Dhaka Power Distribution Co. Ltd.
(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)
Biddut Bhabon (2nd Floor), 1 Abdul Gani Road, Dhaka -1000

িনলাম দরপ িব ি
িনলাম পিরিচিত নং - ১৩ ৮

১

ম ণালয়/িবভাগ

িবদু ৎ িবভাগ, িব াখস ম ণালয়, বাংলােদশ

২

এেজ ী

ঢাকা পাওয়ার িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

৩

িনলামকারী দ েরর নাম

ত াবধায়ক েকৗশলী, চুি ও য় সােকল, িডিপিডিস

৪

িনলামকারী দ েরর জলা

ঢাকা

৫

কােজর নাম

িডিপিডিসর হািতরপুল ওয়াকশেপ রি ত অেকেজা মালামাল যথা তেলর খািল াম, া ফরমার কার,
া ফরমােরর খািল কার, া ফরমােরর লাহার চ ােনল ইত ািদ িনলােম িব য়

৬

িব ি সূ নং

িডিপিডিস/তঃ ঃ(িসএ িপ)/ই-অকশন/২০১৯-২০/০৯

৭

তািরখ

০৯ ফ য়ারী ২০২০

৮

িনলাম প িত

খালা দরপ

৯

িনলােম আেবদন/দরপ
দািখল/দরপ খালার তািরখ ও
সময়

আেবদেনর

র তািরখ ও সময় দরপ দািখেলর শষ তািরখ ও
সময়

০৯ ফ য়ারী ২০২০, ১০ : ০০
দু পুর

২৪ ফ য়ারী ২০২০, ১২ : ১৫
দু পুর

দরপ খালার তািরখ ও সময়
২৪ ফ য়ারী ২০২০, ০২ : ১৫
দু পুর

দরদাতার জন তথ াবলী

১১ দরদাতার যাগ তা

১. িনলাম য়কারী িত ােনর হালনাগাদ ড লাইেস , আয়কর পিরেশাধ, ভ াট িনব ন সনদপ থাকেত
হেব
২. িনলাম য়কারী িত ােনর নগদ অথ/ ঋণ সুিবধার নূ নতম পিরমাণ হেত হেব ৳১৩,০০,০০০ ( তর
ল ) টাকা মা

১২ ই-অকশেনর আেবদন ফী

৳ ২,০০০.০০ /= (দু ই হাজার) টাকা মা (অেফরতেযাগ ) ই-অকশেনর আেবদন ফী িহেসেব সংি
ব াংেক জমাদােনর মাধ েম িনলােম অংশ হন করেত হেব

১৩ দরপ /িনলােমর জামানত

৳ ৩,০০,০০০.০০ (িতন ল ) মা ( ফরতেযাগ ) EBL এর য কান শাখায় িনলােমর িসিকউিরিট মািন
িহেসেব জমাদােনর মাধ েম িনলােমর িসিডউেল অ াে স করেত হেব

১৪ কাজ সমাি র সময়

ডিলভাির অডার জারীর ৪৫ িদেনর মেধ

১৫ দরপ আ ানকারী কমকতার নাম

মতুজা কাম ল আলম

১৬ দরপ আ ানকারী কমকতার পদবী ত াবধায়ক েকৗশলী
১৭ দরপ আ ানকারী কমকতার
দা িরক িঠকানা

চুি ও য় সােকল, িডিপিডিস, িবদু ৎ ভবন, চতুথ তলা, ১, আ ু ল গিন রাড, ঢাকা-১০০০

১৮ দরপ আ ানকারী কমকতার ফান ০২-৯৫৬৭২৫৮
নর
১৯ শতাবলী

১. এিট একিট অন-লাইন িভি ক িনলাম ি য়া িনলােম আ হী দরদাতাগণ
https://auction.dpdc.org.bd ওেয়বসাইেটর মাধ েম িনলােম অংশ হণ করেত পারেবন এজন
দরদাতােক িডিপিডিস'র ই-অকশন িসে েম িনবি ত হেত হেব ই-অকশন িসে েম িনব েনর জন
দরদাতা কা ানীর নাম, ইেমইল ও মাবাইল ন র েয়াজন হেব
২. িডিপিডিস'র ই-অকশন িসে েমর মাধ েম অনলাইেন িনলাম দরপ দািখল করেত হেব ডাক, কুিরয়ার

সািভস িকংবা ফ াে র মাধ েম া কান "িনলাম দরপ " হণেযাগ বেল িবেবিচত হেব না
৩. ই-অকশন িসে েম িনিদ তািরখ ও সমেয়র মেধ িনলাম দরপ দািখল করেত হেব
৪. ই-অকশন িসে ম ব বহার কের কান ধরেনর কািরগির িটর (ই ারেনট সংেযাগ না থাকা বা ধীর গিত
/ corrupted/ virus infected file ডাউনেলাড বা আপেলাড করেত না পারা ইত ািদ) জন যথা সমেয়
দর দান করেত না পারার দায় কতৃপ বহন করেব না; বরং দরদাতার উপর বতােব
৫. আংিশক মালামােলর জন দরপ দািখল করা যােব না এবং তা হণেযাগ হেব না
৬. শতাধীন/শতযু (Conditional) িনলাম দর হণেযাগ হেব না
৭. দরপ
ােবর বধতার ময়াদ দরপ দািখেলর শষ সময় হেত ১২০(একশত িবশ) িদন পয
বলবত থাকেব
৮. হালনাগাদ ড লাইেস ( ানড কিপ) অনলাইেন দািখল করেত হেব
৯. আয়কর সনদপ ( ানড কিপ) অনলাইেন দািখল করেত হেব
১০. ভ াট িনব ন সনদপ ( ানড কিপ) অনলাইেন দািখল করেত হেব
১১. ব াংক সলেভি / ব াংক টেম / ব াংক িডট লটার ( ান কিপ) অনলাইেন দািখল করেত
হেব
১২. িত ােনর মািলেকর জাতীয় পিরচয় প ( ানড কিপ) অনলাইেন দািখল করেত হেব
১৩. য মালামাল ডিলভাির িনেব তার া র সত ািয়ত কের অথরাইেজশন লটার ( ানড কিপ)
অনলাইেন দািখল করেত হেব
১৪. য মালামাল ডিলভাির িনেব তার জাতীয় পিরচয় প ( ানড কিপ) অনলাইেন দািখল করেত হেব
১৫. িনলাম দরদাতা িনলােমর মালামালসমূ হ িনবাহী েকৗশলী,ওয়াকশপ,িডিপিডিস, ঢাকা এর পূ ব অনুমিত
সােপে ভা াের যখােন য অব ায় আেছ স অব ায় সরজিমেন ত করেত হেব এবং বা ব অব া
অনুযায়ী দর াব করেত হেব
১৬. িনলামকৃ ত মালামােলর িবপরীেত কান warranty েযাজ হেব না
১৭. হণেযাগ সেবা দরদাতার (Technically Responsive Highest Bidder) অনুকূেল NOA
দান করা হেব
১৮. দর দােনর সময়, ভ াট/ট া সহ ব মূ ল উ ৃ ত করেত হেব িবজয়ী দরদাতা চূ ড়া পযােয় তার
উ ৃ ত মুল পিরেশােধর পর িবিধ মাতােবক ধাযকৃ ত ভ াট/ট া কতন কের সরকারী কাষাগাের জমাদান
করা হেব
১৯. িডিপিডিস কতৃপে র চািহদা মাতােবক িনলাম দরদাতােক মূ ল নিথ/কাগজপ দশন করেত হেব
দরপ মূ ল ায়নকােল আংিশক(Partial), জাল(Forged) বা নকল(Fake) নিথ-কাগজপ পাওয়া গেল
দরপ বািতল বেল গণ হেব
২০. িটপূ ণ ও অস ূ ণ দরপ বািতল বেল গণ হেব
২১. সমূ দয় অথ জমাদােনর পর িডিপিডিস কতৃপ Delivery Order ইসু করেবন Delivery Order
ইসু র ৪৫ (পঁয়তাি শ) িদেনর মেধ িনলামকৃ ত সকল মালামাল িবজয়ী দরদাতােক িনজ খরেচ ও িনজ
দািয়ে িনধািরত ান হেত যথাশী হণ করেত হেব বিণত সমেয়র পর মালামােলর কােনা কার িত
বা চুিরর ে কতৃপ দায়ী থাকেব না
২২. NOA াি র ১৫ (পেনর) িদেনর মেধ িবজয়ী দরদাতােক সংি িনলােমর দরপে উ ৃ ত মূ ল এবং
িবিধ মাতােবক ধাযকৃ ত ভ াট/ট া অনলাইেন ত টােকেনর মাধ েম িনিদ ব াে জমা িদেত হেব
টােকেনর িবপরীেত একিট ােজকশেনর মাধ েম স ূ ণ টাকা একবাের জমা িদেত হেব আংিশক বা
মিশেন টাকা জমা হণ করা হেব না িনধািরত সময়সীমার মেধ েদয় অথ জমা িদেত ব থ হেল NOAিট
বািতল বেল গণ হেব এবং সংি দরদাতার জামানত বােজয়া (forfeit) করা হেব
২৩. Delivery Order এ িনধািরত সমেয়র মেধ মালামাল হেণ ব থ হেল িত িদন িবলে র জন মূ ল
চুি মূ েল র ০.০৫% হাের সেবা ৫% জিরমানা আদায় যাগ হেব
২৪. িডিপিডিস কতৃক গিঠত ডিলভাির কিমিটর উপি িতেত তঁােদর ছাড়প অনুযায়ী মালামাল হণ
করেত হেব
২৫. িনলামিট লট িভ ক িনলােমর মালামাল " যখােন য অব ায় আেছ" িভি েত সরবরাহ করা হেব
মালামাল লট িভি ক হওয়ায় মূ ল সম য় যাগ নয়
২৬. Delivery Order দােনর পর অকৃ তকায িনলাম দরদাতাগণেক জামানত ফরত দওয়া হেব আর
মালামাল ডিলভািরর পর িবজয়ী দরদাতার জামানত িবল মাসুল সম য়পূ বক ফরত দয়া হেব
২৭. দরপ দািখেলর তািরখ, সময় ও শতাবলী পিরবতেনর মতা দরপ আহবানকারী সংর ণ কেরন
২৮. শতাবলীেত উে খ নাই এমন িবষেয় কান জিটলতার সৃি হেল দরপ আহবানকারী কতৃপে র
িস া ই চূ ড়া বেল িবেবিচত হেব
২৯. কান কারণ দশােনা ব িতেরেক কতৃপ য কান িনলাম দরপ হণ বা সকল িনলাম দরপ বািতল
করার মতা সংর ণ কেরন

৩০. িডিপিডিস'র ই-অকশন িসে েমর মাধ েম িনলােম অংশ হণ সং া কান কািরগির সহায়তা ও
ব াখ ার েয়াজেন অিফসকালীন সমেয় ই-অকশন হ লাইেন (জুিনয়ির এিসে ম ােনজার-আইিসিট
০১৭০৯৬৩০৪৩৩ ও উপ-ব ব াপক, আইিসিট- ০১৭৩০৩৩৫০৫১) যাগােযাগ করা যােব এছাড়া িনলােম
অংশ হেণর িব ািরত ি য়া স েক জানার জন িনে র িল দখা যেত পাের- (ক) FAQ:
https://auction.dpdc.org.bd/Home/FAQ (খ) Manual: https://tinyurl.com/ydyrozyv

