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গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
রােজ পুর, গাজীপুর
Web: pbs2.gazipur.gov.bd
ন র ২৭.১২.৩৩৩০.৫৭৭.০১.০৩৮.২০.৩৮৯৭

তািরখ:

২১ অ হায়ণ ১৪২৭
০৬ িডেস র ২০২০

িব ি / নািটশ
িবষয়:

উপেকে র বািষক র ণােব ণ মালামাল

েয়র দরপ আহবান (RFQ) দরপ নং-W-20-21.77.57-001

ৃ িনে া বণনা ও শত মাতােবক ‘‘উপেকে র বািষক র ণােব ণ মালামাল’’
গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২ কতক
সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত িনজ লটার হড প ােড সীলেমাহরকৃত দরপ আহবান করা যাে ।
০১)
০২)

দরপ দািখেলর সবেশষ তািরখ ও
সময়
দরপ দািখল ও খালার ান

০৩)

দরপ

খালার তািরখ

েয়র িনিমে পিবস তহিবেলর আওতায় বাংলােদশী

কৃত ব বসায়ী/

১৫.১২.২০২০ ি ঃ, সময়ঃ বলা ১১:০০ ঘিটকা।
ক) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব ঃ পঃ ( কঃ অঃ) পিরদ র, বাপিবেবা, িখলে ত, ঢাকা।
খ) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২, রােজ পুর, গাজীপুর।
১৫.১২.২০২০ ি ঃ, সময়ঃ বলা ১১:০৫ ঘিটকা।

মালামােলর িববরণঃ
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সাবান ( ডটল)
জুট
মািকন কাপড়
এমালশন পই ট (সাদা)
এমালশন পই ট ( )
িসিলকােজল
গ াসেকট িসেম ট
পইি টং াশ
াি ক াশ
ড িসিলং টপ
জট পাওডার
এমারী পপার (০ সাইজ)
পার ু
রড অ াইড
এরালডাইট
ডাি উ িড-৪০
৪ বা কপার া (৪৭৭ এমিসএম)
১১ কিভ িহট সীন (১৮৫ আরএম)
িপিজ া (৪৭৭ এমিসএম)
কপার লা ৪০০ আরএম (তাইওয়ান)
কপার লা ৩০০ আরএম (তাইওয়ান)
এসএস নাট বা সহ, ডায়া ১/২ ইি , ল া ৩ ইি

১০ িট
৬০ কিজ
১০০ গজ
১০ পাউ ড
১০ পাউ ড
২০ কিজ
১০ বাতল
২০ িট
৪০ িট
১৫ িট
২০ কিজ
১০০ ফু ট
১০ িট
২০ পাউ ড
২০ িটউব
৩০ িট
২০ িট
১০ িট
১০০ িট
২০ িট
২০ িট
২০০ িট
মাট উ ত
ৃ মূল =

কথায় ........................................................................
শতাবলীঃ০১॥ দরপ উপের বিণত সময়সীমা অ যায়ী ০২ নং িমেক বিণত িঠকানায় রি ত ট ডার বাে জমা দান করেত পারেবন। দািখলকৃত দরপ সমূহ ০৩ নং
০২ নং িমেক বিণত ােন দরদাতােদর উপি িতেত (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।
০২॥ দরপে র খােমর উপের
ের ‘‘উপেকে র বািষক র ণােব ণ মালামাল’’ েয়র কথািট িলেখ িদেত হেব।
০৩॥দরদাতা িত ানেক দরপে র সােথ হাল নাগাদ ড লাইেস , আয়কর, ভ াট রিজে শন পে র সত ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব।
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০৪॥ কাযােদশ দােনর সময় মালামাল কম/ বশী হেত পাের; দরপে কানর প কাটাকািট বা ঘষামাজা হণেযাগ হেব না।
ৃ যথাযথাভােব মালামাল সরবরােহর পর চালান ও িবল দািখল সােপে িডিড/একাউ ট পয়ী চেকর মাধ েম িবল পিরেশাধ করা হেব।
০৫॥ কাযােদশ া
িত ান কতক
০৬ ॥ যথাসমেয় মালামাল সরবরাহ করেত ব থ হেল িতিদন িবলে র জ িবলে সরবরাহকৃত মালামােলর কাযােদশ মূেল র ১% এর ১/১০ অংশ িহসােব সরবরাহকৃত মালামােলর মূল হেত
জিরমানা কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযাগ জিরমানা মাট কাযােদশ মূেল র ১০% (দশ শতাংশ) এর অিধক হেব না।
০৭ ॥ দরপ বাছাই কােল উ ত
ৃ মূেল গািণিতক কান ভু ল থাকেল উ ত
ৃ একক মূল েক পিরমাণ ারা ণ কের মাট মূল সংেশাধন করা হেব। া মাট মূল এবং উ ত
ৃ মাট মূেল র মেধ
কান গরিমল দখা িদেল স ে একক মূল বহাল থাকেব এবং স অ যায়ী মাট মূল েক সংেশাধন করা হেব। অংেক উ ত
ৃ মূল এবং কথায় উ ত
ৃ মূেল র মেধ কান গরিমল দখা িদেল
স ে কথায় উ ত
ৃ মূল বহাল থাকেব।
০৮॥ সফল দরদাতােক কাযােদশ দান করা হেল কাযােদশ ই র ০৭ িদেনর মেধ মালামাল সরবরাহ করেত হেব।
০৯॥ দরপ স েক কােরা কান িজ সা থাকেল/ব াখ ার েয়াজন হেল দরপ দািখেলর জ িনধািরত সমেয়র কমপে ০৩ (িতন) িদন পূেব িনে িঠকানায় িলিখতভােব অ েরাধ জানােত
হেব।
১০॥ দািখলকৃত মাট িবল হেত িনয়মা যায়ী আয়কর ও ভ াট কতন করা হেব।
ৃ
১১॥ বিণত শতসমূেহ কান িবষয় উে খ না থাকেল স িবষেয় সিমিত কতপে
র িস া ই চূ ড়া বেল গণ হেব।
ৃ
ৃ সংরি ত।
১২॥ কান কার কারণ দশােনা ব িতেরেকই য কান/সকল দরপ
হণ/বািতল করার মতা কতপ
কতক

৬-১২-২০২০
েকৗ. মাঃ হাসান শা নাওয়াজ
িসিনয়র জনােরল ম ােনজার
ইেমইল: gazipbs2@gmail.com
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 (বিণত তািরখ ও সমেয় দরপ
অ েরাধসহ)।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড (বাপিবেবােডর ওেয়ব সাইেট িব ি
কােশর অ েরাধসহ)।
৩) ত াবধায়ক েকৗশলী (চলিত দািয় ), ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয়, ঢাকা জান (উ র)
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, গাজীপুর
৫) পুিলশ পার, পুিলশ পােরর কাযালয়, গাজীপুর
৬) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার---------------------------------------পিবস ১/২/৩/৪
৭) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, গাজীপুর
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৮) িনবাহী েকৗশলী, এলিজইিড/গণপূত িবভাগ, গাজীপুর।
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, গাজীপুর সদর
১০) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কাপািসয়া, গাজীপুর
১১) উপেজলা িনবাহী অিফসার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, ীপুর, গাজীপুর
১২) িডিজএম, কাপািসয়া জানাল অিফস, গাজীপুর পিবস-২।
১৩) িডিজএম ( টকিনক াল) (অিতির দািয় ), িডিজএম (কািরগরী) িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
১৪) এিজএম (ইএ ডিস), ইএ ডিস িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
১৫) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
১৬) এিজএম (সদস সবা), সদস সবা িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
১৭) এিজএম (ওএ ডএম), ওএ ডএম িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২
১৮) জনাব, ................................................................., ।
১৯) সহকারী জুিনয়র ইি িনয়ার, আইিট িবভাগ, গাজীপুর প ী িব ৎ সিমিত-২ (সিমিতর ওেয়ব সাইেট িবি ি
দােনর জ )।
২০) নািটশ বাড, গাজীপুর পিবস, ।
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