
 آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفرآباد

 از دفتر چیف انجنیئر سنٹرل ڈیزائن آفس مظفرآباد

 !وٹسنٹینڈر دوبارہ 

سنٹرل ڈیزائن آفس مظفرآباد کو واٹر سپالئی سکیم ڈوبہ ہوتریڑی و میرا کالں مظفرآباد وئیر و ٹریٹمنٹ 

کشمیر کی معروف جیوٹیکنیکل  پالنٹ کی جیوٹیکنیکل انوسٹیگیشن کرانے کے لیے پاکستان/آزاد

یہ ٹینڈر اشتہار ہذا کی  انوسٹیگیشن فرمز جو اس کام کا تجربہ رکھتی ہوں سے سر بمہر ٹینڈر مطلوب ہیں۔

اشاعت کے پندرہ دن کے اندر زیر دستخطی کے دفتر سے دفتری اوقات کار میں جاری کرتے ہوئے آخری 

بجے حاضر آمدہ فرمز/ مقرر کردہ 11:30دنبجے تک وصول کیے جائیں گے جو اسی 11:00تاریخ کو

 نمائیندگان کے روبرو کھولے جائیں گے۔

 شرائط:

 Single Stage-Two Envelope واعد کے مطابققAJKPPRA فرم ہا اپنی اپنی درخواستتمام  -1

Procedure کے تحت بصورت ٹیکنیکل و فنانشل بڈ، الگ الگ سر بمہر جمع کروائیں گی۔ فنانشل بڈ

 بڈ کے کامیاب دہندہ کی کھولی جائے گی۔صرف ٹیکنیکل 

،    تکمیل کردہ و جاریہ  CVsٹیکنیکل بڈ میں فرم اپنی مکمل پروفائل معہ مکمل سٹاف کی  -2

،    نام،      پتہ،   فون و فیکس Financial Turn Overپراجیکٹس،      تفصیل اکوپمنٹس،         

 راہم کرنے کی پابند ہو گی۔نمبر،       ای میل و پی ای سی رجسٹریشن وغیرہ ف

کامیاب ٹھیکیدار/                      فرم کو آزاد کشمیر میں مروجہ تمام ٹیکس وغیرہ ادا کرنے ہوں  -3

 گے۔

ٹینڈر ڈاکومنٹس بذریعہ درخواست زیر دستخطی کے دفتر سے دفتری اوقات کار کے دوران یا بذریعہ  -4

 وصول کیے جا سکتے ہیں۔      gilani.syed86@gmail.comای میل 

کال ڈیپازٹ کسی بھی شیڈول بنک آف پاکستان سے بشکل پے آرڈر/       بنک %2ٹینڈر کے ہمراہ  -5

 ،      سنٹرل ڈیزائن آفس مظفرآباد منسلک ہو۔DDOڈرافٹ بنام ڈپٹی ڈائریکٹر/ 

ی بلیک لسٹ نہیں ہوئی ہے اور انجنیئرنگ ھنامہ کہ فرم ہذا کباسٹامپ پیپر پر تصدیق شدہ حلفیہ بیان  -6

کی ویب سائیٹ پر AJKPPRAینڈر کے ساتھ منسلک کریں۔       اشتہار ہذا ٹکونسل کی رجسٹریشن 

 کے قواعد کے مطابق ہو گا۔AJKPPRAدستیاب ہے اور تمام طریقہ کار

 ہونے چاہیں۔ validلئے ماہ( کے  19) 2019-20و آئندہ مالی سال 2018-19ٹینڈرز/ریٹس -7

8- “The Procuring Agency may reject all Bids or proposals at any time prior to the 

acceptance of a bid or proposal. The procuring Agency shall upon request 

communicate to any supplier or contractor who submitted a Bid or proposal, the 

grounds for its rejection of all Bids or proposals, but is not required to justify 

those grounds”. 

 

 

 سنٹرل ڈیزائن آفس،ڈائریکٹر فزیکل پالننگ،          

ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کمپلیکس،     مظفرآباد،   آزاد 

 کشمیر۔

فیکس          05822-920060فون نمبر:

 05822-920061نمبر:

 gilani.syed86@gmail.comای میل:
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