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അവതതാരരിക
ഐ.ടട.@ സസ്കൂള് വടകസ്ടടഴസ്സസ് - ടകരള സര്കക്കാര് പപക്കാതുവടദദക്കാഭദക്കാസ
വകുപടനു

കകീഴടല്

ചക്കാനലക്കാണസ്.

പ്രവര്തടക്കുന്ന

2005

ജൂലല

ടകരളതടപന്റെ

28

നസ്

സമ്പൂര്ണ

അന്നപത

വടദദക്കാഭദക്കാസ

ബഹ.

രക്കാഷ്ട്രപതട

ശകീ. എ.പട.പജ.അബസ്ദുള് കലക്കാമക്കാണസ് വടദദക്കാഭദക്കാസ ഉപഗ്രഹഹം എഡഡ്യൂസക്കാറസ് വഴടയുള
ഇന്റെറക്കാകസ്ടകീവസ് പനറസ്വര്കസ് ഉതസ്ഘക്കാടനഹം പചയ്തതസ്.

ടകരളതടപല എജഡ്യൂസക്കാറസ്

പനറസ്വര്കടടന്റെയുഹം വടകസ്ടടഴസ്സസ് ചക്കാനലടടന്റെയുഹം ടനക്കാഡല് ഏജന്സടയക്കായടരുന
ഐ.ടട.@സസ്കൂള്. ഇടപക്കാള് ഇതസ് ടകരള ഇന്ഫക്കാസസ്ട്രകസ്ചര് ആന്ഡസ് പടകസ്ടനക്കാളജട
ടഫക്കാര് എഡഡ്യൂടകഷന് (KITE) ആണസ്. 2006 ആഗസസ്റസ് 3 നസ് അന്നപത ബഹ.
മുഖദമനട ശകീ. വട.എസസ്.അചച്യുതക്കാനന്ദനക്കാണസ് ടനക്കാണ-ഇന്റെറക്കാകസ്ടകീവസ് ചക്കാനല്
ഉദസ്ഘക്കാടനഹം പചയ്തതസ്. ദടവസവഹം രക്കാവടപല 6 മണട മുതല് രക്കാതട 11 മണട വപര 17
മണടക്കൂര് സഹംടപ്രഷണഹം നടര്വഹടക്കുന്ന ചക്കാനലടപന്റെ സ്റ്റുഡടടയക്കായുഹം അപസ്ലടങടങസ്
ടസ്റ്റേഷനുഹം

തടരുവനന്തപുരതസ്

പൂജപ്പുരയടല്

പ്രവര്തടക്കുന.

ഡട.ടട.എചസ്.

ഓപടററര്മക്കാര് ടലക്കാകല് ടകബടള് പനറസ്വര്കസ് തുടങടയവയടലൂപട വടകസ്ടടഴസ്സസ്
ചക്കാനല് ടകരളഹം ഒട്ടുക്കുഹം ലഭദമക്കാണസ്. ഇതസ് ലലവസ് സസ്ട്രകീമടങടലൂപടയുഹം ലഭദമക്കാണസ്.
1.2

RFP ലകക്ഷ്യങ്ങള
ചക്കാനലടനസ്

ആവശദമക്കായ

ലഭടക്കുന്നതടനക്കായട,

വടപുലമക്കായ

വടദദക്കാഭദക്കാസ

നടനഹം

സക്കാപനങളടല്

വദകടകളടല്

ഗുണടമന്മയുള

വടദദക്കാഭദക്കാസ-വടടനക്കാദ

പരടപക്കാടടകള്

ഉളടകഹം
നടനഹം

ടശഖരടകക്കാന്

RFP

(ടപ്രക്കാഗ്രക്കാഹം രൂപടരഖ അടപക്ഷകള്) ക്ഷണടകക്കാന് ലകറസ് തകീരുമക്കാനടച.
1.3 പപ-കകതാളരിഫരികക്കേഷന് വക്ഷ്യവസ്ഥകള
1.

സമര്പടക്കുന്ന പരടപക്കാടടയുപട ഉളടകഹം സമൂഹതടപല ഒരു വടഭക്കാഗതടപന്റെയുഹം
ലവകക്കാരടകതകപള ഹനടക്കുന്നതക്കാകക്കാന് പക്കാടടല. മതഹം, മൂലദങള്, സഹംസക്കാരഹം,
പക്കാരമ്പരദഹം,

സകീ

പുരുഷസമതതഹം,

ലപതൃകഹം

തുടങടയ

കക്കാരദങളടല്

പൂര്ണമക്കായുഹം പക്ഷപക്കാത രഹടതമക്കായടരടകണഹം ഉളടകഹം.
2.

സര്കക്കാര്,

സര്കക്കാരടതര

തുടങടയവപയ

സക്കാപനങള്,

സഹംബനടച

വദകടകള്,

വടവക്കാദപരക്കാമര്ശങടളക്കാ

വടഷയങള്
ദൃശദങടളക്കാ

നടര്ബനമക്കായുഹം ഒഴടവക്കാകണഹം.
3.

പ്രതദക്ഷമക്കാടയക്കാ പടരക്കാക്ഷമക്കാടയക്കാ പശക്കാതലതടടലക്കാ ഉളടകതടടലക്കാ ഒരു
തരതടലുമുള പരസദങടളക്കാ പ്രചരണങടളക്കാ ഉണക്കാകക്കാന് പക്കാടടല.

4.

വടദദക്കാഭദക്കാസ

വടഭവങളക്കായട

ആധടകക്കാരടകവഹം,

നല്കുന്നവയടപല

വടശതസനകീയമക്കായ

എലക്കാ

ഉറവടടതടല്

വടവരങളഹം
നടനളതുഹം

പതളടയടകപപട്ടതക്കായടരടകണഹം. മക്കാറുന്ന വര്തമക്കാനകക്കാല യക്കാഥക്കാര്തദങള്
ഉള്പകക്കാള്ളുന്ന

ഉളടകഹം

ആയടരടകണഹം.

കുട്ടടകപള

ഒരര്തതടലുഹം

വഴടപതറടക്കുന്ന ഒനഹം തപന്ന ഉളടകതടല് ഇല എന്നതസ് വടഭവദക്കാതക്കാവസ്
ഉറപ്പു വരുതടയടരടകണഹം.
5.

ഉളടകതടനു

ക്രമക്കാനുഗതമക്കായ

ഒഴുക്കുപണന്നസ്

ഉറപ്പു

വരുത്തുകയുഹം

ലദനഹംദടന ജകീവടതതടല് നടനള വടവരണങളഹം പരക്കാമര്ശങളഹം ഉപണനഹം
ഉറപ്പു വരുത്തുകയുഹം പചടയ്യേണതക്കാണസ്.
6.

വടഭവദക്കാതക്കാവസ് IPR (ബബൗദടക സതതവകക്കാശഹം) ഉള ആടളക്കാ അഹംഗകീകൃത IPR
ഉടമ അധടകക്കാരപപടുതടയ യഥക്കാര്ത ഡകീലടറക്കാ ആപണന്നസ് പതളടയടകണഹം.

7.

നടര്വ്വഹണതടനുടശഷഹം, വടദദക്കാഭദക്കാസ ആവശദങള്കസ് അനുടയക്കാജദമക്കാവന്ന
തരതടല് പരടപക്കാടടകളപട നവകീകരണഹം പരടഷസ്കരണഹം, ടഭദഗതട വരുതല്,
ഉളടകഹം പൂര്ണ്ണമക്കാടയക്കാ ഭക്കാഗടകമക്കാടയക്കാ ഉപടയക്കാഗപപടുതല്, വടകസ്ടടഴസ്സസ്
ചക്കാനലടലൂപടയുള സഹംടപ്രഷണഹം തുടങടയ കക്കാരദങളടല് ഏതു തരതടലുള
മക്കാറഹം വരുത്തുന്നതടനുമുള പൂര്ണ്ണ അധടകക്കാരഹം ലകറടല് നടക്ഷടപ്തമക്കായടരടക്കുഹം.

8.

ഉല്പന്നതടപന്റെ ഐ.പട.ആര്. ഉടമ എന്ന നടലയടല് നടര്മക്കാതക്കാവടപന്റെ
അവകക്കാശവക്കാദഹം ഉന്നയടചടരടകണഹം. അപ്രകക്കാരമല എന്നസ് പടന്നകീടസ് പതളടയുന്ന
പക്ഷഹം അതസ് ബബൗദടക സതതവകക്കാശതടപന്റെ (ഐ.പട.ആര്.) ലഹംഘനമക്കായട
കണകക്കാകപപടുഹം. അതരഹം സന്ദര്ഭങളടല് സര്കക്കാരടപന്റെ ഭക്കാഗതസ് നടന്നസ്
നടയമപരമക്കായ നടപടടക്രമങള് ആരഹംഭടക്കുന്നതക്കാണസ്. നടര്മക്കാതക്കാവടപന്റെ
ഇതരഹം

പ്രവര്തടകളപട

സഹംഭവടക്കുകയക്കാപണങടല്

ഫലമക്കായട
അതു

ഏപതങടലുഹം

നടകതക്കാന്

തരതടലുള

റവനഡ്യൂ

നഷഹം

വകീപണടുകല്

നടപടടകളമക്കായട സര്കക്കാര് മുടന്നക്കാട്ടു ടപക്കാകുന്നതക്കാണസ്.
1.4 സമയപരരിധരി
1.

വടദദക്കാഭദക്കാസ

വകീഡടടയക്കാകള്

10

മടനടടട്ടക്കാ

അതടല്

കൂടുതടലക്കാ

ഉള

സമയബനടത പക്കാടകജുകളക്കായട നടര്മടക്കുകടയക്കാ നല്കുകടയക്കാ പചയ്യേണഹം.
2.

ഏപതങടലുഹം ഒരു സലഹം, തതതഹം, സഹംഭവങള് തുടങടയവ വടവരടക്കുന്നതസ്
കുറഞ്ഞതസ് 30 പസകന്റെസ് മുതല് പരമക്കാവധട 10 മടനടട്ടസ് വപര ലദര്ഘദമുള
'Quickie'

വകീഡടടയക്കാകള്/അനടടമഷനുകള്

നല്കക്കാവന്നതക്കാണസ്.
പ്രകീ-കതക്കാളടഫടടകഷന്

തങളപട
വദവസകളഹം

എന്നടവയുഹം

ഉല്പന്നഹം

നടര്മക്കാതക്കാവടനസ്

ടമല്പറഞ്ഞ

പക്കാലടക്കുനപണന്നസ്

എലക്കാ

നടര്ടദ്ദേശങള്

(പപ്രക്കാടപക്കാസല്) സമര്പടക്കുന്നതടനു മുമ്പസ് തപന്ന എലക്കാ വടഭവദക്കാതക്കാകളഹം
ഉറപ്പു വരുടതണതക്കാണസ്.

CHAPTER II
Procurement of video content
ഡടജടറല്

വകീഡടടയക്കാ

ടഫക്കാര്മക്കാറടല്

(DV)

വടകസ്ടടഴസ്സസ്

ചക്കാനല്

വഴട

സഹംടപ്രഷണഹം പചയ്യേക്കാന് അനുടയക്കാജദമക്കായ വടദദക്കാഭദക്കാസ വകീഡടടയക്കാകള് വക്കാങക്കാന്
നടര്ടദ്ദേശടക്കുന.
2.1 പപതാതു മതാര്ഗ്ഗനരിര്കദ്ദേശങ്ങള
1.

പ്രസസ്തുത

വകീഡടടയക്കാ

ഒനകടല്

വടഭവദക്കാതക്കാവസ്

സതയഹം

നടര്മടചടതക്കാ

ഇപലങടല് പുറഹംകരക്കാര് അടടസക്കാനതടല് നടര്മടചടതക്കാ ആകക്കാഹം.
2.

നല്കപപടുന്ന ഉല്പന്നങളടല് വടഭവദക്കാതക്കാവടനസ് പൂര്ണമക്കായ അവകക്കാശഹം
ഉണക്കായടരടകണഹം

ഒപഹം

അതസ്

പതളടയടക്കുന്ന

ടഡക്കാകച്യുപമന്റെറട

പ്രൂഫഹം

ഇടതക്കാപടക്കാപഹം പതളടവക്കായട നല്ടകണതക്കാണസ്.
3.

വടദദക്കാഭദക്കാസ

വകീഡടടയക്കാകള്

ഡട.വട.ഡട.

ടഫക്കാര്മക്കാറ്റുകളക്കായട

പ്രടവഡ്യൂവടനസ്

നല്കണഹം. പതരപഞ്ഞടുത പരടപക്കാടടകളപട നടര്മക്കാതക്കാകള് ഡട.വട. കക്കാസറസ്
അപലങടല് .MOV .AVI ടഫക്കാര്മക്കാറടല് സമര്പടചടരടകണഹം.
2.2 നരിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പരിക്കേല
1.

നടര്ടദ്ദേശങള് Annexure – 1 ല് പറഞ്ഞടരടക്കുന്നതുടപക്കാപല നടര്ദ്ദേടഷ അടപക്ഷ
ടഫക്കാമടല് സമര്പടകണഹം.

2.

പരടപക്കാടടയുപട ഡട.വട.ഡട. അടപക്ഷടയക്കാപടക്കാപഹം സമര്പടടകണതക്കാണസ്.

3.

മുന് ഉപടയക്കാഗഹം, IPR (ബബൗദടക സതതവകക്കാശഹം) തുടങടയവ സഹംബനടച
വടശദ നടര്ടദ്ദേശങള്:
(എ) നല്കുന്ന

വകീഡടടയക്കാ

മറസ്

എവടപടപയങടലുഹം

ഇതടനകഹം

ഉപടയക്കാഗടചടട്ടുപണങടല് (സഹംടപ്രഷണഹം പചയ്യുക, വടതരണഹം പചയ്യുക,
സട.ഡട., ടടപസ് തുടങടയ രൂപതടല് വടല്പന നടത്തുക). അടപക്ഷ
സമര്പടക്കുന്ന

സമയതസ്

ഈ

വസസ്തുത

വദകമക്കായട

പരക്കാമര്ശടടകണതക്കാണസ്.
(ബട) പ്രസസ്തുത വകീഡടടയക്കാ മറസ് ഏപതങടലുഹം ഏജന്സടക്കുടവണട അവരുപട
സക്കാമ്പതടക സഹക്കായതടനു കകീഴടല് നടര്മടചടട്ടുളതക്കാപണങടല് ആ
ഏജന്സടയുപട/വദകടയുപട

പകല്

Certificate സമര്പടടകണതക്കാണസ്.

നടനള

No

objection

(സട) വടഭവ

ദക്കാതക്കാവസ്

ടരഖക്കാമൂലമുള

പതളടവഹം

ഒപഹം

ഐ.പട.ആര്.

പകര്പവകക്കാശതടപന്റെ ഉടമസക്കാപകക്കാശഹം സഹംബനടച പ്രഖദക്കാപനവഹം
ഉള്പപടുതണഹം.

വകീഡടടയക്കാ പുറത്തുനടന്നസ് വക്കാങടചതക്കാപണങടല്,

യഥക്കാര്ത നടര്മക്കാതക്കാവടപന സഹംബനടച വടവരങള്, അപ്രകക്കാരഹം
പചയ്യേക്കാന്

ഐ.പട.ആര്.

ഉടമസന്

വടഭവദക്കാതക്കാവടപന

അഹംഗകീകരടചടട്ടുപണന്നസ് വദകമക്കാക്കുന്ന ടരഖകള്/അവയുപട പകര്പസ്
തുടങടയവ അടപക്ഷ ടഫക്കാമടടനക്കാപടക്കാപഹം സമര്പടടകണതക്കാണസ്.
2.3

നരിര്കദ്ദേശങ്ങള വരിലയരിരുത്തല - ആദക്ഷ്യ ററൗണണ
ഈ

RFP ടരഖയടല് മുന്കൂട്ടട നടശയടചടട്ടുള പ്രകീ കതക്കാളടഫടടകഷന്

വദവസകള്

അനുസരടചസ്

ആധടകക്കാരടകത

ഉറപ്പു

വടഭവദക്കാതക്കാവടപന്റെ

വരുത്തുന്നതടനസ്,

ടയക്കാഗദതക്കാ

ദക്കാതക്കാവസ്

സര്ട്ടടഫടകറടപന്റെ

സമര്പടച

പ്രമക്കാണങള്

പരടടശക്കാധക്കാ ക്രമതടല് സൂക്ഷസ്മ പരടടശക്കാധന നടത്തുഹം.
2.4 മളടരിമപഡരിയ വപഡരികയതായുപടെ പരിവവ
KITE രൂപകീകരടക്കുന്ന ഉളടക പരടടശക്കാധന സമടതട (Content Vetting
Committee) പരടപക്കാടടകളപട ഉളടകഹം പരടടശക്കാധടക്കുന്നതക്കാണസ്.

കമടറട പ്രടവഡ്യൂ

സമയതസ് വകീഡടടയക്കാകള് വടലയടരുത്തുഹം, കൂടക്കാപത വകീഡടടയക്കാകപള നക്കാലക്കായട തരഹം
തടരടക്കുകയുഹം പചയ്യുഹം.
A – 80% ഉഹം അതടനു മുകളടലുഹം
B – 60% മുതല് 79% വപര
C – 40% മുതല് 59% വപര
D – 25% മുതല് 39% വപര
ആവശദപമങടല്
നടര്ടദ്ദേശടചടട്ടുള

കമടറട

അവസക്കാന

വടശദകീകരണഹം

തകീയതടടകക്കാ

ആവശദപപടുഹം.

അതടനു

മുടമ്പക്കാ

കമടറട

കമടറടയുപട

അടനതഷണതടനസ് ടരഖക്കാമൂലമുള വടശദകീകരണഹം വടഭവദക്കാതക്കാവസ് നല്കണഹം.
2.5

Price Fixation
പ്രടവഡ്യൂ വടലയടരുതടയതടനുടശഷഹം ഉളടക പരടടശക്കാധന സമടതട ടഗ്രഡസ്

പചയ്യേപപട്ട വടഭവ ദക്കാതക്കാകളപട ഹ്രസത ലടസ്റ്റുകള് price fixation കമടറടയസ്
സമര്പടക്കുഹം.

കമടറട നടശയടചടട്ടുള മക്കാനദണ്ഡങള് പരടടശക്കാധടചതടനു ടശഷഹം

ഒരു പ്രടതദക വടഭക്കാഗതടപല (A, B, C, D)ഉല്പന്നതടനസ് ബക്കാധകമക്കായ പപക്കാതുവടല
കമടറട നടര്ണയടക്കുന്നതക്കാണസ്. നടരകസ് നടര്ണയടചടശഷഹം, വടഭവദക്കാതക്കാവടടനക്കാടസ്
ഇതസ് സഹംബനടചസ് ആശയവടനടമയഹം നടത്തുകയുഹം അതസ് ഉറപടകക്കാനക്കായട കതസ്
അയയപപടുകയുഹം പചയ്യുഹം.

2.6

Submission of letter of acceptance
Prince fixation കമടറടയുപട നടശടത വദവസകള് വടഭവ ദക്കാതക്കാവടനസ്

സതകീകക്കാരദമക്കാപണങടല് അതസ് അഹംഗകീകരടചപകക്കാണ്ടുള കതസ് അറടയടപ്പു കതടല്
നടര്ടദ്ദേശടചടട്ടുള തകീയതടടകക്കാ അതടനു മുന്ടപക്കാ ദക്കാതക്കാവഹം സമര്പടടകണതക്കാണസ് .
അഹംഗകീകരടചപകക്കാണ്ടുള കതടപന്റെ ടഫക്കാര്മക്കാറസ് Annexure – II ല് ലഭദമക്കാണസ്. വടല
നടര്ണയപത സഹംബനടചസ് കമ്പനടയുപട ഭക്കാഗത്തു നടനള ആശയ വടനടമയവഹം
ഓഫകീസര്കസ് വടഭവദക്കാതക്കാവസ് നല്കുന്ന അഹംഗകീകക്കാര കത്തുഹം ഒരു തരതടലുഹം
വകീഡടടയക്കാകളപട വക്കാങലടപന സഹംബനടച ഉറപസ് നല്കുന്നടല.
2.7

കരതാറരില ഒപ്പു വയണക്കേല (Signing of agreement)
കമ്പനടയുപട അഹംഗകീകക്കാരപത സഹംബനടചസ് വടഭവദക്കാതക്കാവമക്കായട ടനരടട്ടസ്

ആശയവടനടമയഹം നടത്തുന്നതക്കാണസ്. അഹംഗകീകക്കാരഹം ടനടടയ ടശഷഹം വകീഡടടയക്കാകളപട
വടതരണഹം സഹംബനടചസ് വടഭവ ദക്കാതക്കാവസ് 200/- രൂപ സ്റ്റേക്കാമ്പസ് ടപപറടല് ലകറ്റുമക്കായട
കരക്കാറടല് ഒപ്പു വടയണതക്കാണസ്.
2.8 മതാസ്റ്റര് കകതാപരി സമര്പരിക്കേല (Submission of the Master Copy)
കരക്കാറടല്

ഒപ്പുവചതടനു

ആവശദകതകള്

ടശഷഹം,

അനുസരടക്കുന്ന

വടഭവ

ദക്കാതക്കാവസ്

വകീഡടടയക്കായുപട

ഒരു

തക്കാപഴ

പറയുന്ന

മക്കാസ്റ്റേര്

ടകക്കാപട

സമര്പടടകണതക്കാണസ്.
1.

വകീഡടടയക്കായുപട
ഉളടകതടല്

അന്തടമ
നടനഹം

പതടപടപല

ഉളടകഹം

വദതടചലടക്കുന്നടല

എന്നസ്

കമടറട

അഹംഗകീകരടച

വടഭവദക്കാതക്കാവസ്

ഉറപ്പു

വരുതണഹം.
2.

കമ്പനടകസ് ലകമക്കാറുന്നതടനു മുമ്പക്കായട ഉല്പന്നഹം എലക്കാ വടധതടലുഹം പൂര്ണ്ണവഹം
വടതരണതടനു ടയക്കാഗദവഹം ആയടരടകണഹം.

2.9 Final acceptance
ഉളടക പരടടശക്കാധന സമടതട, price fixation സമടതട തുടങടയവരുപട
തകീരുമക്കാനതടപന്റെ

അടടസക്കാനതടലുഹം

RFP

ടരഖയടല്

പരക്കാമര്ശടക്കുന്ന

മക്കാനദണ്ഡങള് മുന് നടര്തട ഉളടക പരടടശക്കാധന സമടതട സമര്പടക്കുന്ന
ശുപക്കാര്ശകളപട

അടടസക്കാനതടലുഹം

കമ്പനട

Final

Acceptance

letter

പുറപപടുവടക്കുന്നതക്കാണസ്.
2.10 Payment
ഉളടകഹം സമര്പടച തകീയതട മുതല് മൂന്നസ് മക്കാസതടനു മുടമ്പക്കാ പരടപക്കാടട
സഹംടപ്രഷണഹം പചയ്തതടനു ടശഷടമക്കാ, ഏതക്കാടണക്കാ ആദദഹം അതസ് അനുസരടചസ് വടഭവ
ദക്കാതക്കാവടനുള പ്രതടഫലതുക ഡട.ഡടയക്കായട നല്കുന്നതക്കാണസ്.

CHAPTER III

പപതാതുവതായ നരിബന്ധനകളളും വക്ഷ്യവസ്ഥകളളും
3.1

ആര്.എഫണ.പരി. കരഖകളപടെ കഭേദഗതരി
അടപക്ഷ ടഫക്കാമുഹം അനുബന ടരഖകളഹം സമര്പടക്കുന്നതടനസ് അവസക്കാന

തകീയതടയ്ക്കു മുമ്പക്കായട ഏതു സമയത്തുഹം എന്തു കക്കാരണതടപന്റെ പുറത്തുഹം ആര്എഫസ് .പട.
ടരഖകളടല്

ടഭദഗതട

നടക്ഷടപ്തമക്കായടരടക്കുഹം.

വരുത്തുവക്കാനുള
അതരഹം

പൂര്ണ്ണ

ടഭദഗതട

അധടകക്കാരഹം

സഹംബനടചള

KITE ല്
വടവരങള്

www.kite.kerala.gov.in എന്ന പവബസ്ലസറടല് ലഭദമക്കായടരടക്കുഹം.
3.2 Acceptance/Rejection of offers
1.

സമപടചടരടക്കുന്ന

നടര്ടദ്ദേശങളടല്

തകീരുമക്കാനപമടുകക്കാനുള

അവസക്കാന

അധടകക്കാരഹം KITE നസ് ആയടരടക്കുഹം.
2.

വടലയടരുതല് പ്രക്രടയയുപട ഏതു ഘട്ടതടല് ടവണപമങടലുഹം കക്കാരണഹം ഒനഹം
ടബക്കാധടപടകക്കാപത

തപന്ന

ഏതു

നടര്ടദ്ദേശവഹം

നടരസടകക്കാനുള

പൂര്ണ്ണ

അവകക്കാശഹം KITE പന്റെ ലവസസ് പചയര്മക്കാന് & എകടകഡ്യൂട്ടകീവസ് ഡയറകസ്ടര്കസ്
ഉണക്കായടരടക്കുന്നതക്കാണസ്.
3.

വടദദക്കാഭദക്കാസ

വടഭവങള്

പൂര്ണമക്കാടയക്കാ

ഭക്കാഗടകമക്കാടയക്കാ

വക്കാങ്ങുവക്കാനുഹം

നടര്ടദ്ദേശങള് വടഭജടക്കുവക്കാനുമുള വടടവചന അധടകക്കാരഹം KITE പന്റെ ലവസസ്
പചയര്മക്കാന് & എകടകഡ്യൂട്ടകീവസ് ഡയറകസ്ടറടല് നടക്ഷടപ്തമക്കായടരടക്കുഹം.
4.

അഹംഗകീകരടകപപട്ട

നടബനനകളടല്

നടനഹം

വദവസകളടല്

നടനഹം

വദതടചലടക്കുന്ന പക്ഷഹം കരക്കാറടല് ഏര്പപട്ടടരടക്കുന്ന കമ്പനടകള്/വദകടകള്
തുടങടയവരുമക്കായുള

കരക്കാര്

ഉല്പന്നങളപട

തടരപഞ്ഞടുപസ്

എന്നടവ

റദ്ദേക്കാകക്കാനുള അധടകക്കാരഹം KITE പന്റെ ലവസസ് പചയര്മക്കാന് & എകടകഡ്യൂട്ടകീവസ്
ഡയറകസ്ടര്കസ് ഉണസ്.
5.

ഒരു വടഭവദക്കാതക്കാവസ്, വടലയടരുതല് പ്രക്രടയയുപട ഏപതങടലുഹം ഘട്ടതടടലക്കാ
അതടനുടശഷടമക്കാ
പചയ്യുന

എന്നസ്

വസസ്തുതകള്

മൂടടവയ്ക്കുകടയക്കാ

കപണതടയക്കാല്

പതറടദരടപടക്കുകടയക്കാ

അടദ്ദേഹപത

കരടമ്പട്ടടകയടല്

പപടുത്തുകടയക്കാ നടടരക്കാധടക്കുകടയക്കാ തുടര്നള 3 വര്ഷടതയസ് KITE പന്റെ
ഏപതക്കാരുവടധ ഇടപക്കാടടല് നടനഹം മക്കാറട നടര്തപപടുകടയക്കാ പചയ്യേക്കാഹം.

3.3 Dead line for submission of offers (സമര്പണത്തരിനുള്ള സമയ പരരിധരി)
1.

നടര്ടദ്ദേശങള് 2017 ഒകസ്ടടക്കാബര് 17 ലവകുടന്നരഹം 5 മണടയ്ക്കു മുമ്പക്കായട
ലവസസ് പചയര്മക്കാന് & എകടകഡ്യൂട്ടകീവസ് ഡയറകസ്ടര്, ടകരള ഇന്ഫക്കാസസ്ട്രകസ്ചര്
ആന്ഡസ് പടകസ്ടനക്കാളജട ടഫക്കാര് എഡഡ്യൂടകഷന് (KITE), ഐ.ടട@സസ്കൂള്
ടപ്രക്കാജകസ്ടസ് ഓഫകീസസ്, പൂജപ്പുര, തടരുവനന്തപുരഹം - 12 എന്ന വടലക്കാസതടല്
ലഭടടകണതക്കാണസ്.

2.

അടപക്ഷ സമര്പടക്കുന്നതടനുള സമയപരടധട അവസക്കാനടക്കുന്ന നടശടത
തകീയതട അവധട ദടവസമക്കാപണങടല് പതക്കാട്ടടുത പ്രവര്തട ദടവസഹം പ്രസസ്തുത
തകീയതടയക്കായട കണകക്കാകപപടക്കാവന്നതക്കാണസ്.

3.

പകക്കാറടയര് ആടയക്കാ ടപക്കാസ്റ്റേലക്കാടയക്കാ അയയ്ക്കുന്ന നടര്ടദ്ദേശങള് നടശടത
സമയതടനുഹം

തകീയതടയ്ക്കുഹം

മുന്പക്കായട

ടമല്പറഞ്ഞ

വടലക്കാസതടല്

ലഭടടകണതക്കാണസ്. ടപക്കാസ്റ്റേലക്കായുള കക്കാലതക്കാമസങള്കസ് KITE ഉതരവക്കാദടയക്കാ
യടരടക്കുന്നതല.
4.

KITE നസ് തങളപട വടടവചന അധടകക്കാരഹം ഉപടയക്കാഗടചസ് ആര്.എഫസ്.പട.
അടപക്ഷ

സതകീകരടക്കുന്നതടനുള

അവസക്കാന

തകീയതടയടല്

മക്കാറഹം

വരുതക്കാവന്നതക്കാണസ്.
5.

അതരഹം സക്കാഹചരദങളടല് KITE പനയുഹം വടഭവദക്കാതക്കാവടപനയുഹം സഹംബനടച
അവകക്കാശങളഹം ചുമതലകളഹം പടന്നകീടുഹം ഒനതപന്നയക്കായടരടക്കുഹം.

Annexure-I

APPLICATION FORM
I.

DETAILS ABOUT THE OFFERER

Sl.
No.

Particulars

(a) For individual offerers
1.

Name of the offerer

2.

Address

3.

Telephone, Mobile

4.

Email

5. Profession, Designation

6.

Experience/Qualification in the
relevant field

(b) For institutional offerers
1.

2.

Name of the company
Registered address of the company
(With phone, email & website)

3.

Principal business activities

4.

Principal place of business

5.

Experience/Qualification in the
relevant field

Details

II

DETAILS ABOUT THE CONTENT OFFERED

Sl.
No

Particulars

1.

Producer/Programme Maker

Details

2

Programme Title (use additional
sheet if required)

3

Details of the Content

4

Format

5

Language

6

Ownership details of the offer

7

Name of the IPR holder

8

Any other relevant details

Date:

Office Seal

1.
2.
3.
4.
5.

Signature of the Offerer

Annexure II
AGREEMENT BETWEEN VICE CHAIRMAN & EXECUTIVE DIRECTOR, KERALA
INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY FOR EDUCATION (KITE) GOVERNMENT OF
KERALA AND OFFERER OF THE EDUCATIONAL CONTENTS

This agreement is made on .................................................... between VICE
CHAIRMAN & EXECUTIVE DIRECTOR, Kerala Infrastructure and Technology for
Education (KITE), Government of Kerala, which expression shall, wherever the context so
permits means and includes its successors and assigns represented by its Executive Director
(hereinafter
referred
as
the
"KITE")
of
the
one
part,
and ..................................................................... Company/ Partnership firm/Proprietorship
having its registered office at.........................................................................represented by
Shri/Smt. ................................................. (H.E. name and address of the offered)
( hereinafter referred to as "the offerer") of the other part.
WHEREAS in response to the RFP No...................Dated........................, the offerer
has submitted to the "KITE" an offer for the procurement of multimedia educational videos /
scripts specified therein subject to the terms and conditions contained in the said offer ;
The Price Fixation Committee will fix the price bid of the offer. An agreement
between KITE and Offerer has to be entered in this regard.
Now the agreement witnesseth as follows :

General Obligations :
1.

In case the offer submitted by the offerer is accepted by the KITE and the Contract
for multimedia educational content is awarded to the offerer, the offerer shall within
7 days of acceptance of his offer execute this agreement with the KITE incorporating
all the terms and conditions under which the KITE accepts his offer.

2.

All sums found due to the KITE under or by virtue of this agreement shall be
recoverable from the offerer and his properties movable and immovable under the
provisions of the Revenue Recovery Act for the time being in force as though such
sums are arrears of land revenue and in such other manner as the KITE may deem
fit.

3.

KITE shall not be entitled to make any copies of the Multimedia educational content
Program or shall not reproduce or copyright the program in any form. The program
shall be broadcast only through VICTERS - the complete educational channel of the
KITE (The programmes can be telecasted any number of times).

4.

KITE shall not sell or transfer the Program to any third party nor apply the use of
Program in any manner other than the KITE own Direct Internal Business Use.

5.

The KITE may not alter any proprietary markings on the Program and
Documentation, including copyright, trademark and patent legends.

6.

KITE shall reserve the right to take a part of the multimedia videos offered to develop
a new content / resource CDs for educational purposes to be distributed in schools.

7.

In case the offerer is willing to give the IPR rights to the KITE, the Company shall
reserve the right to replicate/distribute/telecast this.

8.

The payment for the offerer shall be made only in accordance with recommendations
of Price Fixation Committee constituted by the KITE in this regard. The only criterion
for selection and price fixation will be the content and the quality of the program
offered in accordance with RFP document released by the KITE.

9.

The price fixed by the Price Fixation Committee will be final and no negotiation in
this regards will be entertained.

10.

KITE shall reserve the right to cancel the deal at any time during the Multimedia
video procurement process.

Obligation of Multimedia video offerers

1.

The offerer should submit a master copy of the video by complying the following
requisites :

i.

The offerer should ensure that the theme of final version of the videos does
not have any deviation from script/content approved by the committee.

ii.

The product should be complete in all respects and in deliverable condition
before handed over to the Company.

2.

The master copy of the Video shall be scrutinized by Content Vetting Committee and
the acceptance of the content will be decided accordingly.

3.

The Company on the basis of report of Content Vetting Committee may ask for
improvements/additions/deletions of the video submitted by the offerer and issue a
conditional letter of acceptance indicating the preliminary acceptance of the product
offered.

4.

The final acceptance letter shall be issued by the Company on the basis of
recommendations of the Content Vetting Committee if it conforms to the
requirements as per the RFP document and the decision of Content Vetting
Committee and Price Fixation Committee. Any difference in opinion on price is
negotiable in initial stage. No change in price will be entertained after reaching a
mutually agreeable price.

5.

Upon receipt of final acceptance letter, the offerer shall supply the master copies in
both DV CAM tape format as well as in DVD format. The offerer should strictly
ensure that the multimedia video is the exact replication of what has been approved
by the committee or Company.

6.

The Company will release 50% of the agreed amount to the offerer by way of
Cheque/DD/Online on satisfactory receipt of the multimedia video in conformance
with the terms and conditions laid down in RFP document. The remaining 50% will
be released only after airing of the content or after 3 months whichever is earlier.

7.

The offerer does undertake the responsibility to submit the content
(Title)................................................................................................................. at the
rate (Rs.) ...................................... offered by the Company and will undertake the
modifications if any suggested by the Company.

8.

If the offerer offers the content provided to the Company to any other agency within
the period of one year, the Company will penalize the offerer two times of the
amount offered.

Force Majeure
Neither the KITE no offerers shall be considered defaulting in performance of their
obligations under the terms listed in this agreement, if the performance is prevented or
delayed for any cause beyond the reasonable control of the party affected, such as war,
natural calamities, hostilities, revolution, riots, fire, explosion, flood, earthquake or because
of any laws, decree, proclamations, regulations or ordinance of any Directorate or Sub
divisions thereof or any other cause beyond the control of the concerned parties which could
not have been foreseen or avoided by the exercise of due diligence : provided notices of any
such case with necessary evidence is given within a 14 day period or if this is not possible,
within a reasonable period without delay. As soon as the cause of force majeure has been
removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the
other party the actual delay that might have occurred in such affected activity.
Arbitration
Difference of opinion, if any arising during the period of agreement will be settled
through mutual consultation by the signatories of their designated nominees. All the
disputes, complaints etc. shall be referred to the Price Fixation Committee constituted by
KITE and the decision of the Committee shall be final.
IN WITNESS WHEREOF Shri. Anvar Sadath. K, Vice chairman & Executive Director for
and on behalf of KITE and Shri................................................. the offerer have hereunto
set their hands the day and year shown against their respective signatures.
Signed by Shri.................................................................... (date) ...................................
In the presence of witnesses :
1.

.................................................................

2.

.................................................................

Signed by Shri .................................................................. (date) ....................................
In the presence of witnesses :
1.

.................................................................

2.

.................................................................

Annexure III

LETTER OF ACCEPTANCE

I / we hereby accept to supply / provide……………………………… on
the topic………………………………….. to IT@School VICTERS channel of
KITE, as per the terms and conditions stipulated in the RFP document or by
the decisions of KITE or its authorized committees from time to time.
I/we have also understood that any loss caused to the Company due to
my/our failure in executing the agreement as prescribed in the RFP document
or as per the decisions of KITE or its appointed committees from time to time,
are liable to be recovered from me / us or my / our properties movable or
immovable.

Place :
Date:

Name :
Signature:
Address of the offerer(s):

