ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
গ ডা, সাভার, ঢাকা।
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তািরখ:
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িব ি / নািটশ
িবষয়:

কােটশন দােনর অ েরাধ াপন প িতেত (RFQ) “ ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ ” PABX
System এর মালামাল সরবরাহসহ াপেনর দরপ িব ি ।
RFQ No- 46 /2019-20

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ এর সদর দ র ও আওতাধীন ধামরাই জানাল অিফেসর PABX System াপেনর
লে িনে া বণনা ও শত মাতােবক পিবেসর িনজ তহিবেলর আও ায় বিণত কােজর অিভ তার স
বাংলােদশী কৃত িঠকাদারী/ব বসায়ী/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত বিনত শতসােপে সীলেমাহরকৃত
খােম দরপ (RFQ) প িতর মাধ েম আহবান করা যাে ।
সদর দ র
ঃ নং
মালামােলর িববরণ
পিরমাণ একক মূল মাট মূল
০১
48 Channel PBAX Intercom
01 Pcs
০৬
Master Set
02 Pcs
০৭
Telephone Set
40 Pcs
০৮
1200 VA offline UPS
01 Pcs
০৯
Modular Box , Line Cord With Accessories 40 Pcs
১০
Intercom Cable 2 Pair
3000 RFT
১১
Kron Connector With DV Box 50
01
১২
Intercom System Installation Charge
01
সবেমাট
ধামরাই জানাল অিফস
ঃ নং
মালামােলর িববরণ
পিরমাণ
একক
মাট
মূল
মূল
০১
08 Channel PBAX Intercom
01 Pcs
০২
Master Set
01 Pcs
০৩
Telephone Set
07 Pcs
০৪
1200 VA offline UPS
01 Pcs
০৫
Modular Box , Line Cord With Accessories
07 Pcs
০৬
Intercom Cable 2 Pair
1500 RFT
০৭
Kron Connector With DV Box 50
01
১

০৮

Intercom System Installation Charge

01
সবেমাট

শতাবলীঃ
০১। আগামী ১১/০৬/২০২০ি ঃ তািরখ পুর ১২:০০ ঘিটকার মেধ পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ঃ পঃ ( কঃ
অঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকা-১২২৯ অথবা ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩,
গ ডা, সাভার এই িঠকানায় রি ত ট ডার বে দরপ দািখল করেত হেব। দািখলকৃত দরপ
ােন একই
িদন অথাৎ ১১/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ বলা ১২:৩০ ঘিটকায় দরদাতােদর স ুে (যিদ কহ উপি ত থােকন)
খালা হেব। িবলে দািখলকৃত দরপ বািতল বেল গণ হেব।
০২।দরপে র খােমর উপর
া ের PABX System এর মালামাল সরবরাহসহ াপেনর দরপ কথািট
িলখেত হেব।
০৩। বিণত মালামালসমূহ সংযু◌্
িসিফেকশন, বণনা মাতােবক সরবরাহ করেত হেব। অ থায় মালামাল
হণ করা হেব না।
০৪। দািখলকৃত মালামােলর Specification িত ােনর িনজ লটার হড প ােড দািখল করেত হেব।
০৫। মালামাল সরবরােহর পূেব নমুনা ঢাকা পিবস-৩ এর কতৃপ হেত অ েমাদন কিরেয় িনেয় তদা যায়ী সম
মালামাল সরবরাহ করেত হেব। নমুনা মাতােবক না হেল মালামাল হণ করা হেব না।
০৬। ই বা তেতািধক িত ােনর দািখলকৃত দর সমদর হেল পাবিলক িকউরেম ট িবিধমালা (২০০৮) এর ৯৮
অ ে েদর ৩১ ও ৩২ ধারা অ যায়ী কাযােদশ দান করা হেব।
০৭।সিমিতর দ Specification অ যায়ী ানীয় বাজাের মালামাল না পাওয়া গেল দ
িসিফেকশেনর
িবপরীেত Uper মেডেলর মালামােলর দর দান করা যাইেব, তেব এই ে অফারকৃত মালামােলর পযা
কািরগরী ব াখ া (তুলনামূলক িববরণী সহ) থাকেত হেব।
০৮। অংশ হণ ই ুক িত ােনর িব েয়া র সবা দােনর জ সািভস স টার এবং ায়ী লাকবল থািকেত
হইেব।
০৯।সরবরাহকারী দািখলকৃত সংি
মালমােলর
ে
Manufacturer এর Authorisation
letter/Dealership/ Distributor/ Re-Seller িহসােব সনদ থািকেত হইেব।
১০। কাযােদশ দােনর সময় মালামােলর পিরমাণ াস/বৃি করা যেত পাের। এই ব াপাের কতৃপে র িস া ই
চূড়া বেল গ হেব।
১১। সরকারী িনয়মা যায়ী মাট িবল হেত ভ াট ও আয়কর কতন করা হেব।
১২। কাযােদশ দােনর পর অনিধক ১০ (দশ) িদেনর মেধ মালামাল সরবরাহসহ াপেনর কায স াদন করেত
হেব এবং ঢাকা পিবস-৩ কতৃপ মালামােলর পিরমাণ াস/বৃি করেত পারেবন।
১৩। সরবাহকৃত মালামােলর মূেল র উপর িনয়ম অ যায়ী ১০% অথ িনরাপ া িহসােব কতন কের রাখা হেব যা
মালামােলর ণগত মান অ ু থাকা সােপে ০১ (বছর) বছর পর ফরত দান করা হেব।
১৪। িনিদ সমেয়র মেধ মালামাল সমূহ পঁৗছােত ব থ হেল িত িদেনর িবলে র জ কাযােদেশ উে িখত মাট
মূেল র ১% এর ১/১০ অংশ িহেসােব কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযাগ জিরমানা মাট মূেল র
১০% এর অিধক হেব না।
১৫। দরপে র সােথ সংি মালামাল সে াষজনকভা মালামাল সরবরােহর অিভ তা সনদ, হালনাগাদকৃত ড
লাইেস , আয়কর সনদ, ব াংক সলেভ ী ও ভ াট রিজে শন এর সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব।
১৬। মালামাল াি র পর মালামােলর নগত মান যাচাই সােপে
হণ করা হেব।
১৭। সরবরাহকৃত মালামােলর ে ০১ বৎসেরর পূণ ওয়ােরি ট দান করেত হেব।
১৮| সরবরাহতব মালামাল স ূণ নূত ন এবং িটমু হইেব। মালামাল সরবরােহর ৩৬৫ িদেনর মেধ কান
ুিট পিরলি ত হইেল িকংবা
িসিফেকশন বিহভূত মালামাল সরবরাহ করা হইয়ােছ বিলয়া মািণত হইেল
সরবরাহকারীেক তার িনেদশ অ যায়ী অনিধক ১০ িদেনর মেধ মালামাল িটমু / িত াপন কিরেত হইেব।
১৯| ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ কতৃপ কান কারণ দশােনা ব িতেরেক য কান দরপ
হণ অথবা বািতল
করার মতা সংর ণ কেরন।
২

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

৮-৬-২০২০
মাঃ হা ন
িসিনয়র জনােরল ম ােনজার
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী
িব তায়ন বাড, (িনধািরত তািরেখ দরপ
হণ ও খালার েয়াজনী ব ব া হেণর জ সদয় অ েরাধ
করা হেলা।)
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, (িব ি িট ওেয়ব
সাইেট কােশর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ সদয় অ েরাধ করা হেলা।)
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৪) পুিলশ পার, ঢাকা।
৫) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার, সকল পিবস
৬) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, সাভার, ঢাকা
৭) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, ঢাকা (উ র), বাপিবেবা, সাভার
৮) িনবাহী েকৗশলী,এলিজইিড/সড়ক ও জনপথ িবভাগ, ঢাকা।
৯) ময়র, সাভার পৗরসভা, সাভার, ঢাকা।
১০) সকল জানাল অিফস ও সাব- জানাল অিফস
১১) িডিজএম ( টকিনক াল), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১২) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৩) মসাস------------------------, -------------------।

৩

