
 

ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ 
গ া, সাভার, ঢাকা।
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িবষয:় কােটশনকােটশন   দােনরদােনর   অ েরাধঅ েরাধ   াপনাপন   প িতেতপ িতেত  (RFQ)“  (RFQ)“ ঢ াকাঢ াকা   প ীপ ী  িব ৎিব ৎ  স িমিতসিমিত --৩৩ ”  ” এরএর
Online UPS for Server (UPS-1) Online UPS for Server (UPS-1) সরবরােহরসরবরােহর   দরপদরপ   িব িিব ি  । ।

RFQ No- 36 /2020-21RFQ No- 36 /2020-21

কােটশন দােনর অ েরাধ াপন প িতেত (RFQ) ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩ এর রা জানাল অিফেসর জ
Online UPS for Server (UPS-1) সরবরাহ  করেণর জ  িনে া  বণনা ও শত মাতােবক পিবেসর
িনজ  তহিবেলর আওতায় বিণত কােজর অিভ তা স  বাংলােদশী ত কাদারী/ বসায়ী/সরবরাহকারী িত ােনর
িনকট হেত িনজ  লটার হড ােড বিনত শতসােপে  সীলেমাহর ত খােম দরপ  (RFQ) প িতর মা েম আহবান
করা যাে ।
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Specification of Online UPS for Server (UPS-1)Specification of Online UPS for Server (UPS-1) ::

০১

Brand: Internationally/ 
NationallyReputed Brand

Model: To be mentioned by the bidder
Country of Origin: To be mentioned by the bidder
Capacity Minimum 3000 VA or Higher
Backup time Minimum 30 Min.in half load & 

Minimum 15 min in full load
Input voltage range 110-280 V AC
Frequency 50 Hz, ± 5%
Protection Fuse
Out put voltage 230 V AC, 50Hz, ± 5%
Transfer Time 0 ms
Battery type Lead acid
Recharge time 8hrs to 90% after fully discharge
No. of battery blocks Yes
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Protection

Built-in Automatic voltage 
Regulator with lightning surge 
protection, Spike burnouts, over 
voltage & under Voltage cut-off, 
Battery low & over charge 
protection & surge protection.

Accessories Completed with configuration 
as per site requirement.

Standard ISO 9001, CE for manufacturer
Warranty 3 Years timited 

শতাবলীঃশতাবলীঃ
০১। আ হী দরপ  দাতা আগামী  ০৯/০৫/২০২১ি ঃ তািরখ সকাল ১১:০০ ঘ কার মে  সীলেমাহর ত দরপ  ঢাকা প ী
িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এরং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র,
বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকায় রি ত ট ার বাে  দরপ  দািখল করেত পারেবন। িনধািরত
সময় উ ীণ হওয়ার পর কান অব ােতই দরপ  হণ করা হেব না।
০২। া  দরপ  স হ  ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩, গ া, সাভার, ঢাকা-১২২৯ এবং পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ঃ
পঃ ( কঃঅঃ) পিরদ র, বাপিবেবাড, জায়ার সাহারা, িন , িখলে ত, ঢাকায় আগামী ০৯/০৫/২০২১ ি ঃ তািরখ সকাল
১১:৫ ঘ কার সময় উপি ত দরপ / িতিনিধর স ুেখ (যিদ কহ উপি ত থােকন) খালা হেব।
০৩। দরপ  খােমর উপর “Online UPS for Server (UPS-1)Online UPS for Server (UPS-1)” িবষয়  া ের িলখেত হেব।
বিণত সম  কাজ সিমিতর দ  িসিফেকশন মাতােবক সরবরাহ করেত হেব। অ থায় মালামাল হণ করা হেব না।
০৪।  কাযােদশ াি র ০৭ (সাত) িদেনর মে  মালামাল সরবরাহ করেত হেব।
০৫।  Online UPS for Server (UPS-1) এর ে  অব ই ১২ ভা , ৭.৫ এি য়ার ও ০৮ (আট) 

াটারী এবং ০৩ (িতন)  আউট ট পাট থাকেত হেব।
০৬।  দরপে র সােথ দরদাতা হালনাগাদ ত ড লাইেস , আয়কর সনদ ও ভ াট রিজে শন, াংক সলেভ ী এর
সত ািয়ত কিপ দািখল করেত হেব।
০৭। ই বা তেতািধক িত ােনর দািখল ত দর সমদর হেল পাবিলক িকউরেম  িবিধমালা (২০০৮) এর ৯৮
অ ে েদর ৩১ ও ৩২ ধারা অ যায়ী কাযােদশ দান করা হেব।
০৮। কাজেশেষ িবল দািখল সােপে  সরকারী িনয়মা যায়ী েযাজ  হাের ভ াট/ া  কতন বক একাউ  পয়ী চেক
মা েম িবল পিরেশাধ করা হেব। িবেলর সােথ অব ই সক চালান ৬.৩ দািখল করেত হেব।
০৯। সরবাহ ত মালামােলর ে র উপর িনয়ম অ যায়ী ১০% অথ িনরাপ া িহসােব কতন কের রাখা হেব যা
মালামােলর ণগত মান অ  থাকা সােপে  ০১ (বছর) পর ফরত দান করা হেব।
১০।  সরবরাহ ত মালামােলর ে  ০১ বৎসেরর ণ এবং পরবত  ০২ বছেরর ওয়ােরি  সািভিসং দান করেত হেব।
 ১১। যথাসমেয় কাজ করেত থ হেল িতিদেনর িবলে র জ  কাযােদেশ উে িখত মাট ে র ১% এর ১/১০ অংশ
িহসােব িবল  মা ল কতন করা হেব। তেব কান অব ােতই কতনেযা  জিরমানা মাট কাযােদশ ে র ১০% এর
অিধক হেব না।
১২। কাযােদশ দােনর সময় ক প  মালামােলর পিরমান াস/ ি  করেত পারেবন।
১৩।  দরপ  িব ি র শতাবলীেত উে খ নাই এমন সকল িবষেয় সিমিত ক পে র িস া ই ড়া  বিলয়া িবেবিচত
হইেব।
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৩-৫-২০২১
মাঃ হা ন

িসিনয়র জনােরল ােনজার

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, (
িনধািরত তািরেখ দরপ  হণ ও খালার েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।)
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড, (িব ি  ওেয়ব সাইেট কােশর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা।) 
৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ঢাকা
৪) িলশ পার, ঢাকা।
৫) িসিনয়র জনােরল ােনজার/ জনােরল াে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, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, এলিজইিড, ঢাকা
৯) ময়র, সাভার পৗরসভা, সাভার, ঢাকা।
১০) সকল জানাল অিফস ও সাব- জানাল অিফস, ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
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------------------------------, -------------------------------।
১৪) না শ বাড/ওেয়ব সাইট,ঢাকা প ী িব ৎ সিমিত-৩
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