format and sent to “The Registrar,
Kannur University, Thavakkara Campus, Civil Station P.O, Kannur-670002”. Also see
the guidelines issued in this regard

Note: Response for quotation will not be considered unless it is complete. All supporting
documents (Copy of license , experience certificate etc. ) shall be enclosed along with the
application and to be submitted on or before the due date. Response received after stipulated
date & time shall not be considered.

Sd/-
REGISTRAR(i/c)

To
1. Website
2. Notice Board
3. Notice Board, Municipal Corporation, Kannur
4. The Mathrubhumi Daily, Kannur Edition
5. The Hindu Daily, All Kerala Edition

http://www.kannuruniversity.ac.in




ക�ർസർവകലാശാല
(കെഫ�ീരിയ നട�ി�് സംബ�ി�് നിബ�നകൾ )

1. ക�ർ സർവകാലശാല, താവ�ര ക�ാ�സ് �ഡൻറ് അമിനി�ി െസ�റി��
കെഫ�ീരിയയിൽ ര�് വർഷേ��് സർവകലാശാല ജീവന�ാർ�ും ,അധ�ാപകർ�ും
,വിദ�ാർഥികൾ�ും െപാ�ജന�ൾ�ും േവ�ികെഫ�ീരിയ നടേ��താണ്.

2. കെഫ�ീരിയ നട��തി�� ആെള തിരെ���േ�ാൾ ��ത േജാലി�� �ൻപരിചയവും
അേപ�കെ� �ാ�ി�ം �േത�കം പരിഗണി��താണ്.

3. കരാർ കാലാവധി ര�് െകാ�േ��ായിരി�ം, പെ� കെഫ�ീരിയ നട�ി�് ��ികരമെ��ിൽ
ഒ� മാസെ� േനാ�ീസ് നൽകിയതിന് േശഷം കരാർ അവസാനി�ി��താണ്. കെഫ�ീരിയ
നട�� േകാൺ�ടാക്ടർ ഒ� മാസെ� േനാ�ീസ് നൽകിയതിനുേശഷം മാ�േമ സ��ം
നിലയിൽകെഫ�ീരിയ നട�ി�് അവസാനി�ി�വാൻപാ�ള� .

4. Dining area (1202.16 sq.ft) , Kitchen (500.23 sq.ft) , Store (133.424 sq.ft) and Wash area

(132.67 sq.ft) എ�ിവ ഉൾെ�ടു�താണ് കെഫ�ീരിയ െക�ിടം. GST ഉൾെ�െടയു�
മാസവാടക െതാ��� മാസം 10-തീയതി��ിൽ േകാൺ�ടാക്ടർസർവകലാശാലഫിനാൻസ്
ഓഫീസ�െട േപരി�� അ�ൗ�ിേല� അട�ക�ം അതിെ� െറസി�് അതാ� മാസം
സർവകലാശാലയിൽ ഹാജരാേ��തുമാണ്

5. ക�േ�ഷ�കളിൽ, ന�ാൻ ഉേ�ശി�� മാസവാടക (സർവകലാശാല നി�യി�ിരി��
അടി�ാന മാസ വാടക�(Rs. 43,000/- + GST �കളിൽ േരഖെ���ണം -�ടിയ �ക)
േരഖെ��േ��താണ്. കെഫ�ീരിയ നട�ി�ി�� കരാ�കാരെന നിർണ� യി�ു�ത് ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ആയിരി�ം. ഓേരാ മാസേ��ം വാടക െതാ��� മാസം 10-തീയതി��ിൽ
േകാൺ�ടാക്ടർ നൽേക�താണ്. 10-തീയതി� േശഷ�� ഓേരാ ദിവസ�ി�ം ഒ� നി�ിത
�ക ൈഫൻ ഈടാ��താണ്. അതിെ� െറസി�് അതാ� മാസം സർവകലാശാലയിൽ
ഹാജരാേ���മാണ്

6. ഓേരാ മാസേ��ം െവ�ം,ഇെല�ിസി�ി ചാർജ് എ�ിവ േകാൺ�ടാക്ടർ നൽേക�താണ്..
അതിെ� െറസി�് അതാ� മാസം സർവകലാശാലയിൽ ഹാജരാേ��തുമാണ്

7. കെഫ�ീരിയയിൽ ആഹാരസാധന��െട വിലനിലവാരം വ��മായി േബാർഡിൽ എ�തി
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് കാണ��വിധം േകാൺ�ടാക്ടർ സ��ം ചിലവിൽ
�ദർശി�ിേ��താണ്

8. കെഫ�ീരിയയിൽആഹാരസാധന�ള�ാെത മെ�ാ�ം തെ� വിൽ�ാൻപാ��ത�.
.

9. കെഫ�ീരിയയിൽ േവ��� േജാലി�ാെര നിലവി�� െതാഴിൽ നിയമ�ൾ�ു വിേധയമായി
േകാൺ�ടാക്ടർ നിയമിേ��താണ് . േജാലി�ാർ ��ി�� �ണിേഫാം ധരിേ��താണ്.
(Cap, gloves etc.)

10. കെഫ�ീരിയ നട�ി�ി�� ൈലസൻസ് �തലായവ ബ�െ�� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ നി�ം �ഡ് േസ�ി ഡി�ാർട്െമ�ിൽ നി�ം വാ�ിയിരിേ���ം
നിയമാ��തമായ നി�തികൾ �തലായവ നൽേക�തും േകാൺ�ടാക്ടറുെട �മതലയാ��

11. കെഫ�ീരിയ നട�ി�് കാ�ീൻ അഡ് ൈവസറി ക�ി�ി�െട നിർേദശ�ൾ�ും
തീ�മാന�ൾ�ും വിേധയമായിരി �ണം

12. കെഫ�ീരിയ� േക�പാ�കൾ �ടാെത ��ി��േതാെടാ�ം െക�ിട�ം പരിസര�ം �ചിയായി
��ി�വാ�ം �ചിയായി ആഹാരസാധന�ൾ വിതരണം െച��തി�ം േകാൺ�ടാക്ടർ



ബാധ��നാണ് . േവ�് അതാത് ദിവസം തെ� സർവകലാശാല മാനദ��ൾ പാലി�
നിർബ�മായും നീ�ം െചേ��താണ്.

13. െതരെ���� ആൾ കെഫ�ീരിയ നട��തിന് ��് 3,05,000/- �പ െസക�രി�ി ആയി
ക�ിെവ�ക�ം സർവകലാശാല നി�യി�� വ�വ� അട�ിയ ഒ� എ�ിെമ�ിൽ
ഒ�ിേട��മാണ്

14. അേപ�കൻ �േത�കം സീൽ െവ� കവറിൻെറ �റ� കെഫ�ീരിയനട��തി�� അേപ�
അതിനായി നി�യി�െ�� ദിവസം 3.P.M മണി�് �ൻപായി �ണിേവ�ി�ി ഫിനാൻസ്
ഓഫീസ�െട േപരിൽ എ�� 1000/- �പ�െട നിരത�വ��ിെ� രശീതിേയാ��ടി രജി�ാർ�്
സമർ�ി�ണം

15. 11.11.2022 ൈവ�േ�രം 3 മണി വെര ലഭി�� അേപ�കൾ അേ� ദിവസം 3.30 മണി�്
�റ��താണ്.

16. കെഫ�ീരിയ നട�ി�ി�� ഏ� അേപ��ം സ�ീകരി��തി�ം കാരണം കാണി�ാെത
നിരസി��തി��� അവകാശം �ണിേവ�ി�ി രജി�ാറിൽ നി�ി�മാണ്

17. സർവകലാശാലയിൽ നിലവി�� മ� കരാർ/ക�േ�ഷൻ നിബ�നകൾ ഈ കരാറി�ം
ബാധകമാണ്.

18. സർവകലാശാല നിയമ�ൾ�ു വിേധയമായി കെഫ�ീരിയ നട�ിെ�ാ�ാെമ� അേപ�കെ�
�തി� അേപ�യിൽ േരഖെ��േ��താണ്.

19. സർവകലാശാല കെഫ�ീരിയയിൽ മ� െപാ� പരിപാടികേളാ സ�ാര�േളാ നട�വാൻ പാടി�.
കെഫ�ീരിയയിൽ നി�ം ഭ�ണ��ാ�ി ക�ാംപാസി� �റേ�� നൽകുവാൻ
അ�വദി��ത�

20. �ാ�ിക്, േപാളി�ീൻ അട�ിയ വ���െട ഉപേയാഗം കെഫ�ീരിയയിൽ പരമാവധി
�റേ��താണ്

21. ഭ�ണപദാർ��ൾ�ഷായി നൽേക�താണ്.
22. കെഫ�ീരിയയിൽ നി�ം േസവനം അവസാനി�ി� േപാ�േ�ാൾ കെഫ�ീരിയ�ം പരിസര�ം

��ിയായി ��ിേ��താണ്.
23. എ�ാ ദിവസ�ം കെഫ�ീരിയ �ട� ��ിയാ�ിയിേട�താണ്.
24. കെഫ�ീരിയ�െട ���ി സമയം രാവിെല 8 �തൽ ൈവ�േ�രം 6 മണി വെരയാണ്. 6 � േശഷം

ഒ� കാരണവശാ�ം കെഫ�ീരിയ�െട �വർ�നംഅ�വദനീയമ�.

Sd/-

രജിസ് �ാർ



 

KANNUR UNIVERSITY 

PLANNING AND DEVELOPMENT BRANCH 

Quotation for starting Cafeteria inside the Student Amenity Centre Building 

at Thavakkara Campus of Kannur University from experienced and licensed 

institutions for a period of 2(two) year. 

Read:- Guidelines issued for running the  Cafeteria 

Description To start  Cafeteria for students/staff etc. to 

provide Tea/Cofee/Juice snacks etc  

Name 

 

 

 

Address 

 

 

 

 

 

 

Contact number 

 

 

 

Previous experience 

 

 

 

 

 

 

Monthly rent quoted   

(Above the minimum rent fixed by the 

University) 

 

 

 

 

Signature  

 

Place: 

Date  

 


