
 

 ಷಂಖ್ಯೆ: ಕರಹಪಹನಿನಿ:ಇ-5254/ಅಡಳಿತ/ ಯುಪಿಎಸ್–CMC/2020-21          ದಿನಹಂಕ : 8.09.2020           

 

  

 

ಕನಹಾಟಕದಲ್ಲಿರು ಅಸಾ ಕಂನಿಗಳು/ಏಜೆನಿಿಗಳಿಂದ ಎರಡು ಟಂಡರ್ ದಸ್ಹಾವೇಜು ದದತಿಯಲ್ಲಿ 

(ತಹಂತಿಿಕ ಹಹಗೂ ಆರ್ಥಾಕ) ಕನಹಾಟಕ ರಹಜೆ ಪಹನಿೇಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಿಧಹನ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಹಗೂ ವಿವಿಧ ಡಿಪ ೇಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಹಾಪಿಸಿರು ಆನ್ಲೈನ್ ಯುಪಿಎಸ್ಗಳ ಎರಡು 

ಶಾ ಕಹಲಹಧಿಗೆ ಕಹಂಿಹೆನಿಿವ್ ನಿಾಸಣೆಯ ಟಂಡರನುು ಇ-ಪ ಿಕೂೆರ್ಮಂಟ್ ಪ ೇಟಾಲ್ 

www.eproc.karnataka.gov.in ಮುಖಹಂತರ ಆಹಹಾನಿಷಲಹಗಿದೆ. ಆಷಕ್ತಾಯುಳಳ 

ಬಿಡುುದಹರರು ರೂ.20,000/-ಇಎಂಡಿಯನುು ಇ-ಪ ೇಟಾಲ್ ಮೂಲಕ ಷಲ್ಲಿಸಿ ಭತಿಾ ಮಹಡಿದ 

ಬಿಡುುಗಳನುು ಷಲ್ಲಿಷಬಸುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ ಷಲ್ಲಿಷಲು ಕಡೆಯ ದಿನಹಂಕ 

22.09.2020ರ ಸ್ಹಯಂಕಹಲ 5.30ಗಂಟಯರೆಗೆ, ತಹಂತಿಿಕ ಬಿಡುುಗಳನುು ತೆರೆಯು ದಿನಹಂಕ 

24.09.2020ರ ಬೆಳಿಗೆೆ 11.30ಗಂಟಗೆ ಮತುಾ ಅಸಾ ತಹಂತಿಿಕ ಬಿಡುುದಹರರ ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡುುಗಳನುು 

ಹಹಜರಿರು ಬಿಡುುದಹರರ ಷಮುುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯು ದಿನಹಂಕ 28.09.2020ರ ಬೆಳಿಗೆೆ 11.30 

ಗಂಟಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿರಗಳಗಹಗಿ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಷದ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಷಂಕ್ತಾಷಬಸುದು.  

                                                               Sd/- 

                                              ಕಹಯಾನಿರ್ಹಾಸಕ ನಿದೆೇಾವಕರು (ಸ &ಆಡಳಿತ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನಹಾಟಕ ರಹಜೆ ಪಹನಿೇಯ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

(ಕನಹಾಟಕ ಷಕಹಾರದ ಒಂದು ಉದಿದಮ) 

4ನೇ ಮಸಡಿ, ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಎ ಬ್ಹಿಕ್ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಶಹಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560027 

         ದೂರರ್ಹಣಿ: 2248 3636/38/39 ಫ್ಹೆಕ್ : 22483645, 22113106 

 

http://www.eproc.karnataka.gov.in/


KSBCL/E-5254/ADMIN/UPS-CMC/2020-21                                8.09.2020. 
 

 

e- TENDER NOTIFICATION 

 
 

Tender is invited under two tender document system (Technical & Financial) 

through e-procurement portal from eligible Companies/Agencies in Karnataka 

towards Comprehensive Maintenance of online UPS installed at KSBCL HO & liquor 

depots located at various places in Karnataka for a period of two years. Interested 

bidders may download the tender documents from e-portal Website 

www.eproc.karnataka.gov.in. Tender documents alongwith EMD amount of 

Rs.20,000.00 should be uploaded by way of e-payment through e-portal only. The 

last date to upload the bids is upto 5.30 PM on or before 22.09.2020, Opening of the 

technical bid will be after 11.30 AM on 24.09.2020 and the opening of financial bids 

of the technically eligible bidders will be after 28.09.2020 at 11.30am in the 

presence of the available bidders. Further details can be obtained from the office of 

the undersigned and also through http://eproc.karnataka.gov.in 

                                                                               

                                                                                    Sd/-                                                              
Executive Director (Finance & Administration) 

 

 

 

 
 
 

 

               

 

 
 

 
 

KARNATKARNATAAKA STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED. 
              (A GOVERNMENT OF KARNATAKA UNDERTAKING) 

               4th Floor, TTMC Building ‘A’ Block, BMTC Shanthinagar, 

                                 Bangalore-560 027.  
               Tel : 2248 3636/38/39 Fax : 22483645, 22113106 
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