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িবষয়: কােটশনকােটশন  দােনরদােনর  অ েরাধঅ েরাধ  াপনাপন (RFQ)  (RFQ) প িতেতপ িতেত  টায়ারটায়ার  সরবরােহরসরবরােহর  দরপদরপ   িব িিব ি  । ।

অ  পিবেসর জ  িপকআপ গাড়ী নং- িম া-৫১-০০৭৬ এর টায়ার সরবরােহর লে  “ কােটশন দােনর অ েরাধ
াপন (RFQ)” প িতর মাধ েম বাংলােদশী কৃত ব বসায়ী/এেজ ট/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত িন বিণত

শতসােপে  িনজ  লটার হড প ােড সীলেমাহরকৃত খােম দরপ  আ ান করা যাে ।
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০১
টায়ারঃটায়ারঃ
সাইজ-২৬৫/৭০-আর-১৬ (আিম িবট), জাপােনর 
তরী (দর দািখেলর সময় অব ই া ড উে খ 

করেত হেব)।

০৫িট

সবেমাটসবেমাট  মলূমলূ   ==

শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১। আ হী দরপ  দাতাগণ আগামী ০৪/০৩/২০২০ি ঃ তািরখ পুর ১২:০০ ঘিটকার মেধ  সীলেমাহরকতৃ দরপ  িম া প ী িব ৎ
সিমিত-১, চাি না, িম া এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ঃ পঃ (পূবাঃ) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, জায়ার
সাহারা, িখলে ত, ঢাকায় রি ত ট ডার বাে  দািখল করা যােব । িনধািরত সময় উ ীণ হওয়ার পর কান অব ােতই দরপ  হণ করা
হেব না।
০২।  া  দরপ  সমূহ  িম া প ী িব ৎ সিমিত-১, চাি না, িম া এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ঃ পঃ (পূবাঃ) পিরদ র,
বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, জায়ার সাহারা, িখলে ত, ঢাকায় আগামী  ০৪/০৩/২০২০ ি ঃ তািরখ পুর ১২:৩০ ঘিটকার সময়
উপি ত দরপ / িতিনিধর স েুখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।      
০৩। দরপে র সােথ হালনাগাদকতৃ ড লাইেস , আয়কর সনা করণ ন র (TIN), ভ াট িনব ন ন র সং া  দািলিলক মাণািদ এবং
আিথক স লতার সমথেন ব াংেকর সনদপ   এর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব। 
০৪। দরপে র খােমর উপর া ের “  টায়ারটায়ার  সরবরােহরসরবরােহর  দরপদরপ   ” কথািট িলখেত হেব।
০৫। ই বা তেতািধক িত ােনর দািখলকতৃ দর সমদর হেল পাবিলক িকউরেম ট িবিধমালা (২০০৮) এর ৯৮ অ ে েদর ৩১ ও ৩২
ধারা অ যায়ী কাযােদশ দান করা হেব।
০৬। বিণত মালামালসমূহ িনধািরত িসিফেকশন, নমুনা ও বণনা মাতােবক সরবরাহ করেত হেব। অ থায় মালামাল হণ করা হেব
না।
০৭।  মালামাল াি র পর মালামােলর নগত মান যাচাই সােপে  হণ করা হেব।
০৮।  কাযােদশ দােনর সময় মালামােলর পিরমাণ াস/বিৃ  করা যেত পাের। এই ব াপাের কতপৃে র িস া ই চূড়া  বেল গ  হেব।
০৯।  কাযােদশ দােনর তািরখ হেত ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ  িনজ খরেচ ও িনজ দািয়ে  বিনত মালামাল সমূহ সরবরাহ করেত
 হেব। 

১১



১০।  িনিদ  সমেয়র মেধ  মালামাল সমূহ পঁৗছােত ব থ হেল িত িদেনর িবলে র জ  কাযােদেশ উে িখত মাট মূেল র ১% এর /
অংশ িহেসােব কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযাগ  জিরমানা মাট মূেল র ১০% এর অিধক হেব না। 
১১।  িম া প ী িব ৎ সিমিত-১ কতপৃ  কান কারণ দশােনা ব িতেরেক য কান দরপ  হণ অথবা বািতল করার মতা সংর ণ
কেরন।
১২।কাযােদশ  া   িত ান  কতকৃ  সে াষজনকভােব মালামাল সরবরােহর পর িম া  প ী  িব ৎ  সিমিত--১  কতকৃ  একাউ ট  পয়ী
চেকর  মাধ েম  িবল  পিরশাধ  করা  হইেব।

১৩।  দরপ  িব ি র শতাবলীেত উে খ নাই এমন সকল িবষেয় কতপৃে র িস া ই চূড়া  বেল িবেবিচত হেব।

১ ১০

২৬-২-২০২০

েকৗ: মাঃ মা ািফজরু রহমান
জনােরল ম ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক,পিবস মিনটিরং ও ব ঃপঃ(পবূাঃ) পিরদ র,বাপিবেবা,ঢাকা।(িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ
ও খালার েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)
২) িসিনয়র িসে ম এনািল  আইিসিট পিরদ র,বাপিবেবা,ঢাকা।(বাপিবেবােডর ওেয়ব সাইেট কােশর
জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)
৩) মহা পিরচালক, িসিপিটইউ,আইএমইিড,পিরক না ম নালয়, ক-১২(২য় ার), শর-ই-বাংলানগর
ঢাকা-১২০৭।(িসিপিটইউ এর ওেয়ব সাইেট কােশর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)
৪) জলা শাসক, িম া।
৫) পিুলশ পার, িম া।
৬) ত াবধায়ক েকৗশলী, িম া জান,বাপিবেবা, িম া।
৭) ময়র িসিট কেপােরশন, িম া।
৮) সকল পিবস ।
৯) িনবাহী েকৗশলী, িম া (উ র), বাপিবেবা, িম া।
১০) িনবাহী েকৗশলী,এলিজইিড/সড়ক ও জনপথ িবভাগ িম া।
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, চাি না, িম া।
১২) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, দিব ার, িম া।
১৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, মরুাদনগর, িম া।
১৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ব ড়া, িম া।
১৫) িডিজএম( কা ানীগ / দিব ার/ব ড়া)/সদর-কািরগরী, িম া পিবস-১।
১৬) এিজএম(ইএ ডিস/ওএ ডএম/অথ-িহসাব), িম া পিবস-১।
১৭) সহকারী েকৗশলী, িম া (উঃ),বাপিবেবা,চাি না।
১৮) সহকারী জিুনয়র ইি িনয়ার (আইিট-১) , িম া পিবস-১।
১৯) মসাস ----------------------------------------।
২০) নািটশ বাড, িম া পিবস-১।
২১) অিফস কিপ/মা ার কিপ।
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