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Invitation for Limited Tender 
Memo No-1468     1674                                                   Date-04/12/2014. 

 

 

 

Name of Tenderer : 
 
 

Tenderer address : 
 
 
 

 

 

Sealed Tenders are hereby invited from all eligible Contractors in accordance with PPR-2008 (With all amendments) for the under 

mentioned work. 
 

 

1. Name of  The Project As per identification of Lot. 
2. Budget and Source of Funds GOB. 

3. Agency Public works Department (PWD). 

4. Tender Package No. 01(LTM) of 2014-2015 Eng. 

5. Invitation for Tenders Ref. & Date: Memo No.1468(20)/WE Date-04/12/2014 Eng. 

6. Tendering Method Limited Tendering Method (LTM) 

7. Eligibility of Tenderers i) Up to date all Class Enlisted Civil Contractor of PWD for Lot 
No.1,2,3,4,5,6,7 & 8. 

ii) Up to date Special Class and 1st Class E/M Contractors of PWD having 
ABC Category  contractory & supervisory license for Lot No.09 & 10. 
iii) Up to date All Class Enlisted  E/M Contractors of PWD for Lot 
No.11,12,13,14,15 having ABC/BC/C  contractory & supervisory license 
issued from Electrical Licensing Board, Government of  Bangladesh.  

8. Name & address of the Office Selling Tenders. All the Executive Engineer’s Office Under PWD Circle, Rajshahi. 

9. Name & address of the Office Receiving Tenders Office of the Executive Engineer, PWD Division-I, Rajshahi. 

10. Name & address of the Office Opening Tenders Office of the Executive Engineer,PWD Division-I, Rajshahi. 

11. Last Date and time for Selling Tender Documents. Up to 23/12/2014 Eng. During Office hours. 

12. Time & date for submission of Tender. Up to 12.00 Noon 24/12/2014 Eng. 

13. Tender opening date & Time.  24/12/2014 Eng.at.12:30 P.M  

14. If Quoted Rate is more than 5% above or 5% Less than the Engineers estimated Cost, then tender will be non responsive.  

15. Lotary Date & Time (If necessary) 31/12/2014 Eng at 11:00 A.M        

   16.     Identification of Lot. 

 

 

 

 
 

Lot 
No 

Name of  the Work Location Engineering 
Estimated Cost. 

(Tk) 

Tender Security 
Amount (Tk) 

 (B.D/Pay order) 

Price of Tender 
document 

(Tk) 

Time of 
Completio
n of  Work 

০১. জজরা প্রাকেয োম যারয়, যাজাীয অআসটি জন্টায এয জন্য 

০১(এে)টি জজনাকযটয েক্ষ সনভ যাণ োজ। থ য ফৎয ২০১৪-

২০১৫আং। 

যাজাী। =৬,৯২,৩৯৭/- =১৮,০০০/- =৫০০/- ৬০ সদন 

০২. তত্বাফধায়ে প্রকেৌরী, গণপূতয াকেযর, যাজাী এয োযী 

প্রকেৌরীয রুভ  ফাথরুভ ংস্কায োজ।থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ 

আং।  

যাজাী। =১,৯৮,৯২৩/- =৫,০০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৩. গণপূতয  সফবাগ-২, যাজাীয জজনাকযর জেন ও এোউন্ট 

জেকনয জভকঝকত  টাআর স্থান  জভযাভত োজ।থ য ফছয-

২০১৪-২০১৫ আং। 

যাজাী। =১,৯৯,৭৫০/- =৫,০০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৪. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয পুযাতন ম্যাগসজন 

সফসিং এয জভযাভত  স্যাকনটাযী ও য়ঃপ্রণারী ংস্কায োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=১,৮৯,২২০/- =৫,০০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৫. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয এঅআ জোয়াঃ নং-

১ এয সসবর, স্যাকনটাযী ও য়ঃপ্রণারী জভযাভত  যং েযন 

োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=১,৩৩,১৫৮/- =৩,৫০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৬. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয টি,অয,স ব্যাযাে 

নং-১ এয সসবর জভযাভত োজ। থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=১,২৯,১৩৬/- =৩,৫০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৭. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয এস (জেসনং) এয 

ফা বফকন সসবর, স্যাকনটাযী জভযাভত  যং েযন োজ। 

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=১,২২,৯৩০/- =৩,০০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৮. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয সুআায জোয়াট যায 

নং-২ এয সসবর, স্যাকনটাযী জভযাভত  সছকনয জেন একপ্রান 

ংস্কায েযন োজ। থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=২,২১,২৬৬/- =৬,০০০/- =৫০০/- ৩০ সদন 

০৯. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয ৫০০ জেসবএ 

বফদ্যূসতে োন্সপযভাকযয জতর সযফতযন অনুলাসিে জভযাভত 

োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

াযদা, 

যাজাী। 

=২,৯৯,৯৬৭/- =৭,৫০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

১০. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয ৫০০ জেসবএ 

বফদ্যূসতে উ-জেকেয এআচ,টি েূাফর সযফতযন  অনুলাসিে 

জভযাভত োজ। থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং। 

াযদা, 

যাজাী। 

=৩,৩৯,৬৫১/- =৮,৫০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

১১. যোযী সসনয়য সপা য জোয়াট যায উদয়ন বফকনয জযাজীণ য 

অবূন্তযীন বফদ্যূসতে সপটিং সপক্সায ও সসরং পূান সযফতযন 

েযন োজ। 

যাজাী। =৯৯,৯৩৫/৫০ =২,৫০০/- =৫০০/- ২০ সদন 
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থ য ফছয-২০১৪-২০১৫ আং।  

১২. যাজাী জকরনাফাদ যোযী ষ্টাপ জোয়াট যায সফসিং নং-এ-৬ এয 

ফসষ্ট কেকজা বফদ্যূসতে সপটিং/সপক্সায সযফতযন  ও জভযাভত 

েযন োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫আং। 

যাজাী। =১,৪৯,৮৭৮/৯০ =৪,০০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

১৩. যাজাী ভসলফাথান যোযী ষ্টাপ জোয়াট যায এয সফসিং নং-০৯ 

এয ফসষ্ট কেকজা বফদ্যূসতে সপটিং সযফতযন ও জভযাভত 

োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫আং। 

যাজাী। =১,৪৯,৯৩১/৬০ =৪,০০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

 
Lot 
No 

Name of  the Work Location Engineering 
Estimated Cost. 

(Tk) 

Tender Security 
Amount (Tk) 

 (B.D/Pay order) 

Price of Tender 
document 

(Tk) 

Time of 
Completio
n of  Work 

১৪. যাজাী জকরনাফাদ যোযী ষ্টাপ জোয়াট যায সফসিং নং-এ-২ এয 

ফসষ্ট কেকজা বফদ্যূসতে সপটিং/সপক্সায সযফতযন োজ।  

থ য ফছয-২০১৪-২০১৫আং। 

যাজাী। =১,৪৯,৮৭৯/- =৪,০০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

১৫. ফাংরাকদ পুসর এোকেভী াযদা যাজাীয সফসবন্ন বফন, 

ব্যাযাে, ক্লারুকভয জাড়া ও কেকজা সসরং পূান জভযাভত 

েযন নতুন সসরং পূান যফযা েযন োজ।  থ য ফছয-২০১৪-

২০১৫ আং। 

াযদা, 

যাজাী। 

=১,৯৯,৯১০/- =৫,০০০/- =৫০০/- ২০ সদন 

 

 

 
Signature of the 

Contractor with seal and 
date. 

Sub-Asstt. Engineer 

(Civil/EM) 
PWD  Division-I, Rajshahi 

Asstt. Engineer. 
(Staff Officer) 

PWD  Division-I, Rajshahi 

(Md. Uzir Ali) 
Executive Engineer 

PWD  Division-I, Rajshahi 

 


