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 ٹینڈر نوٹس 

اور بحالی کے لیے مرمت کی آفس کو اپنے پی پی ایچ آئی ڈسٹرکٹ سپورٹ یونٹ پنجگور 

کام کی تفصیل اور تخمیہ الگت ذیل ٹھیکداران فرمز سے سربمہر ٹینڈرمطلوب ہیں رجسٹرڈ 

 ہیں.

سریل  کام کی تفصیل  تخمیہ الگت

 نمبر 

 

880000/= 

 

دیواروں کے ٹوٹے  پلستر بشمول کی مرمتپی پی ایچ آئی آفس بلڈنگ 

  کھڑکیاں دروازےفرش ،چھت،حصے ہوئے 

1 

مین گیٹ  آفس  مرمت  2 

بور پانی کا فٹ  200ٖ  3 

بشمول چاردیواری  بلڈنگ مکمل وائیٹ واش پی پی ایچ آئی آفس  4 

ضوابط و شرائط  

مورخہ یوم ) سدپنجگور زیر دستخطی کو  آفس ٹینڈر /پیشکش پی پی ایچ آئی ڈی ایس یو

بجے PM 03:00دن جو کہ اسییا اس سے قبل الزمی پہنچ جانے چائیے (2022 ستمبر10

کے روبرو کھولے جائینگے .ٹینڈر کے ہمراہ تخمیہ الگت کا خواہشمند دہندگان /ان کے نماہندگان 

ٹینڈرفیس روپے 2000اور مبلغ پے آرڈر /کال ڈیپازٹ قابل واپسی /بشکل ڈیمانڈ ڈرافٹ  ٪2

بشکل پے آرڈر پی پی یچ آئی ڈی ایس یو پنجگور کے نام ہونے چائیے .کامیاب ناقابل واپسی 

حکومت کے مروجہ قوانین کے ی دہندگان سے ٹینڈرکی کل مالیت پر الگو تمام ٹیکسز بول

آراے کے رجسٹریشن نمبر کی جائے گی . بولی دہندگان اپنا این ٹی این او بی تحت کٹوتی 

مکمل انوائس یا بل موصول ہونے کے پندرہ یوم کے اندر ادائیگی ٹینڈر میں الزمی درج کرے گا.

 کوئی بولی زیر غور نہیں.زربیعانہ اور ٹینڈر فیس کے بغیر بزریعہ کراس چیک کی جائے گی 

یا تمام طور پر قبول یاکسی ایک الئی جائے گی.ادارہ کسی کی پیشکش کو کلی یا جزوی 

کو مسترد کرنے کی وجوہات سے پیشکشوں کو مسترد کرنے کا حق رکھتا ہے .تاہم پیشکشوں 

 2023جون   30کونسل کا سرٹیفیکٹ  انجنیئرنگی دہندگان کا پاکستان آگاہ کیاجائے گا.بول

 .رینیو ہونا چائیے  تک
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 فنانشل اور ٹیکنیکل بڈز دوعلیحدہ لفافوں میں جمع کرانی ہونگی.

)آفس ایڈریس ائیرپورٹ روڑ نزد سوشل   ڈسٹرکٹ سپورٹ منیجر پی پی ایچ آئی پنجگور 

/ای میل ایڈریس  0855-641520ویلفیئر آفس پنجگورفون نمبر:

pphipgr@yahoo.co.uk) 

                                                                                                                   
                                                        


