Capital Development Authority
(Roads Division No.I.)
Subject:-

TENDER NOTICE

Sealed tenders are hereby invited on percentage basis on NIT cost from the security
agencies (only for S#1) & Contractors / firms having relevant experience for the each work and also
registered with Income Tax & Sales Tax Department for the works as detailed below :S
#

Name of Work

NIT Cost

Security Services at Park Enclave
Rs.15,720,000
Phase-I, Islamabad
Hiring of Services for sanitation &
2 Clearance of Roads / Footpaths at Park Rs.6,355,748
Enclave (Phase-I), Islamabad.
1

Tender Fee

Date & Time
of receiving
of tender

Date & Time
of opening of
tender

Rs.471,600

Rs.2,000

13.09.2022
1130 hrs

13.09.2022
1200 hrs

Rs.190,700

Rs.2,000

13.09.2022
1130 hrs

13.09.2022
1200 hrs

E/Money

1. Tenders forms can be purchased on cash payment (non-refundable) for above mentioned works from
the office of Dy. Director Roads-I, CDA Room # 19 located at Old Naval Head Quarter Civic Center,
G-6, Islamabad during working hours. No tenders will be sold on the date of opening of tender.
2. Only those contractors / firms who have experience in relevant field for more than three years and
register as security providers with the Ministry of Interior Govt. of Pakistan can participate in the bid
Renewal of Licenses as private Security Company / Firm by the Chief Commissioner, Islamabad
Capital Territory (ICT) Govt ۔of Pakistan is also required.(only for S#1).
3. Successful bidders will have to provide all security clearance documents / registration etc within 03
days of bid (only for S#1).
4. Application for issuance of tender documents shall accompany name, address (s), signature of
contractor, valid enlistment / renewal of firm with relevant authority (only for S#2) & Ministry of
Interior Govt. of Pakistan. (only for S#1).
5.
The firms should also provide performance certificate of the completed works of similar nature and
cost with applications for each work.
6. Authority letter in favour of person deputed by the contractor to submit the application and collect the
tender form is required from enlisted contractor along with copy of the CNIC subject to verification
form the original CNIC. The applications for collection of tender documents for each work will be
received upto 09-09-2022 at 1200 noon and tenders will be issued on 12-09-2022.
7. Earnest Money in the shape of deposit at call in favour of Deputy Director (Roads-I), CDA from local
scheduled Bank of Islamabad must accompany with the application. Application without call deposit
will not be entertained for issuance of tender. Cash / Cheque will not be accepted.
8. If any contractor wants to participate in tender opening process through their representatives then they
should issue authority letter on original letter head pad of the firm depicting complete valid address &
contact numbers alongwith attested copies of CNICs of firm owner & authorized person.
9. Tenders for the works mentioned above will be received and opened on the date & time mentioned
above in the office of Director Roads (South), CDA Room # 59 located at Old Naval Head Quarter
Civic Center, G-6, Islamabad in the presence of contractors or their authorized representatives who
cares to attend.
10. In case the total bid amount is less than 10% below the NIT amount, the bidder shall submit additional
call deposit as performance security equal to the difference between NIT amount and total quoted
amount less 10% of NIT amount. That is, required performance security =NIT amount-total bid
amount-10% of NIT amount. This call deposit shall be in addition to the earnest money for the work
and shall be deposited at the time of submission of bids. Bids not carrying this performance security
shall be rejected. The Performance Security of the successful bidder shall be released after completion
of the project.
11. CDA may reject all bids or proposals at any time prior to acceptance of a bid or proposal. 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.
12. Advertisement is also available of CDA web www.cda.gov.pk and PPRA website www.ppra.org.pk .

Dy.Director
Roads-I, CDA

کیپیٹل ڈویلپمنٹ اتھارٹی
(پروجیکٹ ڈائریکٹر پارک انکلیو)
مہر بند ٹینڈز این آئی ٹی الگت پر فیصد کی بنیاد پر سیکیورٹی ایجنسیوں (یہ شرط صرف سیریل نمبر  1پر الگو ہوگی) سے
طلب کیے جاتے ہیں جن کے پاس کام کے لئے متعلقہ تجربہ ہے اور اس کام کے لئے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس
ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی رجسٹریشن ہونی چاہیے جیسا کہ ذیل میں تفصیل سے بتایا گیا ہے -:
ٹینڈرکھلنے کی
تاریخ اور
وقت

ٹینڈر جمع
کروانے کی
تاریخ اور وقت

ٹینڈر کی
قیمت

زر بعانہ

کام کے تخمینہ
الگت

13.09.2022
دن  1200بجے

13.09.2022
دن  1130بجے

Rs.2,000

Rs.471,600

Rs.15,720,000

13.09.2022
دن  1200بجے

13.09.2022
دن  1130بجے

Rs.190,700/- Rs.2,000

Rs.6,355,748/-

کام کا نام
Security Services at Park Enclave
Phase-I Islamabad
Hiring of Services for sanitation
& Clearance of Roads / Footpaths
at Park Enclave (Phase-I), Ibd.

نمب
ر
شما
ر
1.
2.

 .1ٹینڈر دستاویزات ڈپٹی ڈائریکٹر روڈز  ، 1سی ڈی اے،کے کمرہ نمبر  19پرانا نیول ہیڈکوارٹر بلڈنگ جی سکس
مرکز اسالم آباد سے دفتری اوقات کار کے دوران مبلغ دو ہزار روپے (ناقابل واپسی) نقد رقم کی ادایئگی پرفی
سیٹ حاصل کیئے جاسکتے ہیں۔ ٹینڈرکھلنے کی تاریخ پر کوئی ٹینڈر جاری نہیں کیا جائے گا ۔
 .2صرف وہی ٹھیکیدار  /فرمیں جو تین سال سے زیا دہ عرصہ سے متعلقہ فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں اور وزیر داخلہ
حکومت کے پاس سیکیورٹی فراہم کرنے والے کے طور پر اندراج کرتے ہیں۔ چیف کمشنر آفس کے ذریعہ نجی
سیکیورٹی کمپنی  /فرم کی حیثیت سے الئسنسوں کی تجدید کی بولی میں پاکستان شرکت کرسکتا ہے  ،اسالم آباد
کیپیٹل ٹیریٹری (آئی سی ٹی) حکومت پاکستان کی بھی ضرورت ہے(یہ شرط صرف سیریل نمبر  1پر الگو ہوگی)۔
 .3کامیاب بولی دہندگان کو بولی کے  03دن کے اندر حفاظتی منظوری کے تمام دستاویزات  /رجسٹریشن وغیرہ فراہم
کرنا ہوں گے۔ (یہ شرط صرف سیریل نمبر  1پر الگو ہوگی)۔
 .4ٹینڈر دستاویزات کے اجراء کے لئے درخواست میں وزارت داخلہ حکومت پاکستان(صرف سیریل نمبر  )1اور
متعلقہ رجسٹریشن اتھارٹی(صرف سیریل نمبر  )2کے پاس نام  ،پتہ (پتے)  ،ٹھیکیدار کے دستخط  ،درست اندراج /
فرم کی تجدید بھی شامل ہوں گی۔
 .5درخواستوں کے ہمراہ ہر کام کے لیئے فرم  /کمپنی کی طرف سے اسی طرز کے مکمل شدہ کاموں کے تکمیلی
سرٹیفیکیٹ مہیا کرنا الرزمی ہے جو کے سرکاری دفاتر سے جاری شدہ ہوں۔
 .6درخواست جمع کروانے اور ٹینڈر فارم جمع کرنے کے لئے ٹھیکیدار کے ذریعہ معزول شخص کے حق میں فرم
کے اصل لیٹر ہیڈ پر جاری کردہ اتھارٹی کا خط  ،اندراج شدہ ٹھیکیدار  CNICکی کاپی کے ساتھ اصلی CNIC
کی تصدیق کے ساتھ دینا الزمی ہو گا۔جو کہ ہر کام کے ٹینڈر دستاویزات کے حصول کے لیئے الگ الگ
درخواستیں مورخہ 09-09-2022کو دن  1200بجے تک وصول کی جائیں گی۔ اور مورخہ 12-09-2022کو جاری
کیئے جائیں گے۔
 .7ڈپٹی ڈائریکٹر (روڈز )I -کے حق میں اسالم آباد کے مقامی شیڈول بینک سے بنوائی جانے والی کال ڈیپازٹ کی
شکل میں جمع درخواست کے ساتھ جمع کروانا الزمی ہے۔ کال ڈیپازٹ کے بغیرصرف درخواست پرقطعاَََ ٹینڈر
جاری نہیں ہوگا۔ کیش  /چیک قبول نہیں کیا جائے گا۔
 .8اگر کوئی ٹھیکی دار اپنے نمائندوں کے توسط سے ٹینڈر کھولنے کے عمل میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ فرم کےاصل
لیٹر ہیڈ پیڈ پر اتھارٹی لیٹر جاری کرے جس میں مکمل درست ایڈریس اور رابطہ نمبر درج ہوں .جس کے ساتھ
 CNICکی تصدیق شدہ کاپیاں ہوں گی۔
 .9مذکورہ باال کام کے لئے ٹینڈرز موصولہ اور مذکورہ تاریخ اور وقت پر ڈائریکٹر روڈز (ساؤتھ) ،سی ڈی اے
کےکمرہ  59 #میں  ،اولڈ نیول ہیڈ کوارٹربلڈنگ سوک سینٹر  ،جی ۔سکس  ،اسالم آباد میں واقع ہیں۔ ٹھیکیداروں یا
ان کے مجاز نمائندوں کی موجودگی جو اس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔
 .10اگر بولی کی کل رقم  NITسے دس فیصد سے بھی کم ہے تو  ،بولی کنندہ  NITکی رقم اور  NITرقم کے 10
فیصد سے بھی کم فرق کے برابر کارکردگی کی حفاظت کے طور پر اضافی کال ڈپازٹ پیش کرے گا۔ یعنی ،
مطلوبہ کارکردگی کی حفاظت =  NITرقم  -کل بولی کی رقم  NIT -رقم کا  10فیصد یہ کال ڈپازٹ کے عالوہ ہوگا
اور بولی جمع کروانے کے وقت جمع کرایا جائے گا۔ اس کارکردگی کی حفاظت سے متعلق بولی مسترد کردی
جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کامیاب بولی دہندہ کی پرفارمنس سیکیورٹی جاری کی جائے گی۔

 .11سی ڈی اے بولی یا تجویز کی منظوری سے قبل کسی بھی وقت تمام بولی یا تجاویز کو مسترد کر سکتی ہے۔ سی ڈی
اے درخواست پر کسی بھی سپالئر یا ٹھیکیدار سے  ،جس نے بولی یا تجویز پیش کی ہو  ،تمام بولی یا تجاویز کو
مسترد کرنے کی بنیاد پر بات چیت کی جائے گی  ،لیکن ان بنیادوں کو جواز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
 .12اشتہار سی ڈی اے ویب  www.cda.gov.pkاور پیپراکی ویب سائٹ  www.ppra.org.pkپر بھی دستیاب ہے۔

ڈپٹی ڈائریکٹر روڈز۔1
سی ڈی اے

