গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
ননফ বাী প্রদকৌরীয কাম বারয়
নাদ ায গণপূতব নফবাগ, নাদ ায।
ফপান-০৭৭১-৬৬৮৭৩, পযাক্স- ০৭৭১-৬১০২৬
দযত্র আফান
স্মাযক নাং ৪৯০

তানযখঃ ১৮/১২/২০১৪ ইাং

এতদ্বাযা ননআয-২০০৮ (ফ বদল াংদাধনী ) অনুাদয দযদত্রয ফমাগ্যতাম্পন্ন (গণপূতব নফবাদগয তানরকাভূক্ত)
ঠিকাদাযদদয ননক ইদত ননম্ন ফনণ বত তব অনুাদয ীরদভাযকৃত দযত্র আফান কযা মাদে।
১।
২।
৩।
৪।
৫।

ফাদজ ও তনফদরয উৎঃ
ফাাংরাদদ যকায।
দযত্র প্যাদকজ নাংঃঃ
৪ ন/২০১৪-২০১৫ ইাং।
অনপ ফভদভা নাং এফাং তানযখঃ
৪৯০/াং তাাং-১৮/১২/২০১৪ ইাং।
াংগ্র দ্ধনতঃ
(LTM) ীনভত দযত্র দ্ধনত।
দযত্র নফক্রদয়য অনপদয নাভ ও
যাজাী গণপূতব াদকবদরয অধীন কর গণপূতব নফবাগ।
ঠিকানাঃ
৬। দযত্র গ্রদণয স্থানঃ
ননফ বাী প্রদকৌরী, গণপূতব নফবাগ, নাদ ায এয দপ্তদয যনিত দযত্র ফাদক্স।
৭। দযত্র ফখারায স্থানঃ
ননম্নস্বািযকাযীয অনপ কদি।
৮। দযত্র নফক্রদয়য ফল তানযখঃ
০৭/০১/২০১৫ ইাং অনপ চরাকারীন ভয় ম বন্ত।
৯। দযত্র গ্রদণয ফল তানযখ ও ভয়
০৮/০১/২০১৫ ইাং দুপুয ১২.০০ ঘটিকা।
১০। দযত্র ফখারায তানযখ ও ভয়ঃ
০৮/০১/২০১৫ ইাং দুপুয ১২.৩০ ঘটিকা।
১১। মথামথ কর্তব ি দযত্র গ্রণ ও ফানতদরয িভতা াংযিণ কদয।
দযত্র
র
দযত্র
প্রাক্কনরত
কাদজয নাভ
দনরদরয
কাদজয ভয়ীভা
নাং
জাভানাত
মূল্য াকা
মূল্য
নাদ ায পুনর রাইদনয আয আই ফকায়া বাদযয ননবর ও
৩০ (নত্র) নদন
১
২,৫০০/= ৯৯,৪৯৪/= ৫০০/=
স্যানন াযী ফভযাভত কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪-২০১৫ ইাং।
নাদ ায দয পায়ায ফেদনয ীভানা প্রাচীয এয নফদল
৩০ (নত্র) নদন
২
২,৫০০/= ৯৯,৯৬৯/= ৫০০/=
ফভযাভত কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪-২০১৫ ইাং।
নাদ ায পুনর রাইদনয নির ফড এয নফদল ফভযাভত
৩০ (নত্র) নদন
৩
১,৯০০/=
৭৪,৭২৬/= ৫০০/=
কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪-২০১৫ ইাং।
নাদ ায পুনর রাইদনয ফযন ফোয বফদনয ননবর ও
৩০ (নত্র) নদন
৪
২,১০০/= ৮৩,১২৪/= ৫০০/=
স্যানন াযী ফভযাভত কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪-২০১৫ ইাং।
নাদ ায দয পায়ায ফেন অনপ াম্প াউদজয
৩০ (নত্র) নদন
৫ ননবর ও স্যানন াযী ফভযাভত কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪৩,৮০০/= ১,৪৯,৫১১/= ৫০০/=
২০১৫ ইাং।
নাদ ায দয পায়ায ফেন ও ননবর নডদপন্স এয ফেন
৩০ (নত্র) নদন
৬ অনপায এয ফাবফদনয ননবর ও স্যানন াযী ফভযাভত
২,৫০০/= ৯৯,২৩৮/= ৫০০/=
কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪-২০১৫ ইাং।
নাদ ায ফজরা কাযাগাদযয ওয়াড বান ব্যাযাক বফদনয
৩০ (নত্র) নদন
৭ ননবর ও স্যানন াযী ফভযাভত কাজ। অথ ব ফৎয ২০১৪৩,০০০/= ১,১৮,৬৭৫/= ৫০০/=
২০১৫ ইাং।
নাদ ায ফজরা প্রাদকয কাম বারয়, নাদ ায-এয ২য় তরা
৩০ (নত্র) নদন
৮ কনপাদযন্স রুদভয রাই নপটিাং নযফতবন বফদুযনতক
২,৫০০/= ৯৭,১৫৪/৭৫ ৫০০/=
ফভযাভত কাজ।
নফদল ননদদবনাঃ
(a) If any unavoidable situation arise or Government holiday declared, tender submission and
opening shall take place on next working day.
(b) The competent authority reserves the right to accept or reject any or all tender without
assigning may reason whatsover.
(c ) For any corrupt, fraudulent, collusive or Coercive Practice action will be taken as per PPA-06
and The latest revised PPR-08
(d) দযদাতা কর্তক
ব দাপ্তনযক প্রাক্করদনয তাাং াদয অনধক কভ ফা অনধক ফফী দয দযদত্র অফশ্যই উদ্ধৃত কযদত দফ অন্যথায়
দযত্র ফানতর ফদর নফদফনচত দফ।

(e) এই দযদত্রয মাফতীয় কাম বক্রভ STD of work PW-2 এয কর দতবয আদরাদক গ্রণ কযা দফ এফাং ইা ফতবভান াংনিপ্ত
দযত্র তপনদরয অাং নাদফ নফদফনচত দফ।
(f) The tenderer must enclose the following document with the Tender.
(g) Up to date all classes Enlisted civil/E/M Contractor of PWD.
(h) Up to date ABC/BC Electrical & Supervisory License (For Electrical Work)
(i) Original Money Receipt
(j) Up to date Trade License
(k) VAT Registration Certificate
(l) Income tax Certificate
(m) Tender Validity period-120 (One hundred twenty) days
(n) If Quoted Rate is more than 5% above or more than 5% less than the engineers estimated
cost than tender will be non-responsive.
নফঃ দ্রঃ অননফার্য্ব কাযণ ফতঃ দযত্র নফক্রয়, গ্রণ ও ফখারায তানযদখ ব্যাাংক ফরনদদন ফন্ধ নকাংফা যকাযী ছুটি ফঘানলত ইদর
ননধ বানযত তানযদখয যফতী কার্য্বনদফদ দযত্র নফক্রয়, গৃীত এফাং ফখারা ইদফ। তদফ দযত্র ফাক্স ফখারা এফাং ফদন্ধয ভয়
অনযফনতবত থানকদফ।

ীর ঠিকাদাদযয
স্বািয ও তানযখ

ফভাঃ ভদয আরী
কাযী প্রদকৌরী (অঃ দাঃ)
(োপ অনপায)
নাদ ায গণপূতব নফবাগ, নাদ ায।

মুম্মদ ভনউয যভান আকন্দ
ননফ বাী প্রদকৌরী
নাদ ায গণপূতব নফবাগ, নাদ ায।

