
ಟ ೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ  
 (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಮುಖ ಾಂತರ) 

 

ಸಾಂಖೆೆ: ಕೆಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಮ ತಸೆೋ/ಜಿಕೆ/15/2019-20  ದಿನ ಾಂಕ: 09-01-2020 

ಕನ ಾಟಕ ರ ಜ್ೆ ವಿದ್ುೆನ ಾನ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್) ಸಾಂಸೆೆಯಲ್ಲ ಿ ಪೂವ ಾರ್ಾತೆ ಹೆ ಾಂದಿರುವ 

ನೆ ೋಾಂದ ಯಿತ ಸರಬರ ಜ್ುದ ರರಾಂದ್ “ಕಾಂಪೂೆಟರ್ ಮತುು ಪ್ರಾಂಟರ್”  ಸರಬರ ಜ್ು ಮ ಡಲು ಟೆಾಂಡರ್ ಕರೆಯಲ ಗಿದೆ. 

EMD ರ . 5,000/-  ಗಳನುು DD / RTGS ಮ ಲಕ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್, ಬೆಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ ಹೆಸರನಲ್ಲ ಿಪ ವತಿಸಬರ್ುದ ಗಿದೆ.  

ಟ ೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ್ ವಿಳಾಸದೆಂದ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ 

ಟ ೆಂಡರ್ ದಾಖಲ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರನವ ದನಾೆಂಕ : 20-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:00 ಗೆಂಟ  ಯೆಂದ 

ಟ ೆಂಡರ್ ಸ್ವೇಕರಿಸನವ ಕ ೊನ ಯ ದನಾೆಂಕ : 21-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:00 ಗೆಂಟ  ವರ ಗ  

ಟ ೆಂಡರ್ ತ ರ ಯನವ ದನಾೆಂಕ : 21-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:30 ಗೆಂಟ ಗ  

ಮನಚ್ಚಿದ ಲಕ ೊಕೇಟ ಗಳ ಮೇಲ  “ಕಾಂಪೂೆಟರ್ ಮತುು ಪ್ರಾಂಟರ್” ಸರಬರ ಜ್ು ಮ ಡಲು ಎೆಂದನ ನ್ಮೊದಸ್ ಸಲಿಿಸಲನ ಸೊಚ್ಚಸ್ದ . 

ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇ PÉ.J¸ï. ²ªÁ£ÀAzÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕರನ – ತಾೆಂತಿರಕ ಇವರನ್ನು 

ಸೆಂಪ್ರ್ಕಿಸಬಹನದಾಗಿದ . ದೊರವಾಣಿ ಸೆಂಖ್ ಯ: 080 - 22225645 ಮತ್ನು 9731560743. 

ಟ ೆಂಡರ್ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ಯಲನ ಹಾಗೊ ಸಲಿಿಸನವ ವಿಳಾಸ: ನಿದ ೇಿಶಕರನ – ನಿವಿಹಣ , ರ್ಕಯೇನಿಕ್ಸ್, ಶಾೆಂತಿನ್ಗರ, 
ಬ ೆಂಗಳೂರನ – 560 027 

 ಸಹಿ/- 
 ನಿದ ೇಿಶಕರನ – ನಿವಿಹಣ  
 

 

 

 

 

 



 

ಟ ೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ  
 (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಮುಖ ಾಂತರ) 

 

ಸಾಂಖೆೆ: ಕೆಎಸ್ಇಡಿಸಿ/ಮ ತಸೆೋ/ಜಿಕೆ/16/2019-20  ದಿನ ಾಂಕ: 09-01-2020 

ಕನ ಾಟಕ ರ ಜ್ೆ ವಿದ್ುೆನ ಾನ ಅಭಿವೃದಿ ಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್) ಸಾಂಸೆೆಯಲ್ಲ ಿ ಪೂವ ಾರ್ಾತೆ ಹೆ ಾಂದಿರುವ 

ನೆ ೋಾಂದ ಯಿತ ಸರಬರ ಜ್ುದ ರರಾಂದ್ “ಕಾಂಪೂೆಟರ್ ಮತುು ಪ್ರಾಂಟರ್”  ಸರಬರ ಜ್ು ಮ ಡಲು ಟೆಾಂಡರ್ ಕರೆಯಲ ಗಿದೆ. 

EMD ರ . 5,000/-  ಗಳನುು DD / RTGS ಮ ಲಕ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್, ಬೆಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ ಹೆಸರನಲ್ಲ ಿಪ ವತಿಸಬರ್ುದ ಗಿದೆ.  

ಟ ೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ್ ವಿಳಾಸದೆಂದ ಪ್ಡ ಯಬಹನದನ 

ಟ ೆಂಡರ್ ದಾಖಲ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರನವ ದನಾೆಂಕ : 20-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:00 ಗೆಂಟ  ಯೆಂದ 

ಟ ೆಂಡರ್ ಸ್ವೇಕರಿಸನವ ಕ ೊನ ಯ ದನಾೆಂಕ : 21-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:00 ಗೆಂಟ  ವರ ಗ  

ಟ ೆಂಡರ್ ತ ರ ಯನವ ದನಾೆಂಕ : 21-01-2020 ಸಮಯ: ಮಧ್ಾಯಹು 02:30 ಗೆಂಟ ಗ  

ಮನಚ್ಚಿದ ಲಕ ೊಕೇಟ ಗಳ ಮೇಲ  “ಕಾಂಪೂೆಟರ್ ಮತುು ಪ್ರಾಂಟರ್” ಸರಬರ ಜ್ು ಮ ಡಲು ಎೆಂದನ ನ್ಮೊದಸ್ ಸಲಿಿಸಲನ ಸೊಚ್ಚಸ್ದ . 

ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೇ PÉ.J¸ï. ²ªÁ£ÀAzÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, ವಯವಸ್ಾಾಪ್ಕರನ – ತಾೆಂತಿರಕ ಇವರನ್ನು 

ಸೆಂಪ್ರ್ಕಿಸಬಹನದಾಗಿದ . ದೊರವಾಣಿ ಸೆಂಖ್ ಯ: 080 - 22225645 ಮತ್ನು 9731560743 

ಟ ೆಂಡರ್ ದಾಖಲ ಗಳನ್ನು ಪ್ಡ ಯಲನ ಹಾಗೊ ಸಲಿಿಸನವ ವಿಳಾಸ: ನಿದ ೇಿಶಕರನ – ನಿವಿಹಣ , ರ್ಕಯೇನಿಕ್ಸ್, ಶಾೆಂತಿನ್ಗರ, 
ಬ ೆಂಗಳೂರನ – 560 027 

 ಸಹಿ/- 
 ನಿದ ೇಿಶಕರನ – ನಿವಿಹಣ  
 

 

 


