
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ರಸ್ತ ೆಸ್ನರಿಗತ ನಿಗಮ :  ಬತೆಂಗಳೂರು ಕತೀೆಂದ್ರೀಯ ವಿಭನಗ  : ಬತೆಂಗಳೂರು 
ಕ್ರಷಂ: ಕ್ರಹಸಹ/ಬ ಂ.ಕ ೇ.ವಿ/ಷಂ/ವಹಣಿಜ್ಯ/  2718  /16-17                                  ದಿ:  22 -02-2017 

“ಟತೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣತ ಸೆಂಖ್ತಯ : 03/2017” 
 ಕ್ನಹಾಟಕ್ ರಹಜ್ಯ ರಸ ೆ ಸಹರಿಗ  ನಿಗಮ, ಬ ಂಗಳೂರು ಕ ೇಂದಿರೇಯ ವಿಭಹಗದ ವಹಯಪ್ತೆಯಲ್ಲ ಿಬರು ನ ಲಮಂಗಲ ವಹಸನ 

ನಿಲ್ಹಾಣದ ವಹಣಿಜ್ಯ ಷಂಕೇಣಾದಲ್ಲಿರು ಮಳಿಗ  ಷಂಖ್ ಯ: 10 ರ ರವಹನಿಗ  ಅಧಿ ದಿನಹಂಕ್: 28-02-2017 ಕ ೆ ಮುಗಿಯುತ್ೆದ . 
ದಿನಹಂಕ್: 01-03-2017 ರಿಂದ ಐದು ಶಾಗಳ ಅಧಿಗ  ರವಹನಿಗ ದಹರರನುು ಆಯ್ಕೆ ಮಹಡಲು ಟ ಂಡರ್ನುು ದಿನಹಂಕ್: 15-

03-2017 ರಂದು 14:00 ಗಂಟ ಗ  ವಿಭಹಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಹಧಿಕಹರಿ, ಕ್.ರಹ.ರ.ಸಹ.ನಿಗಮ, ಬ ಂಗಳೂರು ಕ ೇಂದಿರೇಯ ವಿಭಹಗ, 

ಶಹಂತಿನಗರ, ಬ ಂಗಳೂರು-560027 ರರ ಕ್ಛ ೇರಿಯಲ್ಲ ಿ ನಡ ಷಲ್ಹಗುುದು. ಷದರಿ ಮಳಿಗ ಗ  ಮಹಸಿಕ್ ರವಹನಗಿ ವುಲೆನುು 
ನಿಗದಿಡಿಸಿರುುದಿಲ.ಿ ಟ ಂಡರ್ನಲ್ಲ ಿಭಹಗಹಿಸಿಲು ಇಚ್ ೆಯುಳಳರು ವಿಳಹಷದ ಗುರುತಿನ ಚೇಟಿ / ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಾ /ಚ್ಹಲನಹ 

ರವಹನಗಿ ಯಹುದಹದರೂ ಒಂದರ ರತಿಯನುು ಹಹಗೂ ಅರ್ಜಾಯ ವುಲೆನುು ಹತಿಸಿ, ಅರ್ಜಾ ಹಹಗೂ ಶರತ್ುೆ ಮತ್ುೆ 
ನಿಬಂಧನ ಗಳನುು ಕ್ಛ ೇರಿಯ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲ ಿ ದಿನಹಂಕ್: 14-03-2017 ರಂದು 15.00 ಗಂಟ ಯರ ಗ  ಡ ಯಬಸುದು. ಟ ಂಡರ್ 

ಅರ್ಜಾಯಲ್ಲ ಿಮಹಸಿಕ್ ರವಹನಿಗ  ವುಲೆನುು ತಹವ ೇ ನಮೂದಿಸಿ ಹಹಗೂ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ೆದ ಡಿಡಿ ಯನುು ಮತ್ುೆ ಷಂಬಂಧಟಟ 
ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುು ಅರ್ಜಾಯಂದಿಗ  ಅಡಕ್ಗ ೂಳಿಸಿ, ದಿನಹಂಕ್: 15-03-2017 ರಂದು 13.00 ಗಂಟ ಯರ ಗ  ಷಲ್ಲಿಷಬಸುದು. 
 

ಟತೆಂಡರ್ಗತ ಒಳಪ್ಡುವ ಮಳಿಗತಯ ವಿವರಗಳು 
ಕ್ರ.ಷಂ.  ಬಸ್ ನಿಲ್ಹಾಣದ ಹ ಷರು  ಅಧಿ 

(ಶಾಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ಖ್ಹಲ್ಲಯಹಗು 

ಮಳಿಗ   

  ವಿಸಿೆೇಣಾ   
(ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ಮಹಸಿಕ್           

ಮಿತ್ಯಯ ವುಲೆ 
ಇ.ಎಂ.ಡಿ  

(ರೂ.ಗಳಲ್ಲ)ಿ 

ಅರ್ಜಾ  
ವುಲೆ 

1 ನ ಲಮಂಗಲ ಬಸ್  

ನಿಲ್ಹಾಣ, 

5 ಶಾಗಳು 
 

ಮಳಿಗ  ಷಂಖ್ ಯ 
-10 

118      - 83,000-00 500-00 

 

  ಟ ಂಡರ್ನಲ್ಲ ಿ ಭಹಗಹಿಷುರ  ೈಕ ಯವಸಿಿಯಹದರು ಷಂಸ ೆಯು ಆಗಿಂದಹಗ  ೆ ವಿಧಿಷು ಶರತ್ುೆ ಮತ್ುೆ 
ನಿಂಬಂಧನ ಗಳಿಗ  ಬದಾರಹಗಿರಬ ೇಕ್ು, ಮಹಸಿಕ್ ರವಹನಗಿ ವುಲೆದ ಮೇಲ್  ರತಿ ಶಾ ಶ ೇಕ್ಡ. 10% ರಶುಟ ಹ ಚುೆರಿ ವುಲೆದಂತ  
ಹತಿಷಬ ೇಕ್ು ಹಹಗೂ ರತಿ ತಿಂಗಳು ರವಹನಗಿ ವುಲೆ ಹತಿಷುವಹಗ ಸ ೇವಹ ವುಲೆ ಮತ್ುೆ ಇತ್ರ  ವುಲೆಗಳನುು 
ಹತಿಷಬ ೇಕಹಗಿರುತ್ೆದ . ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ ೆಮತ್ುೆ ಷಂಬಂಧಟಟ ದಹಖಲ್ಹತಿಗಳನುು ಅಡಕ್ಗ ೂಳಿಷದ ೇ ಇದಾ ಕ್ಷದಲ್ಲ ಿಅರ್ಜಾಗಳನುು 
ತಿರಷೆರಿಷಲ್ಹಗುುದು. ಯಹುದ ೇ ಕಹರಣ ನಿೇಡದ  ಟ ಂಡರ್ನುು ುರಷೆರಿಷು / ರದುಾಡಿಷು ಅಥವಹ ಮಹಹಾಡು ಮಹಡು 

ಸಕ್ೆನುು ಷಂಸ ೆಯು ಕಹಯ್ದಾರಿಸಿಕ ೂಂಡಿದ . ಹ ಚೆನÀ ವಿರಗಳಿಗಹಗಿ ದೂರವಹಣಿ ಷಂಖ್ ಯ: 7760990029 & 7760990261 ಗಳನುು 
ಷಂಕಾಷಲು ಕ ೂೇರಲ್ಹಗಿದ .     

  

. 

                                                                                                       ಷಹಿ/- 

                                                                                          ವಿಭಹಗಿೇಯ ನಿಯಂತ್ರಣಹಧಿಕಹರಿ. 

                                                              ಕ್.ರಹ.ರ.ಸಹ. ನಿಗಮ, ಬ ಂಗಳೂರು ಕ ೇಂದಿರೇಯ ವಿಭಹಗ. 

                                                                              ಬ ಂಗಳೂರು. 


