
CAPITAL DEVELOPMENT AUTHORITY 

(Road Division No.I.) 

 
TENDER NOTICE 

  

  The Capital Development Authority invites sealed bids from eligible firms 

registered with Pakistan Engineering Council (P.E.C) having a valid registration under Category  

C-3 or above, including enlistment specialization of P.E.C Codes CE-09, CE-10, who can prove 

their eligibility and qualification as mentioned in the Bidding Documents for the captioned project. 

 

S# Name of work Estimate Cost 
Earnest Money   

(Call Deposit) 
Date & Time of Opening of Tender 

1. 

Development of Park 

Enclave phase-III 

(Balance work), 

Islamabad 

Rs.270.000 

million 

Rs.5.400 

million 

13.06.2022 (Receiving time 

upto 12 PM and opening time 

12.30 PM) 

 

1.  Bidding documents / NIT, containing detailed terms and conditions are available for the 

interested bidders in the office of Dy. Director Roads-I, Room #19 Capital Development Authority 

Old Pak Naval Headquarter Building G-6 Markaz, Islamabad upon submission of application with 

a Non-Refundable in shape of cash amounting to Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) being 

cost of the bidding documents along with Bid security in the shape of deposit at call as mentioned 

above in favor of Dy. Director Roads-I, CDA during working hours till dated  11.06.2022. No 

application will be received after given schedule. 

 

2.  The bids shall be received in the office of Roads Directorate (South) Room # 59, Old Pak 

Naval Headquarter Building G-6 Markaz, Islamabad on or before 12:00 PM, on dated 13.06.2022. 

The Bids will be opened at 12:30 PM on due date by the Director Roads (South), CDA in the 

presence of bidder’s authorized representatives who choose to attend. 

 

3.  Authority letter in favor of the person deputed by the contractor to submit the application 

and collect the tender from along with CNIC {Original} is to be provided.  

 

4.  Tender Documents would be issued to the applicants having relevant experience of at least 

two (02) No. of similar works in last five (05) years. The letters of award of work and successful 

completion showing the worth of work must be attached with the application.   

 

5.  Certificate is required on Judicial Stamp Paper worth of Rs.100/- their firm are not involved 

in any litigations. 

 

6.  The Authority (CDA) may reject all bids or proposals at any time prior to the acceptance of 

the bid or proposal. The Authority (CDA) 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 

 

7.  The Advertisement is also available on CDA and PPRA’s websites. 

  

  
Dy.Director Roads-1 

CDA, Islamabad 

0519206510 

 



 کیپٹل ڈویلمپنٹ اٹھارٹی

1ڈویژن نمبرروڈذ   

 ٹینڈر نوٹس
ٹینڈر پی ای سی کے منظور شدہ ٹھیکیداروں سے فیصد کی بنیاد پرمطلوب ہیں جوپی ای مہر سی ڈی اے کو سر ب

یا اس سے اوپر کی کیٹیگری میں  3 (C-03) –کے ساتھ زمرہ سی,CE-09, CE-10( کے پراجیکٹ کوڈPECسی)

 اورٹینڈردستاویزات میں درج اہلیت رکھتے ہوں۔ ( کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں۔PECپی ای سی)

S# Name of work Estimate Cost 
Earnest Money   

(Call Deposit) 
Date & Time of Opening of Tender 

1. 

Development of Park 

Enclave phase-III 

(Balance work), 

Islamabad 

Rs.270.000 

million 

Rs.5.400 

million 

13.06.2022 (Receiving time 

upto 12 PM and opening time 

12.30 PM) 
 

، سی ڈی اے کمرہ  I -مفصل شرائط و ضوابط  پر مشتمل ٹینڈر دستاویزات / این آئی ٹی ، ڈپٹی ڈائریکٹر روڈز .1

اولڈ پاک نیول ہیڈ کوارٹر بلڈنگ جی سکس مرکز ، اسالم آباد سے  نقد رقم  مبلغ پانچ  گراؤنڈ فلور،،  19نمبر 

ون، سی ڈی ڈیپازٹ بحق  ڈپٹی ڈائریکٹر روڈززر بعانہ بشکل کال  مندرجہ  میں ناقابل واپسی کے ساتھ بمعہ

تک جاری کیئے  11.06.2022کام کے اوقات کے دوران مورخہ دفتری اصل درخواست  کے ساتھ  اے،

 جائیں گے۔ دیئے گئے شیڈول کے بعد کوئی درخواست وصول نہیں ہوگی۔

 کمرہٹوریٹ )ساؤتھ( بجے یا اس سے پہلے ، روڈزڈائریک 12کو ،دن 13.06.2022ٹینڈردستاویزات  مورخہ  .2

مرکز ، اسالم آباد کے دفتر میں موصول  سکس اولڈ پاک نیول ہیڈ کوارٹر بلڈنگ جی  گراؤنڈ فلور، ، 59نمبر 

ہوں گے۔ جوٹھکیداروں یا انکے مجاز نمائندوں کی موجودگی میں ڈائریکٹر روڈز )ساؤتھ(  ، سی ڈی اے کے 

 ئے گے۔بجے کھولے جا 12:30دفتر میں مقررہ تاریخ کو دن 

ٹھیکیدار کی طرف سے مجاز شخص کے حق میں اجازت نامہ، اصل درخواست بمعہ  اصل شناختی کارڈ مہیا  .3

 کرنا الزمی ہوگا۔

(عدداسی طرح اور اس یا اس سے زیادہ مالیت کے کاموں کا 02( سالوں میں کم از کم دو )05گذشتہ پانچ ) .4

دستاویزات جاری کی جائیں گے۔ کام کے ایوارڈ متعلقہ تجربہ رکھنے والے درخواست دہندگان کو ٹینڈر 

کےاور کامیابی کےتکمیل ثبوت درخواست کے ساتھ منسلک ہونے چاہئےجن سے کاموں کے مالیت اور 

 نوعیت ظاہر ہونی چاہئے۔

ا یک سو روپے مالیت کے جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر فرم / درخواست دہندہ کی کسی بھی قانونی چارہ جوئی  .5

 ے کا سرٹیفکیٹ درکار  درخواست کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔میں ملوث نہ ہون

اتھارٹی )سی ڈی اے( ٹینڈر یا تجویز کی منظوری سے قبل کسی بھی وقت تمام ٹینڈر یا تجاویز کو مسترد کر  .6

سکتی ہے۔ اتھارٹی )سی ڈی اے( درخواست پر کسی ایسے سپالئر یا ٹھیکیدار سے رابطہ کرے گی جس نے 

پیش کی ہو۔تمام ٹینڈر یا تجاویز کو مسترد کرنے کی بنیادوں کو اتھاڑتی کو درست ثابت کرنے ٹینڈر یا تجویز 

 کی ضرورت نہیں ہے۔

 کی ویب سائٹز پر بھی دستیاب ہے۔  اشتہار سی ڈی اےاور پیپرا .7

 

 

  ڈپٹی ڈائریکٹر

1ڈویژن نمبرروڈذ   

 سی ڈی اے ، اسالم آباد

051-9206510 


