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স্মারক নং- ২৭.৩১.০০০০.৩০০.৪৪.০০২.১৮.৩৪৮
১
রিভাগ/ মন্ত্রণালয়
: রিদ্যুৎ রিভাগ/রিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খরনজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২

এজজরি

৩

রনলাম দরপত্র আহিানকারী
কমমকতমার নাম, ঠিকানা ও
য াগাজ াজগর মাধ্যম
রনলাম দরপত্র রিজ্ঞরির সূত্র নং
ও তাররখ
রিক্রয় পদ্ধরত

৪
৫
৬

রনলাম দরপত্র রিজ্ঞরি প্রচাজরর
তাররখ
৭
রনলাম দরপত্র দরলল রিক্রজয়র
যশষ তাররখ ও সময়
৮
রনলাম দরপত্র দরলল দারখজলর
যশষ তাররখ ও সময়
৯
রনলাম দরপত্র দরলল যখালার
wbe©vnx cwiPvjK
তাররখ ও সময়
১০ দরপত্র দরলল রিক্রয়কারী
অরিজসর নাম ও ঠিকানা
১১ দরপত্র দরলল গ্রহণ এিং
উন্মুক্তকরজণর স্থান

:
:

রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ (রিআররপএল)

:

স্মারক:২৭.৩১.০০০০.০২১.৪৪.০০১.২২.৩১৫
ও তাররখ: ০৯/০৫/২০২২ররঃ।
উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধরত (রনলাম রিক্রয়)।

:
:

তাররখঃ ০৯-০৫-২০২২ ররঃ

তত্ত্বািধায়ক প্রজকৌশলী (অপাজরশন ও যমইনটিন্যাি), রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ, িাড়ী#০১,
সড়ক#১৩, যসক্টর#০১, উত্তরা মজেল টাউন, ঢাকা -১২৩০।

১০/০৫/২০২২ররঃ।

:

২৪/০৫/২০২২ররঃ, সময় রিকাল ৫:০০ ঘটিকা।

:

২৫/০৫/২০২২ররঃ, সময় দ্যপুর ১২:০০ ঘটিকা প মন্ত।

:

২৫/০৫/২০২২ররঃ, সময় দ্যপুর ১২:৩০ ঘটিকা প মন্ত।

:

রনি মাহী পররচালক (অর্ ম ও রহসাি), রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ, িাড়ী#০১, সড়ক#১৩,
যসক্টর#০১, উত্তরা মজেল টাউন, ঢাকা -১২৩০।
তত্ত্বািধায়ক প্রজকৌশলী (অপাজরশন ও যমইনটিন্যাি), রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ, িাড়ী#০১,
সড়ক# ১৩, যসক্টর#০১, উত্তরা মজেল টাউন, ঢাকা -১২৩০

:

১২

যক্রতার য াগ্যতা

:

ম
দরদাতা প্ররতষ্ঠান কর্তমক হালনাগাদ যেে লাইজসি, টিন ও ভুাট সাটিরিজকট
এর করপ দর
প্রস্তাজির সাজর্ দারখল করজত হজি।

১৩

মালামাজলর সংরিি রিিরণ

:

প্যাজকজ
নং
০১

১৪

রনলাম দরপত্র দরলল সংগ্রজহর
পদ্ধরত

:

১৫

দরপত্র জামানত

:

১৬

রনলাম দরপজত্রর
যময়াদ
রিজশষ রনজদ মরশকা

১৭

বিধতার

:
:

লট
লটওয়ারী মালামাজলর রিিরন লটরভরত্তক ন্যুনতম রসরেউজলর মূল্য
নং
রনলাম মূল্য
০১ Furnace Oil
৫৬,৮০,১২৫.০০
৫০০.০০
Sludge
িাংলাজদজশর য যকান রসরেউল ব্াংক হজত ‘রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ’ এর অনুকূজল ব্াংক
ড্রািট/যপ-অে মার (অজিরতজ াগ্য) (রনলাম রিজ্ঞরিজত িরণ মত রসরেউজলর মূল্য যমাতাজিক)
এিং আজিদনপত্র জমা প্রদান কজর উজেরখত সমজয় রনধ মাররত অরিস (সদর দির) হজত দরপত্র
দরলল সংগ্রহ করজত পারজিন এিং প্রাি দরপত্র অনু ায়ী মূল্যায়ন করা হজি।
দরপজত্রর উদ্ধৃত যমাট মূজল্যর ১০% (দশ শতাংশ) টাকা ‘রি-আর পাওয়ারজজন রলঃ’ এর
অনুকূজল িাংলাজদজশর য যকান রসরেউল ব্াংক হজত ব্াংক ড্রািট/যপ-অে মার এর মাধ্যজম
দরপজত্রর সাজর্ দারখল করজত হজি । অন্যর্ায় প্রাি দরপত্র সরাসরর িারতল রহজসজি গণ্য হজি ।
উদ্ধৃত দরপত্র যখালার তাররখ হজত ৬০ (ষাট) রদন প মন্ত িলিৎ য াগ্য হজি।
ক) দরপত্র সংক্রান্ত সকল তথ্য ও শতমািলী রনলাম দরপত্র দরলজল রিস্তাররত িরণ মত আজে।
খ) আগ্রহী দরদাতাগণ রসরেউল ক্রয় পূি মক আগামী ২৪/০৫/২০২২ ররঃ প মন্ত প্ররত কা ম রদিজস
অরিস চলাকারলন সমজয় সংরিষ্ট কর্তমপজির সাজর্ য াগাজ াগপূি মক মালামাল পররদশমন
করজত পারজিন।
গ) দরপত্র দারখজলর যশষ রদন অরনিা ম কারজণ ছুটি যঘারষত হজল পরিতী কা ম রদিজস র্া
রনয়জম দরপত্র গ্রহণ করা হজি।
ঘ) যকান কারণ দশমাজনা ব্রতজরজক কর্তমপি য যকান দরপত্র গ্রহণ িা িারতজলর অরধকার
সংরিন কজর।
প্রজকৌশলী পাপন দাশ
তত্ত্বািধায়ক প্রজকৌশলী (অপাজরশন ও যমইনটিন্যাি)
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