Naval Stores Sub Depot Dhaka
Limited Tender
Retender
INVITATION FOR TENDERS (IFT)
1.

Ministry/Division

Ministry of Defence

2.

Agency

Bangladesh Navy

3.

Procuring Entity Name

NSSD Dhaka

4.

Invitation for

Purchase of Goods

5.

Invitation Ref No

23.02.2608.212.53.104.19-20.1972.1
KEY INFORMATION

6.

Procuremment method

Limited Tender Method
FUNDING INFORMATION

7.

Budget and Source of Funds

GoB
PARTICULAR INFORMTION

8.

Tender Package No

NA

9.

Tender Publication Date

21 June 2020

10.

Tender Last Selling Date

30 June 2020 & Time 1145 hrs

11.

Tender Submission Date and Time

30 June 2020 & Time 1200 hrs

12.

Tender Opening Date and Time

30 June 2020 & Time 1200 hrs

13.

Name & Address of the office (s):
-Selling Tender Document (Principle)
-Selling Tender Document (Others)
-Receiving Tender Document
- Opening Tender Document

Officer- In-charge
Naval Stores Sub Depot Dhaka
Namapara Khilkhet, Dhaka 1229

14.

Place/Date/Time of Pre-Tender Meeting

NA

INFORMATION FOR TENDER
15.

Eligibility of Tender

NSSD Enlisted Firm

16.

Brief Description of Goods

Purchase of COVID-19 Emergency- 06 Line Items

17.

Brief Description of Related Services

NA

18.

Address of Official Inviting Tender

Officer- In-charge
Naval Stores Sub Depot Dhaka
Namapara Khilkhet, Dhaka 1229

19.

Contact details of
Official

20.

The procuring entity reserves the right to reject all or any Tenders.

21.

Ref. No. – NHQ/23.02.2626.181.28.293.20.1638

22.

Due to unavoidable circumstance if the tender can’t be received or opened in the schedule date, The same
will be shifted on the next working day.

25-06-2020 08:21

Tel. No.

Fax. No.

E-mail

41095104-8/4036

41095103

oicnssd@navy.mil.bd
Ref. Date – 22 March 2020
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23. Description of Item:

Ser

Item

Patt No

Deno

Qty

1

হা সিনটাইজার ( িত বাতল ২৫০ িমিল)

Bottle

45

2

হি রাব ( িত বাতল ২৫০ িমিল )

Bottle

30

3

হা াভস ( িত ব ১০০ িপছ )

Box

18

4

মা ( ৩ লয়ার )

No

1500

5

ইনােরড থােমািমটার

No

6

6

ািরন সসন ১০% ( িত বাতল ৫ িলটার )

Bottle

15

Location

NSSD
DHAKA

Delivery
time
after
issue of
w/order

Remarks

15 Days

িনিলিখত শত সােপে দরপ দািখল করেত হেব:
১।
দরপ ০৩ কিপ িতােনর িনজ ােড Computer িে দািখল করেত হেব।
২।
দরপে উেিখত মাট  অংেক ও কথায় িলখেত হেব। গািনিতক র ে আইেটেমর একক েক ল িভি ধের মা মাট
 অথবা আইেটেমর সংা সংেশাধন করা হেব।
৩।
আইেটম আসল, নন ও নৗবািহনীর বহােরর উপেযাগী হেত হেব। আইেটম নৗবািহনীর চািহদা মাতােবক না হেল িনজ খরেচ ও িনজ
দািয়ে বদিলেয় নরায় কায েদেশ উেিখত সমেয়র মে সরবরাহ কের িদেত হেব।
৪।
দরপ দািখল কের দরপ খালার পর বািতল বা তাহােরর আেবদন করা হেল তা হণেযা হেব না। য়ােদশ দােনর পর মালামাল
সরবরােহ অপরাগতা কাশ করেল FO ০১/১৩ অেদ ৩৭ অযায়ী মাট ের উপর ৫% জিরমানা আেরাপ করা হেব।
৫।
আইেটম িনিদ সমেয়র মে সরবরােহ থ তার জ িত মাস বা তার ভাংেশর জ ি ের উপর এফও-০১/২০১৩ অেদ
৩৬ মাতােবক য়ােদেশর মাট ের উপর িতমােস ১%-২% হাের সেব াচ ১০% Liquidated Damage (LD) িহসােব কতন করা
হেব।
৬।
দরপ সিকত যিদ কান Confusion থােক, স ে দরপ দািখেলর েব  িবষয় সেক িনিত করেত হেব এবং দরপ
দািখেলর পের এই সিকত কান আপি হণেযা হেব না।
৭।
হীত Tender Offer সেহ কবল সব  িনদরদাতাই Purchase Order পােবন তা িনিত হওয়ার অবকাশ নই।
আইেটেমর নান, দর, Sample এর মান, হনেযাতা, চলিত বাজার দর ইতািদ িবষয় িবেবচনা কের Technical Evaluation
Committee (TEC) এর ায়নই ড়া িহেসেব িবেবিচত হেব।
৮।
Invitation For Tender (IFT) এবং Tender Specification (েযাজ ে )এর সকল শতরণ না করেল
দরপ বািতল বেল গ হেব।
৯।
Tender এ অংশহন কের পরবতেত কান কারেণ কােলা তািলকা হেল জিরমানার পাশাপািশ জামানত বােজয়া করা হেব।
১০।
দরপ খালার সময় আংিশক Sample দািখল এবং িবলে Sample দান সংা আেবদন হনেযা নয়। ণ সংক
Sample দািখল না করেল দরপ বািতল বেল গ হেব। (েযাজ ে)
১১।
আইেটম অবই কায িদবস চলাকালীন ১৩৩০ ঘকার মে সরবরাহ করেত হেব।
১২।
টার খালার িদেন সরবরাহকারী িনেজ অথবা িতিনিধগণ শরীের উপিত থাকেত হেব। উপিিতর অভােব কান ের উর না
পাওয়ায় দরপ বািতল হওয়ার সাবনা থাকেব।
১৩।
িবেদশ থেক Sample আনায়েনর ে সরবরাহকারী িনজ দািয়ে স বর/িবমানবর হেত Sample খালােসর বা
করেবন। Sample খালাশ সংা কান আেবদন হনেযা নয়।
১৪।
দরপের সােথ েযাজ ে Specification অযায়ী OEM/OEM মেনানীত পিরেবশক কক
 দ সনদসহ অা সনদ
ডেম সং করেত হেব।
১৫।
কপ  য কান দরপ, কায ােদশ/য়ােদশ আংিশক/সণ  হণ অথবা বািতল করার মতা সংরণ কেরন।
১৬। য সব িবিনেদ েশ ওয়ােরি উেখ থােক না, স ে ওয়ােরি নৗ পিরদশন সংা/কিম কক
 হণেযাতা দােনর তািরখ হেত ১
বছর অথবা িবিনেদ শ মাতােবক ওয়ােরি দরপে উেখ করেত হেব।
১৭।
দরপের Validity কমপে ৬০ িদন পয  থাকেত হেব। অারেনভ াটান  নাাের দর াব করা হেল, OEM কক

নািফেকশেনর েয়াজনীয় ডেম দান করেত হেব।
১৮।
আইেটম TAX/VAT তীত দরপ আহবান করা হেল িবেদশ হেত আমদানী করার ে িনবিণ ত তািদ উেখ করেত হেব।
(১) Name of Manufacturer
: To be mentioned.
(২) Source of Supply Principle : To be mentioned.
(৩) Port of Shipment : To be mentioned
(৪) Price
: To be mentioned
১৯। Without Import Duty উেখ করা না হেল, কান সরবরাহকারী যিদ Without Import Duty দরপ দািখল কেরন,

HASAN AL ASHRAF
Lt BN
NSSD Dhaka
25-06-2020 08:21
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সেে উ দরপ বািতল বেল গ হেব।
২০। দরপের সােথ েতক আইেটেমর ০১  কের ননা দািখল করেত হেব। ননা িতত দরপ হণেযা হেব না। দরপ দািখেলর পর
ননা পিরবতন করা যােব না।

HASAN AL ASHRAF
Lt BN
NSSD Dhaka
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