گلیات ڈویلپمنٹ اتھارٹی گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ ،ایبٹ آباد
فیکس0992-331535 -:
فون0992-9310240 -:
gdaatd@gmail.com
ای میل- :
ٹینڈر نوٹس
گلیات ڈویلپمنٹ اتھارٹی ،ایبٹ آباد کو مندرجہ ذیل کام کیلئے جی۔ڈی۔اے کے منظور شدہ ٹھیکیدارن جنہوں نے رواں
مالی سال  2016-17کیلئے اپنی رجسٹریشن کی تجدید کروائی ہو سےسربمہر ٹینڈر مطلوب ہیں۔
نمبر
شمار
1

تفصیل کام
جی ڈی اے ایریا میں
سول ،الیکٹریکل اور
مشینری وغیرہ کے
ساالنہ مرمتی کے کام۔

زر تخمینہ

2%زر بیعانہ
)+ (SD

,000,000/Rs.8

Rs.160,000/-

ٹینڈردستاویزات
پہنچنے کی تاریخ
15.03.2017

ٹینڈر کھولنے کی
تاریخ
15.03.2017

مدت تکمیل
 30جون 2017

شرائط-:
ٹینڈر فارم اور  GDA BOQکی ویب سائیٹ  www.gda.gpk.pkسے اخبار میں شائع ہونے سے ایک دن
1۔
بعد ڈاون لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔
ٹینڈر فارم کے ساتھ متعلقہ کال ڈیپازٹ(اصلی) بنام ڈائریکٹر جنرل گلیات ڈویلپمنٹ اتھارٹی ایبٹ آباد لگانا
2۔
ضروری ہے۔
مشروط/ٹیلیگراف و نا مکمل کا غذات زیر غور نہیں ہو ں گی۔
3۔
جو ٹھیکیدار انجنئیر اسٹیمیٹ پر 10%بیلو سے بھی کم ریٹ ڈالے گا وہ  ٪8اضافی سکیورٹی بشکل کال
4۔
nd
ڈیپازٹ اسٹیمیٹد کاسٹ کے مطابق لف کریگا بصورت دیگر اس کا ٹینڈر مسترد ہو گا اور 2بولی دہندہ کو
پیشکش کی جائے گی اور اس کے بعد  3rdبولی دہندہ اور مزید بڈرز جن کا ریٹ اسٹیمیٹڈ کاسٹ سے کم ہو
گا پر یہی شرائط الگو ہوں گی ۔
اوریجنل ٹینڈر فارم دفتر دفتر ہذا کو بذریعہ کوریئر بجھوانا ہونگے بصورت دیگر ٹینڈر قابل قبول نہ ہو گا،
5۔
فرم/ٹھیکیدار ٹینڈر دتاویزات دئیے ہوئے مقررہ تاریخ تک دفتر ہذا کو بذریعہ کورئیر پہنچ جانا چائیے۔
فرم/ٹھیکیدار اپنا ریٹ  MARKET RATE SYSTEM 2016(Q-1) KHYBER PAKHTUNKHWAپر
6۔
) (%Above / Belowکی اساس پر ڈالے گا جبکہ  NON SCHEDULE ITEMSکیلئے BOQ
میں دئیے گئے خالی خانوں میں ٹھیکیدار اپنا ریٹ لکھیں گے ،اور اعشاریہ کے بعد دو) (2ہندسوں کی
شمار تصور ہو گی۔
شیڈول اور نان شیڈول آئیٹم میں  02مختلف ٹھیکیداروں کے ریٹ کم ہونے کی صورت میں محکمہ  02مختلف
7۔
ٹھیکیداروں کو ورک آرڈر دینے کا اختیار رکھتا ہے.
محکمہ کے ساتھ ٹینڈر کی میعاد 120دن کیلئے کارآمد ہو گی۔ ٹھیکیدار کسی بھی ہنگامی صوتحال میں فون یا
8۔
فیکس کے ذریعے محکمہ کے مجاز نمائندے کو جو موقع پر ہو آگاہ کریگا۔
فرم/ٹھیکیدار دفتر ہذا کو غلط معلومات مہیا کرنے اور اس کو غلط ثابت ہونے پر انکے خالف قاتونی کاروائی
9۔
اور ڈس کوالیفیکیشن کیلئے سفارش کی جائے گی۔
کامیاب ٹھیکیدار کو سات دن کے اندر اندرمحکمہ ہذا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہو گا۔
10۔
کال ڈیپازٹ شیڈول بینک کی قابل قبول ہونگی۔
11۔
انکم ٹیکس بمعہ این ٹی این نمبر کی تفصیل (انکم ٹیکس کا کلیرنس سرٹیفکیٹ منسلک کرنا الزمی ہو گا)۔
12۔
مقررہ تاریخ کو ٹینڈر دن  3.00بجے بعد دوپہر ٹھیکیداران یا ان کے مجاز نمائندگان کی موجودگی میں کھولے
13۔
جائیں گے۔
بولی کی جانچ پڑتال و موازنہ کے بعد دو یا دو سے زیادہ بولی دہندگان کی مساوی بولی کی صورت میں کام
14۔
کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائیگا۔
ٹینڈر دستاویزات کی بذریعہ کوریئر لیٹ ہونے کی ذمہ داری بولی دہندہ کی ہو گی۔
15۔
ٹینڈر فارم جمع کروانے کی تاریخ کو ٹینڈر فارم 02بجےدن تک وصول کئے جائیں گے ،اس کے بعد قابل
16۔
قبول نہیں ہونگے۔
ٹھیکیدار کے بل سے گورنمنٹ کی طرف سے الگو تمام ٹیکس منہا کیئے جائیں گے۔
17۔
اگر کسی وجہ سےٹینڈر مقررہ تاریخ کو نہ ہو سکے تو دوبارہ یہی ٹینڈر ان ہی شرائط کے ساتھ مورخہ
18۔
17.03.2017کو ہو گا۔ اگر اس تاریخ کو بھی ٹینڈر نہ ہو سکا تو پھر  21.03.2017کو ہو گا۔
دیگر شرائط و ضوابط دفتری اوقات کار کے دوران معلوم کی جا سکتی ہیں۔
22۔
بحکم
ڈائریکٹر جنرل،
گلیات ڈویلپمنٹ اتھارٹی،
ایبٹ آباد۔

المشتہر
ڈائریکٹر،
گلیات ڈویلپمنٹ اتھارٹی،
ایبٹ آباد۔

