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ইেবিটিউট অব ন্যােোল এোলাইটিক্যাল বরিার্ শ এন্ড িাবভশি (আইএেএআরএি)
Institute of National Analytical Research and Service (INARS)
ড. কুদরাত-এ-খুদানরাড, ধােমবন্ড, ঢাক্া- ১২০৫।
েং-৩৯.০২.০০০০.০82.৩৫.035.২০21/965
তাবরখ: 02-05-২০২1

উম্মুক্ত দরপত্র ববজ্ঞবি (Open Tendering Method)
1।
২।
3।
4।
৫।
6।
7।
8।
09।
10।

মন্ত্রণালয়/ববভাগ
এনজন্সী/িংস্থা
ক্রয়ক্ারী ক্ার্ শালনয়র োম
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দরপত্র প্যাকেজর নাম
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দরপত্র বিবডউল প্রাবির স্থাে ও ঠিক্াো
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দরপত্র বিবডউল বববক্রর িব শনেে তাবরখ ও িময়
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বাংলানদে ববজ্ঞাে ও বেল্প গনবেণা পবরেদ (বববিএিআইআর)
আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ড. কুদরাত-এ-খুদানরাড, ধােমবন্ড, ঢাক্া-১২০৫।
ঢাক্া
িরক্াবর ক্রয়
৩৯.০২.০০০০.০82.৩৫.035.২০21, তাবরখ: 02-০5-২০২১
02.05.২০২1
উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধবত (OTM)
বজওবব
01/2021
লট 01। Procurement of Digital Multiparameter, Turbidity meter and
Dehumidifier for INARS
লট 02। Procurement of Glassware and Raw materials for INARS
লট 03। Procurement of Chemicals for INARS
লট 04। Procurement of Standard and Reagents for INARS
লট 05। Procurement of R&D related minor equipment for
microbiological works
লট 06। Procurement of R&D related minor apparatus for sample
preparation
লট 07।Procurement of R&D related standard and reagents
03-05-২০২1
(ক্) বহিাব োখা, আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ধােমবন্ড, ঢাক্া।
(খ) বহিাব োখা, বববিএিআইআর গনবেণাগার, ঢাক্া, বববিএিআইআর, ধােমবন্ড, ঢাক্া।
১8-0৫-২০২1 (অবিি র্লাক্ালীে িময় পর্ শন্ত)
১9-0৫-২০২1, দুপুর 1২:০০টা, পবরর্ালক্ দির, আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ঢাক্া। এছাড়া, যথাসমকের
মকে ররজজজি ডােকযাকে/কুজরোর সাজভিসকযাকে দরপত্র রেরণ েরা যাকে।
১9-0৫-২০২1, দুপুর 1২:৩০ঘটিক্াে দরপত্র দাতা/েজতজনজিেকণর উপজিজতকত (যজদ রেহ থাকেন/না থাকেন)
পবরর্ালক্দির, আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ঢাক্ারত দরপত্র র ালা হকে।
(ে) হালনাোদকৃত রেড লাইকসন্স; ( ) TIN নম্বরসহ সে িকেষ আেেরেকষ ির আেের পজরকোকির েতযেন পত্র;
(ে) সংজিষ্ট োকজ ০৩ (জতন) েৎসকরর অজভজ্ঞতা; (ঘ) হালনাোদ ব্াংে সলকভন্সী সনদপত্র; (ঙ)
ম্যানুকেেচারার অকথারাইকজেন সনদ সংযুক্ত েরকত হকে; (চ) ব্রান্ড এেং োজি অে অজরজজন স্পষ্ট েকর উকে
েররত হকে; (ছ) দরপকত্রর সাকথ মূল েযাটালে সংযুক্ত েরকত হকে
দরপত্র জসজডউকলর েণ িনানুযােী
60 ( ষাট) জদন
1000/- (এেহাজার) টাক্া
লট-1: 12500/-, লট-2:6500/-,লট-3:7000/-, লট-4:7000/-, লট-5:7500/-, লট-6:7500/- এেং লট7:10000/- টাো শপ-অডশার/ব্াংক্ গ্যারাবির মাধ্যনম প্রনদয়।
োমীম আহনমদ
পবরর্ালক্ (ভারপ্রাি)
আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ড. কুদরাত-এ-খুদানরাড, ধােমবন্ড, ঢাক্া।
+88-02-9664959
(ে) দরপকত্র ফ্লুইড, ওভার রাইটং অথো অষ্পষ্টভাকে রল া গ্রহণকযাগ্য হকেনা এেং দরপকত্র উদ্ধৃতদর অেশ্যই
অংকে ও েথাে জল কত হকে। অন্যথাে দরপত্র অগ্রহণকযাগ্য মকমি জেকেজচত হকে;
( ) মূল দরপকত্রর সাকথ ডুজিকেট এেকসট দরপত্র জমা জদকত হকে;
(ে) েকতযেট আইকটকমর মূল্য পৃথেভাকে উকে েরকত হকে;
(ঘ) সংযুক্ত তথ্যাজদ ভুো েমাজণত হকল দরপত্র োকজোপ্ত েরা হকে;
(ঙ) এছাড়াও দরপত্র জসজডউকল েজণ িত অন্যান্য জনেম ও েতিােলী েকযাজয হকে;

“পােজলে েজেউরকমন্ট আইন-2006 ও জেজিমালা-2008 এেং সরোর ের্তিে জারীকৃত তৎসম্পেীত হালনাোদ রোন জেজি, আকদে এর সাকথ অসামঞ্জস্য ও অসম্পূণ ি তার জন্য
দরপত্র োজতল েকল েণ্য হকে। আকরা জেস্তাজরত তথ্য (যজদ থাকে) জহসােরক্ষণ েমিেতিা, আইএেএআরএি, জেজসএসআইআর, ঢাো’র জনেট হকত জানাযাকে। দরপত্র আহবােক্ারী
শক্াে ক্ারণ দেশানো ব্তীনরনক্ রয রোন/িক্ল দরপত্র গ্রহণ/বাবতল ক্রার িমতা িংরিণ ক্নরে।
(োমীম আহনমদ)
পবরর্ালক্ (ভারপ্রাি)
আইএেএআরএি, বববিএিআইআর, ঢাক্া।

