Invitation For Auction Tender No. 36/2020.
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Agency
Invitation for

Biman Bangladesh Airlines Ltd.
Auction Sale of Fruit Juice items (Foreign) (Orange 20,000 Ltr, Apple 20,000 Ltr &
Mango 20,000 Ltr tetra pack).
Invitation Ref:
30.34.0000.063.34.194.20
Date: 03-08-2020
Tender Document From 17-11-2020 to 30-11-2020 (During office hours).
Selling Date
Note: The procuring entity reserves the right to
Tender
Closing Date: 01–12–2020
Time: 1200 Hrs BST
accept or reject all tenders without assigning any
Date and Time
reason thereof. If any unavoidable situation arises
during
specified
date
then
tender
Tender Opening Date: 01–12–2020
Time: 1500 Hrs BST
selling/closing/opening date will be shifted to next
Date and Time
(working) day without further notice.
Selling Address of a. Manager Finance, Biman Flight Catering Centre, Hazrat Shahjalal Int’l Airport,
schedule
Kurmitola, Dhaka
b. Manager Cash & Banking, Balaka Bhaban, Biman Bangladesh Airlines Ltd, Dhaka
Receiving Tender a. BFCC Main Security Gate, Hazrat Shahjalal Int’l Airport,Kurmitola, Dhaka.
Document
b. Biman Balaka Bhaban, Security counter gate (Ground floor), Hazrat Shahjalal
International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Price of Tender a) BDT 2,500.00 (Two thousand five hundred) only per set (Non refundable).
Schedule
1) Location
2) Tender Security Amount (Tk)
3) Contract Period
BFCC/Hazrat Shahjalal BDT 4,00,000.00 (Four lac) only (Refundable)
One Time
International Airport,
Kurmitola, Dhaka
Procuring Entity & General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola, Dhaka.
Fund
Biman’s own fund.
Official-Inviting Tender Dy-General Manager, BFCC, Hazrat Shahjalal International Airport, Kurmitola,
Dhaka.
Phone: 880-2-8901760-64, Fax: 880-2-8901638
Tender schedule and other related information will also be available at Biman website: www.bimanairlines.com- for ready reference.

Dy-General Manager, BFCC.

www.biman-airlines.com-

Ref: 30.34.0000.063.34.194.20

Date: 15-11-2020

M/S.

Sub: Schedule of Auction of Fruit Juice Items (Foreign) (Orange 20,000 Ltr,

Apple 20,000 Ltr & Mango 20,000 Ltr Tetra Pack).
Ref: a)
b)
c)
d)
e)
f)

Auction Notice No. 36/2020 dated 15-11-2020.
Cost of schedule Tk. 2,500.00 (Two thousand five hundred) only per
set (Non-refundable).
Earnest money Tk. 4,00,000.00 (Four lac) only (Refundable).
Cash receipt No.
Dated
2020.
Date & time of dropping the tender: On 01-12-2020 up to 1200 hrs.
Date & time of opening the tender : On 01-12-2020 at 1500 hrs.

Dear tenderer,
Enclosed herewith please find the schedule of Auction of Fruit Juice Items

(Foreign) (Orange 20,000 Ltr, Apple 20,000 Ltr & Mango 20,000 Ltr Tetra
Pack).
You may please participate in the Auction if the terms & conditions is acceptable
to you.
For- Biman Flight Catering Centre

(A.H.M. Shafiul Bari )
Dy. General Manager, BFCC
Telephone: 880-2-8901760-64-Ex-13
Enclosure: As stated.

বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টা
হয ত শাহজালাল আন্তর্জাবতক্ বিমানিন্দ , ঢাক্া।
দ পত্র নং ৩৬/২০২০ তাব খ: ১৫-১১-২০২০ বরিঃ
দ পত্র বেবিউলল মূল্য: ২,৫০০.০০ (দুই হার্া পাঁচশত) টাক্া মাত্র প্রবত সেট )অলে তলযাগ্য(।
দ পলত্র আলন জস্ট মাবন: ৪,০০,০০০.০০ (চা লক্ষ) টাক্া মাত্র (সে তলযাগ্য)।
দ পত্র দাবখলল তাব খ ও েময়: ০১-১২-২০২০ বরিঃ দুপু ১২০০ ঘটিক্া পযন্ত।
দ পত্র সখালা তাব খ ও েময়: ০১-১২-২০২০ বরিঃ বিক্াল ১৫০০ ঘটিক্া স্থানীয় েময়()।
বিষয়: বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টা এ েম্ভা ও ক্রয় শাখায় বক্ষত বিবিন্ন প্রক্া ফ্রুট জুে আইলটম (বিলদশী) (অল ঞ্জ
২০,০০০ বলটা , আলপল ২০,০০০ বলটা ও ম্ািংল া ২০,০০০ বলটা সটট্রা প্যাক্) বনলালম বিক্রলয় বেবিউল।
বেবিউলল শতজ ও বনয়মািলী:
০১। ব্যিস্থাপক্ অথ, বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টা , হয ত শাহর্ালাল আন্তর্জাবতক্ বিমানিন্দ , কুবমজলটালা, ঢাক্া এিিং
ব্যিস্থাপক্ হহসাব, ক্যাশ এন্ড ব্াংহক্ং, হবমান বলাক্া ভবন (নীচ তলা), হয ত শাহর্ালাল আন্তর্জাবতক্ বিমানবন্দর,
কুহমিট ালা, ঢাক্া অহিস হটত নগদ পহরটশাধ সাটপটে ক্রয় ক্রা যাটব। বেবিউল ক্রলয় েময় দ পত্র নম্ব ও লট নম্ব
উলেখপূি জক্ বনর্ প্রবতষ্ঠালন সলটা সহি প্যালি বলবখত আলিদন ক্ লত হলি।
০২। এক্টি েীললমাহ কৃত িদ্ধ খালম দ পত্র নম্ব ও লট নম্ব উলেখপূি জক্ উপ-মহাব্যিস্থাপক্, বিএেবেহস হযরত শাহজালাল
আন্তজিাহতক্ হবমানবন্দর, কুহমিট ালা, ঢাক্া ি াির দাবখল ক্ লত হলি। বেবিউল ক্রলয় বশদ (এম আ ) দ পলত্র োলথ
দাবখল ক্ লত হলি।
০৩। দ পলত্র োলথ হালনা াদ সট্রি লাইলেলে েতযাবয়ত েলটাক্বপ দাবখল ক্ লত হলি।
০৪। দ পলত্র োলথ েি জলশষ )হালনা াদ( আয়ক্ ব টান জ দাবখল ক্ া হলয়লে মলমজ টিআইএন নম্ব উলেখপূি জক্ বনর্
প্রবতষ্ঠালন আয়ক্ েনলদ েতযাবয়ত েলটাক্বপ দাবখল ক্ লত হলি।
০৫। দ পলত্র োলথ বনর্ প্রবতষ্ঠালন বিধ িযাট বনিন্ধন েনলদ েতযাবয়ত েলটাক্বপ দাবখল ক্ লত হলি।
০৬। দ পলত্র োলথ বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টাল অনুকূলল সয কক্াটনা বেবিউলি ব্যািংক্ হলত ইস্যযকৃত ব্যািংক্ ড্রাি /
কপ-অর্ িার এর মাধ্যটম ৪,০০,০০০.০০ (চা লক্ষ) টাক্া আলন জস্ট মাবন র্মা বদলত হলি। দ পলত্র র্ামানলত ব্যািংক্
ড্রাি /কপ-অর্ িার এর নম্বর, তাহরখ ও াক্ার পহরমাণ অংটক্ ও ক্থায় উটেখ ক্রটত হটব। জামানটতর ব্াংক্ ড্রাি /কপঅর্ িার এর মূল ক্হপ দরপটের সটে অবশ্যই সংযুক্ত ক্টর হদটত হটব। অন্যথায় দরপে বাহতল হহসাটব পহরগহণত হটব।
০৭। দ পলত্র মূল্য বেবিউল পব বশষ্ট ০১-এ প্রলতযক্টি আইলটম এ দ অিংক্ ও ক্থায় বলখলত হলি। সক্ালনা প্রক্া ক্াটাক্াটি
বক্িংিা ঘষামার্া হলল দ দাতা প্/ বতস্বাক্ষ অিশ্যই থাক্লত হলি।
০৮। মূল দ পলত্র পাতায় দ পত্র প্রবতষ্ঠালন নাম উলেখেহ দ দাতা স্বাক্ষ অিশ্যই থাক্লত হলি। ইহা োড়াও অত্র বনলালম
অিংশগ্রহণক্া ী প্রবতষ্ঠানেমূহ ক্র্তক্
জ বনর্ বনর্ েীললমাহ েম্ববলত সলটা কহি প্যালি বলবখতিালি বেবিউলল োলথ
েিংলযাবর্ত িকুলমন্টেমূলহ পূণ জাঙ্গ িণ জনা প্রদান ক্ লত হলি।
০৯। বনলাকম অিংশগ্রহণক্া ী দ দাতা উদ্ধৃত দ ই (Quoted Price) চূড়ান্ত (Firm & Final) িলল ণ্য হলি। লট
ওয়া ী (আইলটমবিবিক্) েলি জাচ্চ দল বিবিলত ক্ায জালদশ প্রদান ক্ া হলি। দ পত্র সখালা পল েলি জাচ্চ দ দাতা
িাইল অন্য সক্ালনা দ দাতা দ বৃবদ্ধ ক্রটল তা গ্রহণটযাগ্য হটব না।
১০। দ পলত্র সময়াদ ৪৫ (পঁয়তাবেশ) বদন থাক্লি।
চলমান পাতা - ০২

পাতা নিং - ০২
১১। আগ্রহী দ দাতা ণ ২৯-১১-২০২০ এিিং ৩০-১১-২০২০ বরিঃ তাব খ স্থানীয় েময় দুপু ১২০০ ঘটিক্ায় অবেে চলাক্ালীন
েমলয় বেবিউল ক্রলয় ন দ প্রাবি বশলদ মূল ক্বপ এিিং র্াতীয় পব চয়পলত্র েতযাবয়ত েলটাক্বপেহ (প্রলযার্য
সক্ষলত্র) ব্যিস্থাপক্ েম্ভা ও ক্রয়, বিএেবেবে এ অবেলে সযা ালযা ক্ল দ পলত্র িবণ জত মালামাল পব দশজন ক্ লত
পা লিন।
১২। বিএেবেবে হলত বিক্রয় প্রস্তািপত্র প্রাবি প কৃতক্ায জ দ দাতা িবণ জত েমলয় মলে মালামাল এ বিক্রয় মূল্য ও বিক্রয়
মূলল্য ৫% হাটর অহগ্রম আয়ক্র এবং ৭.৫০% হাটর মূল্য সংটযাজন ক্র (জাতীয় রাজস্ব কবার্ এর সবকশষ
এসআরও/কগটজ কমাতাটবক্ যা হটব) সহ সবকমা মূটল্যর অথ হবএিহসহসর অথ শাখায় সাত হদটনর মটধ্য নগদ/কপঅর্ িার/ব্াংক্ ড্রাি জমা হদটয় হনহদ িষ্ট সমটয়র মটধ্য মালামাল গ্রহণ ক্রটত হটব। অন্যথায় সক্ালনা প্রক্া পূি জ সনাটিশ
প্রদান োড়াই দাবখলকৃত র্ামানলত টাক্া িালর্য়াি এিিং বিক্রয় প্রস্তািটি িাবতল বহলেলি ণ্য হলি।
১৩। দ দাতা অনুকূলল মালামাল বিক্রয়েমুদয় মালামাল সিবলিা ী গ্রহলণ /সিবলিা ী আলদশ পত্র সপ্রব ত হলল আিংবশক্/
অপা তা প্রক্াশ ক্ লল বক্িংিা বনধ জাব ত েমলয় মলে েক্ল মালামাল সিবলিা ী গ্রহলণ ব্যথ জ হলল েমুদয় র্মাকৃত
অথ জ িালর্য়াি ক্ া হলি এিিং সিবলিাব আলদশটি িাবতল বহলেলি ণ্য হলি।
১৪। বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টাল বন াপিা স লট বক্ষত এক্টি িালে এিিং বিমান িলাক্া িিলন নীচ তলা বন াপিা
স লট এক্টি বক্ষত দ পত্র িালে সয সক্াকনা এক্টিলত েীললমাহ কৃত দ পত্র আ ামী ০১-১২-২০২০ বরিঃ তাব খ েক্াল
০৯০০ ঘটিক্া হলত দুপু ১২০০ ঘটিক্া পয জন্ত সেলা যালি। দ পত্র িাে িলন্ধ প সক্ালনা দ পত্র গ্রহণ ক্ া হলি না।
১৫। দ পত্র িাে ঐ বদনই বিক্াল ১৫০০ ঘটিক্া েময় বিএেবেবে ক্নোল ে রুলম দ পত্র দাতালদ েম্মুলখ )যবদ সক্উ
উপবস্থত থালক্ন( সখালা হলি।
১৬। উপল িবণ জত শতজািলী যথাযথিালি পূ ণ ক্ া না হলল দ পত্র িাবতল িলল ণ্য হলি।
১৭। সক্ালনা প্রক্া ক্া ণ দশজালনা ব্যবতল লক্ই বিএেবেবে ক্র্তপজ ক্ষ দ পলত্র উবেবখত পব মাণ ক্মালনা িা িাড়ালনা বক্িংিা সয
সক্ালনা দ পত্র অথিা েক্ল দ পত্র গ্রহণ বক্িংিা প্রতযাখান ক্ া অবধক্া েিং ক্ষণ ক্ল ন।

এ.এইচ.এম. শবেউল িা ী
উপ-মহাব্যিস্থাপক্, বিএেবেবে।

উপল াক্ত েক্ল শতজ ও বনয়মািলী সমলন চললত িাে থাক্ি।
দ দাতা স্বাক্ষ িঃ ........................................ দ দাতা প্রবতষ্ঠালন নামিঃ ................................................
নামিঃ..................................................

ঠিক্ানািঃ....................................................................

সোন ...................................... সমািাইল নম্ব িঃ/
ইলমইল নম্ব িঃ ...............................................
দ দাতা প্রবতষ্ঠালন েীল সমাহ িঃ.....................................

চলমান পাতা - ০৩

পাতা নিং - ০৩

পহরহশস্ট-০১

বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টা
হয ত শাহজালাল আন্তর্জাবতক্ বিমানিন্দ , ঢাক্া।
দ পপে নং: ৩৬/২০২০

তাব খ: ১৫-১১-২০২০ বরিঃ
দ পত্র িন্ধ সখালা /তাহরখ: ০১-১২-২০২০ বরিঃ
দ পত্র িন্ধ সখালা /েময়: ১২০০/১৫০০ ঘটিক্া )স্থানীয় েময়(

বিষয়িঃ বিমান ফ্লাইট ক্যাটাব িং সেন্টা এ েম্ভা ও ক্রয় শাখায় বক্ষত বিবিন্ন প্রক্া ফ্রুট জুে আইলটম (বিলদশী) (অল ঞ্জ, আলপল ও ম্ািংল া, ০১ বলটা সটট্রা প্যাক্) বনলালম
বিক্রলয় হসহর্উল।
লট

নিং
০১

০২

০৩

মালামাল এ বিি ণ
Orange Juice
100% Natural, 01 Ltr Aseptic Pack
Brand: Fontana, Origin: Cyprus.
Apple Juice
100% Natural, 01 Ltr Aseptic Pack
Brand: Fontana, Origin: Cyprus.
Mango Nectar
100% Natural, 01 Ltr Aseptic Pack
Brand: Fontana, Origin: Cyprus.

এক্ক্

পব মাণ

বলটা

২০,০০০

বলটা

২০,০০০

বলটা

২০,০০০

প্রদি মূল্য
অিংলক্

ক্থায়

সমাট মূল্য

সমাট টাক্া =

দ দাতা স্বাক্ষ :..................................................................................................দ দাতা প্রবতষ্ঠালন েীললমাহ :........................................................

মন্তব্য

