ইনেভস্টেমন্ট কেপর্ােরশন অব বাংলােদশ
পৰ্ধান কাযর্ালয়,
৮, রাজউক অােভিনউ, ঢাকা
পৰ্িকউরেমন্ট এন্ড কমন সািভর্স িডপাটর্েমন্ট

তািরখঃ

০৮ েসেপ্টমব্র, ২০২০
২৪ ভাদৰ্, ১৪২৭

িমিনবাস ভাড়াকরেণর জন দরপতৰ্ িবজ্ঞিপ্ত
েটন্ডার নংনং- ০৪ /২০২০/২০২০-২০২১
কেপর্ােরশেনর কমর্চারীগণেক অিফেস আনা েনয়ার জন আগৰ্হী পিরবহন পৰ্িতষ্ঠান/িমিনবাস মািলকেদর িনকট হেত ২০১২ সাল বা পরবতর্ী
মেডেলর সংিশ্লষ্ট দরপতৰ্ তফিসেল বিণর্ত রুেটর জন িমিনবাস ভাড়া গৰ্হেণর লেক্ষ সীলেমাহরকৃত দরপতৰ্ আহবান করা যােচ্ছ দরপেতৰ্র িবস্তািরত
বণর্না িনম্নরূপঃ
০১

সংগৰ্াহক সত্তব্ার নাম

:

ইনেভস্টেমন্ট কেপর্ােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব)
(আইিসিব

০২

তহিবেলর উত্স দরপতৰ্ সংগৰ্হ পদ্ধিত

:

আইিসিব’র িনজসব্ তহিবল

০৩

দরপতৰ্ সংগৰ্হ পদ্ধিত

:

উন্মু ক্ত দরপতৰ্ পদ্ধিত

০৪

দরদাতােদর েযাগতা

:

সরকারী/আধা সরকারী সব্ায়তব্শািয়ত ও আিথর্ক পৰ্িতষ্ঠােন সংিশ্লষ্ট কােজ কমপেক্ষ ০২
(দু ই) বছেরর পূ বর্ অিভজ্ঞতা সম্পন্ন পিরবহন েসবা পৰ্দােনর েটৰ্ড লাইেসন্সধারী
বিক্ত/পৰ্িতষ্ঠান হেত হেব

০৫
০৬

দরপেতৰ্র নাম ও সংিশ্লষ্ট কােজর বণর্না

:

সংিশ্লষ্ট দরপতৰ্ তফিসেল উেল্লিখত রুেটর কমর্চারীগণেক অিফেস আনা-েনয়া

দরপতৰ্ তফিসল িবকৰ্য়, দািখল ও েখালার

:

পৰ্িকউরেমন্ট এন্ড কমন সািভর্স িডপাটর্েমন্ট, িবিডিবএল ভবন, (েলেভল-১৭), ৮,

স্থান
০৭

রাজউক অােভিনউ, ঢাকা-১০০০

দরপতৰ্ তফিসল িবকৰ্েয়র েশষ তািরখ

:

২০ েসেপ্টমব্র, ২০২০ হেত ২৪ েসেপ্টমব্র, ২০২০ (অিফস চলাকালীন সমেয়)

০৮

দরপতৰ্ দািখেলর তািরখ ও সময়

:

২৭ েসেপ্টমব্র, ২০২০ সকাল-১১.৩০ ঘিটকার মেধ

০৯

েটন্ডার ওেপিনং কিমিট কতৃর্ক দরপতৰ্ েখালার

:

২৭ েসেপ্টমব্র, ২০২০ সকাল-১১.৪৫ ঘিটকার মেধ

তািরখ ও সময়
১০

দরপতৰ্ তফিসেলর মূ ল

:

পৰ্িত েসট তফিসল নগদ ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা (অেফরতেযাগ)

১১

েটন্ডার িসিকউিরিট মািনর পিরমাণ ও ধরণ

:

পৰ্িতিট রুেটর জন েয েকান তফিসলী বাংক কতৃর্ক ইসু কৃত ২৫,০০০.০০ (পঁিচশ
হাজার) টাকার েপ-অডর্ার/বাংক ডৰ্াফট এর মাধেম

১২

দরপতৰ্ গৰ্হণকারী কমর্কতর্ার নাম ও পদবী

:

জনাব েমাঃ েগালাম রবব্ানী, সহকারী মহাববস্থাপক

১৩

দরপতৰ্ আহবানকারী অিফেসর নাম ও িঠকানা

:

পৰ্িকউরেমন্ট এন্ড কমন সািভর্স িডপাটর্েমন্ট, ইনেভস্টেমন্ট কেপর্ােরশন অব বাংলােদশ
(আইিসিব), পৰ্ধান কাযর্ালয়, িবিডিবএল ভবন ( েলেভল-১৫), ৮, রাজউক অােভিনউ,
ঢাকা-১০০০ েটিলেফানঃ ৯৫৬৮৬৫৫, ওেয়ব েমইলঃ www.icb.gov.bd

১৪

িবেশষ িনেদর্শাবলীঃ
ক) কতৃর্পক্ষ দরপতৰ্ েখালার পূ েবর্ দরপতৰ্ তফিসেলর েয েকান শতর্ পিরবতর্ন/সংেশাধন/সংেযাজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ কের
খ) পাবিলক পৰ্িকউরেমন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবিলক পৰ্িকউরেমন্ট িবিধমালা-২০০৮ অনু যায়ী দরপতৰ্ মূ লায়ণ করা হেব
গ) অিনবাযর্কারণবশত িনধর্ািরত িদেন দরপতৰ্ গৰ্হণ ও েখালা সম্ভন না হেল পরবতর্ী কাযর্িদবেস একই স্থান ও সময়সূ চী অনু যায়ী দরপতৰ্ গৰ্হণ
ও েখালা হেব
সব্াক্ষিরত/(েমাঃ েগালাম রবব্ানী)
সহকারী মহাববস্থাপক

