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িবষয়: কােটশনকােটশন  দােনরদােনর  অ েরাধঅ েরাধ  াপনাপন  প িতেতপ িতেত (RFQ)  (RFQ) ঢাকাঢাকা  প ীপ ী  িব ৎিব ৎ  সিমিতসিমিত--৩৩ - -এরএর  সদরসদর
দ েরদ ের Anti-Virus  Anti-Virus সরবরাহসহসরবরাহসহ  াপেনরাপেনর  পনুঃদরপপনুঃদরপ   িব িিব ি  । ।

RFQ No 44 /2019-20 RFQ No 44 /2019-20 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ “কতকৃ িনজ  তহিবেলর আওতায় সদরসদর  দ রসহদ রসহ  আিমনবাজারআিমনবাজার, , ধামরাইধামরাই, , িশমলুতলািশমলুতলা,,
রারা  জানালজানাল  অিফসঅিফস  এবংএবং  কালামপুরকালামপুর  ওও  নয়ারহাটনয়ারহাট  সাবসাব  জানালজানাল  অিফেসরঅিফেসর  ব ব তব ব ত  সাভারসমেূহসাভারসমেূহ Anti-Virus Anti-Virus

সরবরাহসহসরবরাহসহ  াপেনরাপেনর লে  বাংলােদশী কতৃ উৎপাদনকারী/সরবরাহকারী িত ােনর িনকট হেত িনে া
িববরন ও শত সােপে  িত ােন িনজ  লটার হড প ােড সীল মাহরকতৃ খােম কােটশন (RFQ)RFQ)  পুনরায়
আ ান করা যাে । 

ঃনং মালামােলরিববরণ পিরমাণ একক মলূ মাট মলূ

০১ Software for Server Edition Anti-Software for Server Edition Anti-
VirusVirus

৮

সবেমাটসবেমাট

শতাবলীঃশতাবলীঃ
 ০১। আ হী দরপ  দাতা আগামী ০৮/০৬/২০২০ ি ঃ 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। দািখলকতৃ
দরপ    ােন একই িদন অথাৎ ০৮/০৬/২০২০ ি ঃ তািরখ বলা ১২:৩০ ঘিটকায় দরদাতােদর স েু  (যিদ
কহ উপি ত থােকন) খালা হেব। িবলে  দািখলকতৃ দরপ  বািতল বেল গণ  হেব।

০২। দরপে র খােমর উপর া ের Anti-Virus Anti-Virus সরবরাহসহসরবরাহসহ  াপেনরাপেনর  দরপদরপ  কথািট িলখেত হেব।
০৩। দািখলকতৃ Anti-VirusAnti-Virus িটর Specification িত ােনর িনজ  লটার হড প ােড দািখল করেত হেব।
০৪। Anti-VirusAnti-Virus সরবরােহর পূেব নমনুা ঢাকা পিবস-৩ এর কতপৃ  হেত অ েমাদন কিরেয় িনেয় তদা যায়ী
Anti-VirusAnti-Virus সরবরাহ করেত হেব। নমনুা মাতােবক না হেল মালামাল হণ করা হেব না।
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। অংশ হণ ই কু িত ােনর িব েয়া র সবা দােনর জ  সািভস স টার এবং ায়ী লাকবল থািকেত
হইেব।
০৭।সরবরাহকারী দািখলকতৃ সংি  Anti-VirusAnti-Virus ে  Manufacturer এর Authorization letter/
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Dealership/ Distributor/ Re-Seller িহসােব সনদ থািকেত হইেব।
০৮। কাযােদশ দােনর সময় মালামােলর পিরমাণ াস/বিৃ  করা যেত পাের। এই ব াপাের কতপৃে র িস া ই
চড়ূা  বেল গ  হেব।
০৯। সরকারী িনয়মা যায়ী মাট িবল হেত ভ াট ও আয়কর কতন করা হেব।
১০। কাযােদশ দােনর পর অনিধক ১০ (দশ) িদেনর মেধ  Anti-VirusAnti-Virus সরবরাহসহ াপেনর কায স াদন
করেত হেব এবং ঢাকা পিবস-৩ কতপৃ  Anti-VirusAnti-Virus পিরমাণ াস/বিৃ  করেত পারেবন।
১১। সরবাহকতৃ Anti-VirusAnti-Virus এর মেূল র উপর িনয়ম অ যায়ী ১০% অথ িনরাপ া িহসােব কতন কের রাখা হেব
যা Anti-VirusAnti-Virus এর ণগত মান অ ু  থাকা সােপে  ০১ (এক) বছর পর ফরত দান করা হেব।
১২। িনিদ  সমেয়র মেধ  Anti-VirusAnti-Virus এর পঁৗছােত ব থ হেল িত িদেনর িবলে র জ  কাযােদেশ উে িখত
মাট মেূল র ১% এর /  অংশ িহেসােব কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযাগ  জিরমানা মাট

মেূল র ১০% এর অিধক হেব না।
১৩। দরপে র সােথ সংি  Anti-VirusAnti-Virus এর সে াষজনকভা মালামাল সরবরােহর অিভ তা সনদ,
হালনাগাদকতৃ ড লাইেস , আয়কর সনদ, ব াংক সলেভ ী ও ভ াট রিজে শন এর সত ািয়ত কিপ দািখল
করেত হেব।
১৪। Anti-VirusAnti-Virus  াি র পর নগত মান যাচাই সােপে  হণ করা হেব।
১৫| ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ কতপৃ  কান কারণ দশােনা ব িতেরেক য কান দরপ  হণ অথবা বািতল
করার মতা সংর ণ কেরন।
১৬। দরপ  িব ি র শতাবলীেত উে খ নাই এমন সকল িবষেয় কতপৃে র িস া ই চড়ূা  বেল িবেবিচত হেব।
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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 েয়াজনীয় 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) পিুলশ পার, ঢাকা।
৫) িসিনয়র জনােরল ম ােনজার/ জনােরল ম ােনজার, সকল পিবস
৬) উপেজলা িনবাহী কমকতা, সাভার/ধামরাই, 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
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১২) এিজএম (অথ-িহসাব), অথ (িহসাব) িবভাগ, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
১৩) মসাস------------------------, -------------------।
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