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TTEENNDDEERR  DDOOCCUUMMEENNTT  

FFoorr  
PPRROOCCUURREEMMEENNTT  OOFF  FFUURRNNIITTUURREE//  FFIIXXTTUURREE,,  EELLEECCTTRROONNIICCSS//  GGEENNEERRAALL  IITTEEMMSS  

AANNDD  UUTTEENNSSIILLSS  FFOORR  DDAARR--UULL--EEHHSSAAAASS””  AATT        DDIIRR  ((UUPPPPEERR)),,  AABBBBOOTTTTAABBAADD,,  

MMAANNSSEEHHRRAA,,  MMAARRDDAANN,,  SSWWAATT,,  SSHHAANNGGLLAA,,  BBAAJJAAUURR,,  PPEESSHHAAWWAARR,,  KKHHYYBBEERR,,  

KKOOHHAATT  AANNDD  BBAANNNNUU    

  

  

  

FFoorr  tthhee  
  

  

  

FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR,,  22002200--22002211  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  PPaakkiissttaann  
PPoovveerrttyy  AAlllleevviiaattiioonn  &&  SSoocciiaall  SSaaffeettyy  DDiivviissiioonn  

PPAAKKIISSTTAANN  BBAAIITT  UULL  MMAALL  

PPrroovviinncciiaall  OOffffiiccee,,  KKhhyybbeerr  PPaakkhhttuunnkkhhwwaa..  

SSyyeedd  ZZaaddaa  HHoouussee  NNeeaarr  GGuull  HHaajjii  PPllaazzaa//PPeesshhaawwaarr  IInnnn,,    

UUnniivveerrssiittyy  RRooaadd  PPeesshhaawwaarr  PPhh  ##  009911--99221188008855,,  FFaaxx  ##  009911--99221188115544    
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SSUUMMMMAARRYY  OOFF  TTEENNDDEERR  FFOORRMM  

FFOORR  

PPRROOCCUURREEMMEENNTT  OOFF  FFUURRNNIITTUURREE//  FFIIXXTTUURREE,,  EELLEECCTTRROONNIICCSS//  GGEENNEERRAALL  IITTEEMMSS  AANNDD  

UUTTEENNSSIILLSS  FFOORR  DDAARR--UULL--EEHHSSAAAASS””  AATT        DDIIRR  ((UUPPPPEERR)),,  AABBBBOOTTTTAABBAADD,,  MMAANNSSEEHHRRAA,,  

MMAARRDDAANN,,  SSWWAATT,,  SSHHAANNGGLLAA,,  BBAAJJAAUURR,,  PPEESSHHAAWWAARR,,  KKHHYYBBEERR,,  KKOOHHAATT  AANNDD  BBAANNNNUU  

FFOORR  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR  22002200--2211  

  

SSUUBBMMIITTTTEEDD  BBYY  MM//SS      

  

  AAmmoouunntt  ((RRss..))  CCDDRR  ((22%%))  

TToottaall  QQuuootteedd  RRaatteess  IInncclluussiivvee  ooff  aallll  TTaaxxeess  

ffoorr  LLoott  NNoo..11  ((aatt  AAnnnneexx--AA))  ii..ee..  

FFuurrnniittuurree//FFiixxttuurree..  

    

TToottaall  QQuuootteedd  RRaatteess  IInncclluussiivvee  ooff  aallll  TTaaxxeess  

ffoorr  LLoott  NNoo..  22  ((aatt  AAnnnneexx--BB))    ii..ee..  UUtteennssiillss  

aanndd  GGeenneerraall  IItteemmss..  

    

TToottaall  QQuuootteedd  RRaatteess  IInncclluussiivvee  ooff  aallll  TTaaxxeess  

ffoorr  LLoott  NNoo..  33  ((aatt  AAnnnneexx--CC))  ii..ee..  EElleeccttrroonniicc  

IItteemmss..  

    

  

NNoottee::    

ii..  BBiiddddiinngg  wwoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  lloott--wwiissee  aanndd  tthhee  bbiiddddeerrss  aarree  rreeqquueesstteedd  ttoo  ffuurrnniisshh  lloott--wwiissee  rraatteess  aanndd  

tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  sseeppaarraatteellyy..  SSiimmiillaarrllyy  bbiiddddeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh  CCDDRR  @@  RRss..  0022%%  ooff  tthhee  

lloott--wwiissee  ttoottaall  bbiidd  aammoouunntt  aanndd  bbee  ppllaacceedd  iinn  ffiinnaanncciiaall  eennvveellooppee..  

iiii..  IInn  ccaassee  tthhee  bbiiddddeerr  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  mmoorree  tthhaann  oonnee  lloott,,  tthheenn  tthhee  bbiiddddeerr  wwoouulldd  ffuurrnniisshh  CCDDRR  @@  RRss..  0022%%  

sseeppaarraatteellyy  ffoorr  eeaacchh  bbiidd//LLoott..  

iiiiii..  CCDDRR  mmuusstt  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  sseeaalleedd  ffiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  eennvveellooppee..  

  

BBaannkk  AAccccoouunntt  NNoo..  aanndd  NNaammee  ooff  tthhee  BBaannkk  &&  CCooddee::      

PPoossttaall  AAddddrreessss  ooff  tthhee  FFiirrmm::        

TTeelleepphhoonnee  NNoo..    FFaaxx  NNoo..        

CCeellll  PPhhoonnee  NNoo..    ee--mmaaiill        

NNTTNN  NNuummbbeerr    GGSSTT  NNuummbbeerr        

  

  

  

SSiiggnn  aanndd  sseeaall  ooff  tthhee  FFiirrmm  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDaarr  uull  EEhhssaaaass))  
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TTEENNDDEERR  DDOOCCUUMMEENNTT  

FFoorr  

PPRROOCCUURREEMMEENNTT  OOFF  FFUURRNNIITTUURREE//  FFIIXXTTUURREE,,  EELLEECCTTRROONNIICCSS//  GGEENNEERRLL  IITTEEMMSS  

AANNDD  UUTTEENNSSIILLSS  FFOORR  DDAARR--UULL--EEHHSSAAAASS””  AATT        DDIIRR  ((UUPPPPEERR)),,  AABBBBOOTTTTAABBAADD,,  

MMAANNSSEEHHRRAA,,  MMAARRDDAANN,,  SSWWAATT,,  SSHHAANNGGLLAA,,  BBAAJJAAUURR,,  PPEESSHHAAWWAARR,,  KKHHYYBBEERR,,  

KKOOHHAATT  AANNDD  BBAANNNNUU  FFOORR  TTHHEE  FFIINNAANNCCIIAALL  YYEEAARR  22002200--2211  

  

11..  SSeeaalleedd  bbiiddss  uunnddeerr  tthhee  ssiinnggllee  ssttaaggee--ttwwoo  eennvveellooppee  pprroocceedduurree  ((bbootthh  tteecchhnniiccaall  aanndd  ffiinnaanncciiaall  iinn  sseeppaarraattee  

eennvveellooppeess))  aarree  iinnvviitteedd  ffrroomm  wweellll--eessttaabblliisshheedd  ssuupppplliieerrss//ffiirrmmss//mmaannuuffaaccttuurreerrss  rreeggiisstteerreedd  wwiitthh  IInnccoommee  TTaaxx  aanndd  

SSaalleess  TTaaxx  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  wwhhoo  aarree  oonn  AAccttiivvee  TTaaxxppaayyeerr  LLiisstt  ((AATTLL))  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  BBooaarrdd  ooff  RReevveennuuee,,  ffoorr  

ssuuppppllyy  ooff  FFuurrnniittuurree//  FFiixxttuurree,,  EElleeccttrroonniiccss//  GGeenneerraall  IItteemmss  aanndd  UUtteennssiillss  ttoo  ““DDaarr  UUll--EEhhssaaaass””  aatt  DDiissttrriiccttss  DDiirr  

((UUppppeerr)),,  AAbbbboottttaabbaadd,,  MMaannsseehhrraa,,  MMaarrddaann,,  SSwwaatt,,  SShhaannggllaa,,  BBaajjaauurr,,  PPeesshhaawwaarr,,  KKhhyybbeerr,,  KKoohhaatt  aanndd  BBaannnnuu..  

CCoommpplleettee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  rreeqquuiirreedd  qquuaannttiittyy  hhaavvee  bbeeeenn  mmeennttiioonneedd  aass  ppeerr  LLoott--11,,  LLoott--22  aanndd  LLoott--  33  ((AAnnnneexx  

AA,,  BB  &&  CC))  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  tthhiiss  TTeennddeerr  DDooccuummeenntt..  OOnnllyy  SSaallee  TTaaxx  aanndd  IInnccoommee  TTaaxx  rreeggiisstteerreedd  

ssuupppplliieerrss//ffiirrmmss//mmaannuuffaaccttuurreerrss  tthhaatt  aarree  oonn  AATTLL  ooff  FFBBRR  ((AATTLL  ssttaattuuss  wwiillll  bbee  vveerriiffiieedd  oonnlliinnee))  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  

ssuubbmmiitt  tthheeiirr  bbiiddss..  NNOO  LLAATTEE  PPRROOPPOOSSAALLSS  WWIILLLL  BBEE  AACCCCEEPPTTEEDD  aanndd  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd  

wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ooppeenneedd..  

    

aa..  CCoosstt  ooff  TTeennddeerr  FFoorrmm::  RRss  11,,000000//--  

bb..  DDaattee  ooff  TTeennddeerr  OOppeenniinngg::  0099--0077--22002200  

cc..  TTiimmee  ffoorr  TTeennddeerr  OOppeenniinngg::  1122::0000  PP..MM..  

dd..  NNaammee  ooff  SSuupppplliieerr::  

ee..  IItteemm--wwiissee  rraattee  mmaayy  bbee  qquuootteedd  ((aass  ppeerr  aattttaacchheedd  lliisstt  aatt  LLoott  0011,,  0022  &&  0033  ggiivveenn  AAnnnneexx--AA,,  BB  &&  

CC))..  

22..  TTEERRMMSS  &&  CCOONNDDIITTIIOONNSS  

  

    TThhee  FFuurrnniittuurree//  FFiixxttuurree,,  EElleeccttrroonniiccss//  GGeenneerraall  IItteemmss  aanndd  UUtteennssiillss  wwiillll  bbee  ppuurrcchhaasseedd  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  oonn  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  tteennddeerr  ddooccuummeenntt::  
      

((aa))  FFiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  sshhoouulldd  bbee  aaccccoommppaanniieedd  wwiitthh  22%%  ooff  tteennddeerreedd  aammoouunntt  aass  eeaarrnneesstt  mmoonneeyy  iinn  

sshhaappee  ooff      CCDDRR  oorr  DDeemmaanndd  DDrraafftt  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  DDiirreeccttoorr  PPaakkiissttaann  BBaaiitt--uull--MMaall,,  PPrroovviinncciiaall  

OOffffiiccee--KKhhyybbeerr  PPaakkhhttuunnkkhhwwaa..  

((bb))  RRaatteess  sshhoouulldd  bbee  iinncclluussiivvee  ooff  aallll  aapppplliiccaabbllee  ttaaxxeess  aanndd  rraatteess//aammoouunntt  ooff  GGSSTT  sshhaallll  bbee  mmeennttiioonneedd  

sseeppaarraatteellyy..  PPrreevvaalleenntt  rraattee  ooff  GGSSTT  aanndd  ootthheerr  ttaaxxeess  wwoouulldd  aappppllyy  aass  aanndd  wwhheenn  eennffoorrcceedd  bbyy  tthhee  

GGooPP..  

((cc))  TThhee  BBiiddddeerr((ss))  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  iittss  rraattee  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  eeaacchh  lloott  aass  ppeerr  AAnnnneexx  AA  ttoo  CC  rreessppeeccttiivveellyy..  

((dd))  TTeennddeerrss  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  bbiiddddeerrss,,  oorr  tthheeiirr  aauutthhoorriizzeedd  rreepprreesseennttaattiivveess  aatt  PPBBMM  

PPrroovviinncciiaall  OOffffiiccee--KKhhyybbeerr  PPaakkhhttuunnkkhhwwaa  oonn  ddaattee  &&  ttiimmee  aass  rreeccoorrddeedd  aabboovvee..  

((ee))  SSiinnggllee  ssttaaggee--TTwwoo  EEnnvveellooppeess  pprroocceedduurree  sshhaallll  aappppllyy..  SSeeppaarraattee  sseeaalleedd  TTeecchhnniiccaall  &&  FFiinnaanncciiaall  

bbiiddss  wwiitthh  tthhee  eeaarrnneesstt  mmoonneeyy//bbiidd  sseeccuurriittyy  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  uunnddeerrssiiggnneedd  oonn  oorr  bbeeffoorree  0099--0077--

22002200..    FFiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  pprreeppaarraattiioonn  ffoorrmm  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  tteennddeerr  ddooccuummeenntt  aanndd  tthhee  ssaammee  

mmuusstt  bbee  uusseedd  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoossaall  aanndd  ccaallccuullaattiioonn  ooff  CCDDRR  aammoouunntt..  

((ff))  SSuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  wwiillll  bbee  ddeeccllaarreedd  wwhhoo  aarree  tteecchhnniiccaallllyy  qquuaalliiffiieedd  aanndd  ooffffeerriinngg  lloowweesstt  rraatteess  lloott  

wwiissee..  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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((gg))  CCoonnttrraacctt  wwiillll  bbee  vvaalliidd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  ddaattee  ooff  ssiiggnniinngg  ooff  aaggrreeeemmeenntt  bbyy  bbootthh  ppaarrttiieess  

ii..ee..  PPBBMM  aanndd  SSuupppplliieerr..    

((hh))  OOnnllyy  SSaallee  TTaaxx  aanndd  IInnccoommee  TTaaxx  rreeggiisstteerreedd  ffiirrmmss  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tteennddeerr  

ccoommppeettiittiioonn..      

((ii))  EEaarrnneesstt  mmoonneeyy//ccaallll  ddeeppoossiitt  wwiillll  nnoott  bbee  rreelleeaasseedd  ttiillll  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssuucccceessssffuull  ddeelliivveerryy  aanndd  

aacccceeppttaannccee  ooff  aallll  mmaatteerriiaallss..    

((jj))  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  ccaann  bbee  iinnccrreeaasseedd  oorr  ddeeccrreeaasseedd  bbyy  tthhee  PPBBMM  CCoommppeetteenntt  AAuutthhoorriittyy..  

((kk))  TThhee  ssuupppplliieerr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffrreeee  ddeelliivveerryy  ooff  FFuurrnniittuurree//  FFiixxttuurree,,  EElleeccttrroonniiccss//  GGeenneerraall  

IItteemmss  aanndd  UUtteennssiillss  aatt  ddeessiiggnnaatteedd  ppllaacceess  iinn  ppiieeccee  mmeeaall  oorr  aass  wwhhoollee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

qquuaannttiittyy  mmeennttiioonneedd  iinn  ssuuppppllyy  oorrddeerr  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((ll))  PPBBMM  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt  aaddddiittiioonnaall  ssuuppppoorrttiinngg  oorr  ssuupppplleemmeennttaarryy  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  

bbiiddddeerr((ss))  aanndd  ccoonnttaacctt  aannyy  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  oovveerraallll  eevvaalluuaattiioonn  

oobbjjeeccttiivveess..  

((mm))  PPBBMM  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aacccceepptt  aannyy  pprrooppoossaall,,  iinn  wwhhoollee  oorr  iinn  ppaarrttss  oorr,,  ttoo  rreejjeecctt  aannyy  oorr  aallll  

pprrooppoossaallss..  TThhee  pprrooccuurriinngg  aaggeennccyy  sshhaallll  uuppoonn  rreeqquueesstt  ccoommmmuunniiccaattee  ttoo  aannyy  ssuupppplliieerr  oorr  

ccoonnttrraaccttoorr  wwhhoo  ssuubbmmiitttteedd  aa  bbiidd  oorr  pprrooppoossaall,,  tthhee  ggrroouunnddss  ffoorr  iittss  rreejjeeccttiioonn  ooff  aallll  bbiiddss  oorr  

pprrooppoossaallss,,  bbuutt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  jjuussttiiffyy  tthhoossee  ggrroouunnddss..  

    

33..  PPRROOPPOOSSAALL  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

  

ii..  TThhee  bbiidd  sshhaallll  ccoommpprriissee  aa  ssiinnggllee  ppaacckkaaggee  ccoonnttaaiinniinngg  ttwwoo  sseeppaarraattee  eennvveellooppeess..  

EEaacchh  eennvveellooppee  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  sseeppaarraatteellyy  tthhee  FFiinnaanncciiaall  PPrrooppoossaall  aanndd  tthhee  

TTeecchhnniiccaall  PPrrooppoossaall;;  

iiii..  IInniittiiaallllyy,,  oonnllyy  tthhee  eennvveellooppee  mmaarrkkeedd  ““TTEECCHHNNIICCAALL  PPRROOPPOOSSAALL””  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd;;  

iiiiii..  TThhee  eennvveellooppee  mmaarrkkeedd  aass  ““FFIINNAANNCCIIAALL  PPRROOPPOOSSAALL””  sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  iinn  tthhee  

ccuussttooddyy  ooff  tthhee  pprrooccuurriinngg  aaggeennccyy  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  ooppeenneedd;;  

iivv..  TThhee  pprrooccuurriinngg  aaggeennccyy  sshhaallll  eevvaalluuaattee  tthhee  TTeecchhnniiccaall  PPrrooppoossaall  iinn  aa  mmaannnneerr  

pprreessccrriibbeedd  iinn  aatt  CCllaauussee  NNoo..44,,  wwiitthhoouutt  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  pprriiccee  aanndd  rreejjeecctt  aannyy  

pprrooppoossaall  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiieedd  rreeqquuiirreemmeennttss;;  

vv..  DDuurriinngg  tthhee  TTeecchhnniiccaall  EEvvaalluuaattiioonn  nnoo  aammeennddmmeennttss  iinn  tthhee  TTeecchhnniiccaall  PPrrooppoossaall  

sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd;;  

vvii..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  pprrooppoossaallss  ooff  bbiiddddeerrss  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  ppuubblliiccllyy  aatt  aa  ttiimmee,,  ddaattee  aass  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  TTeennddeerr  AAddvveerrttiisseemmeenntt  aanndd  TTeennddeerr  DDooccuummeenntt..    

vviiii..  AAfftteerr  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  PPrrooppoossaall  tthhee  pprrooccuurriinngg  

aaggeennccyy,,  sshhaallll  aatt  aa  ttiimmee  wwiitthhiinn  tthhee  bbiidd  vvaalliiddiittyy  ppeerriioodd,,  ppuubblliiccllyy  ooppeenn  tthhee  

FFiinnaanncciiaall  PPrrooppoossaallss  ooff  tthhee  tteecchhnniiccaallllyy  aacccceepptteedd  bbiiddss  oonnllyy..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  

pprrooppoossaall  ooff  bbiiddss  ffoouunndd  tteecchhnniiccaallllyy  nnoonnrreessppoonnssiivvee  sshhaallll  bbee  rreettuurrnneedd  uunn--ooppeenneedd  

ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  bbiiddddeerrss;;  aanndd  

vviiiiii..  TThhee  bbiidd  ffoouunndd  ttoo  bbee  tthhee  lloott--wwiissee  lloowweesstt  eevvaalluuaatteedd  bbiidd  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd..  

  

  

    TThhee  tteecchhnniiccaallllyy  qquuaalliiffiieedd  BBiiddddeerr((ss))  rraattee  ffoorr  oonnee  oorr  aallll  ooff  tthhee  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  iitteemmss  aass  mmeennttiioonneedd  aatt  PPaarraa  

NNoo..  11  aabboovvee  aanndd  aass  ddeettaaiilleedd  aatt  LLoott  0011  ttoo  0033  aatt  AAnnnneexx  AA  ttoo  CC  rreessppeeccttiivveellyy  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  sseeppaarraatteellyy//lloott  

wwiissee  aanndd  lloowweesstt  bbiiddddeerr  ffoorr  eeaacchh  lloott  ooff  iitteemmss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ssuucccceessssffuull  aanndd  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  tthhee  

pprrooccuurreemmeenntt  ccoonnttrraacctt..  

  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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44..  TTEECCHHNNIICCAALL  PPRROOPPOOSSAALLSS  &&  IITTSS  EEVVAALLUUAATTIIOONN  CCRRIITTEERRIIAA  

  TThhee  TTeecchhnniiccaall  PPrrooppoossaall  iinncclluuddeess  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  KKiinnddllyy  ttiicckk  ((✓✓))  tthhee  bbooxx  ffoorr  ““YYeess””  oorr  ““NNoo””  aaggaaiinnsstt  

eeaacchh  ddooccuummeenntt  mmeennttiioonneedd  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  yyoouurr  bbiidd..  

  

SS..  ##  RREEQQUUIIRREEDD  DDOOCCUUMMEENNTTSS  LLIISSTT  YYEESS  DDoocc..  ppllaacceedd  

11..  CCoommppaannyy//FFiirrmm  PPrrooffiillee      
22  

IInnccoommee  TTaaxx  aanndd  SSaallee  TTaaxx  RReeggiissttrraattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  wwiitthh  

AATTLL  SSttaattuuss  PPrrooooff..      
33..  BBaannkk  ssttaatteemmeennttss  ooff  aatt  lleeaasstt  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss      

  

44..  
RReelleevvaanntt  EExxppeerriieennccee,,  ccooppyy  ooff  SSuuppppllyy//WWoorrkk  OOrrddeerrss,,  

ccoommpplleetteedd  wwiitthh  ccoommpplleettiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  tthhee  llaasstt  0022  

yyeeaarrss..  
    

  

55..  
AAnn  AAffffiiddaavviitt  tthhaatt  tthhee  bbiiddddeerr  iiss  nnoott  bbllaacckklliisstteedd  bbyy  aannyy  

GGoovveerrnnmmeenntt  DDeeppaarrttmmeenntt  //  SSeemmii  GGoovveerrnnmmeenntt  //  PPrriivvaattee  

CCoommppaannyy  iinn  PPaakkiissttaann..  
    

  
  

66..  

GGuuaarraanntteeee//WWaarrrraannttyy::  AA  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoowwiinngg  

GGuuaarraanntteeee//WWaarrrraannttyy  SSeerrvviiccee  aanndd  RReeppaaiirr  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  

SSiinnggllee  lloott//aallll  lloottss  oorr  ccoommmmooddiittiieess  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  rraattee((ss))  

iiss  qquuootteedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  OOnnee  YYeeaarr  aafftteerr  ssuucccceessssffuull  

ddeelliivveerryy..  

    

77  BBiidd  FFeeee  @@  RRss..  11000000//--  OOrriiggiinnaall  BBaannkk  RReecceeiipptt..    

    
  

55..  TTEERRMMSS  OOFF  PPAAYYMMEENNTT    

  TThhee  CCoonnttrraaccttoorr//SSuupppplliieerr  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppaayymmeenntt  bbyy  PPBBMM  aaggaaiinnsstt  bbiillll((ss))  dduullyy  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss::--  

aa..  TThhee  pprriicceess  sshhoowwnn  iinn  tthhee  bbiillll  mmuusstt  bbee  aass  ppeerr  iitteemm  rraattee  ggiivveenn  iinn  tthhee  qquuoottaattiioonn((ss));;  

bb..  NNoo  aaddvvaannccee  ppaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  ssuupppplleerr;;  

cc..  BBiillll  iinn  dduupplliiccaattee  wwiitthh  GGSSTT,,  NNTTNN  nnuummbbeerr  aanndd  GGSSTT  IInnvvooiiccee..  

dd..  CCeerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  bbiilllleedd  aammoouunntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccllaaiimmeedd  oorr  rreecceeiivveedd  eeaarrlliieerr;;  

ee..  IInnssppeeccttiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee;;  

ff..  AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt//RReecceeiipptt  CCeerrttiiffiiccaattee  mmeennttiioonniinngg  QQuuaannttiittyy  aanndd  QQuuaalliittyy  ooff  iitteemmss  

ffrroomm  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr//DDiissttrriicctt  OOffffiicceerr  aanndd  IInncchhaarrggee  ccoonncceerrnneedd;;  

gg..  PPaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  ccrroossss  cchheeqquuee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ffiirrmm  aafftteerr  ddeedduuccttiioonn  ooff  

ttaaxxeess  aapppplliiccaabbllee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt;;  
  

66..  FFIINNAALL  PPAAYYMMEENNTT  
  

CCoonnttrraaccttoorr//ssuupppplliieerr  wwiillll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ffuullll  ppaayymmeenntt  bbyy  PPBBMM  aaggaaiinnsstt  tthhee  bbiillll((ss))aafftteerr  

ssuucccceessssffuull  ddeelliivveerryy  aanndd  dduullyy  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss::  --  

aa..  BBiillll  iinn  dduupplliiccaattee  wwiitthh  GGSSTT,,  NNTTNN  nnuummbbeerr  aanndd  GGSSTT  IInnvvooiiccee;;  

bb..  CCeerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  bbiilllleedd  aammoouunntt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccllaaiimmeedd  oorr  rreecceeiivveedd  eeaarrlliieerr;;  

cc..  NNOOCC//IInnssppeeccttiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  iissssuueedd  bbyy  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee;;  

dd..  DDeelliivveerryy  CChhaallllaann;;  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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ee..  AAcckknnoowwlleeddggmmeenntt//RReecceeiipptt  CCeerrttiiffiiccaattee  mmeennttiioonniinngg  QQuuaannttiittyy  aanndd  QQuuaalliittyy  ooff  iitteemmss  

ffrroomm  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr//DDiissttrriicctt  OOffffiicceerr  aanndd  IInncchhaarrggee  ccoonncceerrnneedd;;  

ff..  PPaayymmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  tthhrroouugghh  ccrroossss  cchheeqquuee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  ffiirrmm  aafftteerr  ddeedduuccttiioonn  ooff  

ttaaxxeess  aapppplliiccaabbllee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt;;  
  

77..  TTEERRMMSS  OOFF  DDEELLIIVVEERRYY  
  

  TThhee  iitteemmss  sshhoouulldd  bbee  ddiissppaattcchheedd//  ddeelliivveerreedd  aatt  ddoooorr  sstteepp  aatt  ddeessiiggnnaatteedd  ppllaacceess  llooccaatteedd  aatt  ddiiffffeerreenntt  aarreeaass  ooff  tthhee  

pprroovviinnccee  aass  ppeerr  ddeelliivveerryy  sscchheedduullee..  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  aallll  iitteemmss  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssuupppplliieerr  aanndd  nnoo  sseeppaarraattee  

ttrraannssppoorrttaattiioonn  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  PPBBMM..  AA  ccoonnffiirrmmaattoorryy  lleetttteerr  sshhoowwiinngg  rreecceeiipptt  NNoo..  aanndd  ddaattee,,  PPuurrcchhaassee  OOrrddeerr  NNoo..  

aanndd  ddaattee  aanndd  qquuaannttiittyy  ooff  ggooooddss  ddiissppaattcchheedd  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  sseenntt  ttoo  ccoonnssiiggnneeee  ((ss))..  SSuupppplliieerr//CCoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  aannyy  lloossss,,  tthheefftt,,  ddaammaaggee  uunnttiill  ddeelliivveerryy  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  PPBBMM..  
  

88  DDEELLIIVVEERRYY  PPEERRIIOODD    
  

CCoommpplleettee  iitteemmss  mmuusstt  bbee  ssuupppplliieedd  wwiitthhiinn  4455  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuee  ooff  SSuuppppllyy  OOrrddeerr..  

  

99..  IINNSSPPEECCTTIIOONN  CCOOMMMMIITTTTEEEE    
  

BBeeffoorree  ssuuppppllyy  ooff  iitteemmss  ttoo  ccoonncceerrnneedd  DDaarr  uull  EEhhssaaaass,,  IInnssppeeccttiioonn  ooff  tthhee  iitteemmss  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  PPBBMM  

aauutthhoorriizzeedd  ““IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee””  ((IICC))  aatt  tthhee  ggooddoowwnn  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  aatt  

PPeesshhaawwaarr..  TThhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee””  ((IICC))  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  qquuaannttiittyy  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  aallll  tthhee  iitteemmss  iiss  aass  ppeerr  

rreeqquuiirreemmeenntt  aanndd  aass  ppeerr  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ggiivveenn  iinn  tthhee  TTeennddeerr  DDooccuummeenntt  aanndd  SSuuppppllyy  OOrrddeerr..    IInnssppeeccttiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  wwiillll  bbee  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  aafftteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  iitteemmss..  AAllll  oorr  aannyy  iitteemmss  rreejjeecctteedd  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  

CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  rreeppllaacceedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  aallrreeaaddyy  ggiivveenn  iinn  tthhee  ssuuppppllyy  oorrddeerr  aatt  hhiiss  oowwnn  ccoosstt..    

  

AAfftteerr  ssuucccceessssffuull  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthhee  iitteemmss  aanndd  iittss  aacccceeppttaannccee  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee,,  aa  cceerrttiiffiiccaattee  wwiillll  

bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee..  AAfftteerr  iinnssppeeccttiioonn  ooff  aallll  tthhee  iitteemmss,,  tthhee  iitteemmss  wwiillll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  

ssttaattiioonnss  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr..    

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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1100..  FFIINNAANNCCIIAALL  PPRROOPPOOSSAALLSS  

FFiinnaanncciiaall  pprrooppoossaall  ooff  tthhee  ffiirrmm  sshhoouulldd  iinncclluuddee  iitteemm  wwiissee  ooffffeerreedd  rraatteess,,  ttoottaall  rraattee,,  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aanndd  

qquuaannttiittyy  aanndd  iitteemm  wwiissee  ooffffeerreedd  rraatteess  iinncclluuddiinngg  GGSSTT  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmmaatt//  ffoorrmm  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  tteennddeerr  ddooccuummeenntt  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  CCDDRR//  CCaallll  DDeeppoossiitt  @@  22%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ooffffeerreedd  bbiidd  lloott  wwiissee..  CCDDRR  @@  22%%  bbee  pprreeppaarreedd  lloott--wwiissee  ((ffoorr  

eeaacchh  lloott  sseeppaarraatteellyy))  iiff  tthhee  bbiiddddeerr  iinntteennddss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  bbiiddddiinngg  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  lloott..  

  

1111..  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  OOFF  BBIIDD  

  

  TThhee  bbiiddddeerr  wwiitthh  tthhee  lloott--wwiissee  lloowweesstt  eevvaalluuaatteedd  bbiidd,,  iiff  tteecchhnniiccaallllyy  ssoouunndd//  qquuaalliiffiieedd  aanndd  nnoott  iinn  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  

pprroocceedduurree//  rruulleess//  tteerrmmss  &&  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  tteennddeerr  ddooccuummeenntt  aanndd  aannyy  ootthheerr  llaaww//  rruulleess//  rreegguullaattiioonnss//ppoolliiccyy  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  

ggoovveerrnnmmeenntt,,  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ccoonnttrraacctt..  

  

  

1122..  SSAALLEESS  TTAAXX  AANNDD  OOTTHHEERR  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  DDUUTTIIEESS  

  

AAllll  ttaaxxeess,,  dduuttiieess,,  OOccttrrooii  CChhaarrggeess,,  SSaalleess  TTaaxx,,  IInnccoommee  TTaaxx,,  FFrreeiigghhtt  cchhaarrggeess  aanndd  ootthheerr  GGoovveerrnnmmeenntt  

cchhaarrggeess  aarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ssuupppplliieerr//ccoonnttrraaccttoorr,,  aanndd  hhee  wwiillll  nnoott  ccllaaiimm  aannyy  mmoorree  tthhaann  tthhee  ooffffeerreedd  pprriiccee..  

OOffffeerreedd  pprriiccee  sshhoouulldd  bbee  iinncclluussiivvee  ooff  aallll  tthhee  aabboovvee  ssaaiidd  ttaaxxeess..  

  

1133..  WWAARRRRAANNTTYY    
  

    CCoonnttrraaccttoorr//ssuupppplliieerr  wwiillll  ffuurrnniisshh  aa  wwaarrrraannttyy  cceerrttiiffiiccaattee,,  cceerrttiiffyyiinngg  tthhaatt  tthhee  ggooooddss  ssuupppplliieedd  aarree  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  bbeeiinngg  ffoouunndd  

ddeeffeeccttiivvee  oorr  nnoott  aass  ppeerr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ttwweellvvee  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuuppppllyy,,  hhee  wwiillll  bbee  hheelldd  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  lloosssseess  aanndd  ccoosstt..  TThhee  wwaarrrraannttyy  ooff  EElleeccttrriicc  IItteemmss  aatt  LLoott  NNoo..  33  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ggiivveenn  bbyy  tthhee  

mmaannuuffaaccttuurreess//ccoommppaannyy  wwaarrrraannttyy  ppoolliiccyy..  

  

1144..  FFAAIILLUURREE  AANNDD  TTEERRMMIINNAATTIIOONN  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT    
  

    IInn  ccaassee  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  ffaaiillss  ttoo  ddeelliivveerr  tthhee  iitteemmss  tthheerreeooff  wwiitthhiinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd  oorr  aass  ppeerr  

ssppeecciiffiiccaattiioonn//ssaammppllee  ooff  iitteemmss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  ddeemmaanndd  lliisstt,,  tthhee  PPBBMM  AAuutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  oonn  aannyy  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ooppttiioonnss::  --  

  

ii..  TToo  rreeccoovveerr  ffrroomm  hhiimm  lliiqquuiiddaatteedd  ddaammaaggeess  lleevviieedd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  00..22%%  ppeerr  ddaayy  ((mmaaxxiimmuumm    

1100%%))  ooff  ccoosstt  ooff  uunnddeelliivveerreedd  iitteemmss..  

  

iiii..  TToo  ppuurrcchhaassee  ffrroomm  aannyywwhheerree  wwiitthhoouutt  nnoottiiccee  ttoo  hhiimm  aatt  hhiiss  rriisskk  aanndd  ccoosstt,,  tthhee  iitteemmss  nnoott  ddeelliivveerreedd,,  wwiitthhoouutt  

ccaanncceelllliinngg  tthhee  ccoonnttrraacctt  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ccoonnssiiggnnmmeenntt..  

  

iiiiii..  TToo  ccaanncceell  tthhee  ccoonnttrraacctt  aatt  hhiiss  rriisskk  aanndd  ccoosstt  aalloonngg--wwiitthh  ffoorrffeeiittuurree  ooff  eeaarrnneesstt  mmoonneeyy  //  ccaallll  ddeeppoossiitt..  

  

iivv..  IInn  ccaassee  ooff  aaccttiioonn  bbeeiinngg  ttaakkeenn  uunnddeerr  ((iiii))  aabboovvee,,  ssuupppplliieerr//ccoonnttrraaccttoorr  wwiillll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  aannyy  lloossss  wwhhiicchh  tthhee  

AAuutthhoorriittyy  mmaayy  ddeecciiddee  oonn  tthhaatt  aaccccoouunntt,,  bbuutt  hhee  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aannyy  ggaaiinn  oonn  ppuurrcchhaassee  mmaaddee  

aaggaaiinnsstt  tthhee  ssuuppppllyy  oorrddeerr  ppllaacceedd  ttoo  hhiimm..  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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    IIff  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  iiss  bbllaacckk--lliisstteedd,,  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  mmaayy  

pprroocceeeedd  wwiitthh  aallll  oorr  aannyy  ooff  tthhee  aaccttiioonnss  ddeettaaiilleedd  bbeellooww::  --  

  

ii..  TToo  aallllooww  tthhee  ccoonnttrraacctt  ttoo  rruunn  iittss  ccoouurrssee  ttiillll  ccoommpplleettiioonn..  

  

iiii..  TToo  ssttoopp  ffuurrtthheerr  ssuupppplliieess  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ffiinnaanncciiaall  rreeppeerrccuussssiioonnss..  

  

iiiiii..  TToo  ccaanncceell  tthhee  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  rreesseerrvvaattiioonn  ooff  rriigghhttss..  

  

1155..  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  FFOORR  EEXXEECCUUTTIINNGG  TTHHEE  CCOONNTTRRAACCTT    

    

  CCoonnttrraaccttoorr//SSuupppplliieerr  wwiillll  bbee  eennttiirreellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  eexxeeccuuttiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  iinn  aallll  rreessppeeccttss  aanndd  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ccoonnttrraacctt  iinncclluuddiinngg  tthhee  sscchheedduullee..  

  

  

1166..  PPEERRIIOODD  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT  

  

  AA  ccoonnttrraacctt  //  aaggrreeeemmeenntt  wwiillll  bbee  ssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  ssuucccceessssffuull  bbiiddddeerr  ffoorr  ppeerriioodd  ooff  oonnee  yyeeaarr  ((eexxtteennddaabbllee  

oonn  ssaattiissffaaccttoorryy  ppeerrffoorrmmaannccee))  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  aanndd  aapppprroovveedd  ssuupppplliieerr  wwiillll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  FFuurrnniittuurree//  FFiixxttuurree,,  EElleeccttrroonniiccss//  GGeenneerraall  IItteemmss  aanndd  UUtteennssiillss  oonn  ssaammee  rraatteess  ffoorr  wwhhoollee  yyeeaarr  

tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy..  

  

1177..  DDEEMMUURRRRAAGGEE  

  

  DDeemmuurrrraaggee  cchhaarrggeess  iinnccuurrrreedd  dduuee  ttoo  aannyy  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  mmeennttiioonneedd  bbeellooww,,  tthhee  ssaammee  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd  

ffrroomm  bbiillll  oorr  rreeccoovveerreedd  ffrroomm  tthhee  ssuupppplliieerr  aass  aa  sseeppaarraattee  iitteemm  ((tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ppuurrcchhaasseerr,,  rreeggaarrddiinngg  ffiixxaattiioonn  

ooff  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iinn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  bbyy  tthhee  ssuupppplliieerr))::--  

aa..  OOwwiinngg  ttoo  ddeellaayy  iinn  ffoorrwwaarrddiinngg//ddeelliivveerryy  ooff  rreelleevvaanntt  ddooccuummeennttss  eettcc;;  

bb..  DDeeffeeccttiivvee  mmaarrkkiinngg  oorr  ppaacckkiinngg  ooff  tthhee  iitteemmss  oorrddeerreedd;;  

cc..  DDuuee  ttoo  rreeaassoonn  nnoott  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee  bbuutt  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ssuupppplliieerr  iiss  rreessppoonnssiibbllee..  

  

  

1188..  IINNSSPPEECCTTIIOONN  AANNDD  RREEJJEECCTTIIOONN    

  

ii..  TThhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  iinnssppeecctt  tthhee  ssuuppppllyy  aatt  tthhee  ssttoorreess  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  aatt  PPrroovviinncciiaall  CCaappiittaall  

PPeesshhaawwaarr  bbeeffoorree  iittss  ddeelliivveerryy  ttoo  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssttaattiioonnss..  TThhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  rreejjeecctt  aass  ppaarrtt  

oorr  tthhee  wwhhoollee  ooff  tthhee  ccoonnssiiggnnmmeenntt  tteennddeerreedd  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn..  IIff  aafftteerr  iinnssppeeccttiioonn  aannyy  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff,,  aass  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  mmaayy  ddeecciiddee  tthhaatt  hhiiss  ccoonnssiiggnnmmeenntt  iiss  bbeellooww  tthhee  rreeqquuiirreedd  ssppeecciiffiiccaattiioonn,,  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  

rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  ssuupppplliieerr//ccoonnttrraaccttoorr  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt..    

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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iiii..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  IInnssppeeccttiioonn  CCoommmmiitttteeee  ((IICC))  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  ssuupppplliieerr//ccoonnttrraaccttoorr..  

  

  

iiiiii..  IInn  ccaassee  ssoommee  iitteemmss  aarree  rreejjeecctteedd  aass  aaffoorreessaaiidd  tthheenn  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  tthhee  rriigghhtt  ooff  tthhee  PPuurrcchhaasseerr,,  

SSuupppplliieerr//CCoonnttrraaccttoorr  mmaayy  ssuubbmmiitt  iitteemmss  iinn  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhoossee  rreejjeecctteedd;;  ssuucchh  rreessuubbmmiissssiioonn  wwiillll  nnoott  

mmeeaann  eexxtteennssiioonn  ooff  ddeelliivveerryy  ppeerriioodd..  
  

  

iivv..  OOnn  ffiinnaall  rreejjeeccttiioonn,,  tthhee  PPuurrcchhaasseerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rriigghhttss::  --  

  

aa))  TToo  ppuurrcchhaassee  tthhee  rreejjeecctteedd  iitteemmss  aatt  tthhee  ccoosstt  aanndd  eexxppeennsseess  ooff  ccoonnttrraaccttoorr//ssuupppplliieerr..  
  

bb))  TToo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  ccoonnttrraacctt  aanndd  rreeccoovveerr  ffrroomm  ccoonnttrraaccttoorr  tthhee  lloossss,,  tthheerreebbyy  iinnccuurrrreedd..  

  

1199..  PPAACCKKIINNGG  OOFF  IITTEEMMSS    

  

  EEaacchh  iitteemm  ddeelliivveerreedd  uunnddeerr  tthhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  pprrooppeerrllyy  ppaacckkeedd  bbyy  tthhee  ccoonnttrraaccttoorr//ssuupppplliieerr  aatt  hhiiss  eexxppeennsseess  

cclleeaarrllyy  sshhoowwiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iitteemmss  tthheerree  aatt..  

  

  

2200..  LLAAWWSS  GGOOVVEERRNNIINNGG  TTHHEE  CCOONNTTRRAACCTT    

  

      

  TThhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  LLaaww  ooff  PPaakkiissttaann  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  bbiinnddiinngg  

ccoonnttrraacctt  hhaass  bbeeeenn  ccoonncclluuddeedd  wwiitthh  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  tthhiiss  lleetttteerr  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  

ccoonnttrraaccttoorr//ssuupppplliieerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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((LLIISSTT  OOFF  IITTEEMMSS//  TTEENNDDEERR  FFOORRMM  TTOO  BBEE  FFIILLLLEEDD  IINN  BBYY  TTHHEE  BBIIDDDDEERRSS  AANNDD  TTOO  BBEE  PPLLAACCEEDD  IINN  

FFIINNAANNCCIIAALL  PPRROOPPOOSSAALL  EENNVVEELLOOPPEE))  

  

CCAATTEEGGOORRYY//  LLOOTT  II::  FFUURRNNIITTUURREE  AANNDD  FFIIXXTTUURREE  

AAnnnneexx--AA  

  

SS..NNoo  
IItteemm//  

DDeessccrriippttiioonn  
QQuuaannttiittyy  

DDuuEE--wwiissee  

QQuuaannttiittyy  
QQuuaalliittyy  //  

SSppeecciiffiiccaattiioonn  

UUnniitt  PPrriiccee  

wwiitthhoouutt  

TTaaxxeess  

CCoosstt  ooff  

AAllll  

TTaaxxeess  

UUnniitt  

PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  TTaaxxeess  

TToottaall  PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  

TTaaxxeess  

  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH==  BBxxGG  

11  BBuunnkk  BBeedd  SStteeeell  110000  
DDiirr  ((UU))--5500      

MMaarrddaann--5500  

33XX66  ffeeeett,,  1188  GGaauuggee  

ffrraammee  11--11//22  XX11--11//22  

iinncchheess,,  bboottttoomm  11//22  

iinncchheess  

            

22  TTrruunnkk  115511  
DDiirr  ((UU))--5500    

KKhhyybbeerr--11      

MMaarrddaann--5500  

33  xx  44fftt,,  GGLL  sshheeeett  2222  

GGaauuggee  

            

33  VViissiittoorr’’ss  CChhaaiirrss    9922  

DDiirr  ((UU))--2200  

AAbbbboottaabbaadd--2200  

SSwwaatt--2200  

PPeesshhaawwaarr--1122  

MMaarrddaann--2200  

PPllaassttiicc  CCiittiizzeenn  oorr  

EEqquuiivvaalleenntt  

            

44  QQuuiilltt  SSiinnggllee    227700  
DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200  SSwwaatt--3300  

PPoollyyeesstteerr  33  KKgg  wwiitthh  

eexxppoorrtt  qquuaalliittyy  

wwiitthhffrreesshh  ccoovveerr8800  

XX5500  iinncchheess  

          

55  
PPiillllooww  wwiitthh  

ccoovveerr  
224400  

DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200  
PPoollyyeesstteerr  11..2255  KKgg    

        

66  
MMaattttrreessss  wwiitthh  

RReexxeennee  ccoovveerr  
558800  

DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200  SShhaannggllaa--

1100    SSwwaatt--110000    

PPeesshhaawweerr--110000    

MMaarrddaann--4400  

33  xx  66  ffeeeett  &&  44  

iinncchheess  hheeiigghhtt,,  1100  

yyeeaarrss  wwaarrrraannttyy,,  

MMoollttyy  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  

            

77  WWaallll  CClloocckk  2200  
DDiirr  ((UU))--1100    

AAbbbboottaabbaadd--1100  
JJaappaann  MMaacchhiinnee  wwiitthh  

PPBBMM  LLooggoo  
            

88  TTrruunnkk  66  
DDiirr  ((UU))--22    

AAbbbboottaabbaadd--22  

MMaarrddaann--22  

33..55  xx  1155  ffeeeett  GGLL  

SShheeeett,,  2200  GGaauuggee  

            

99  GGaass  hheeaatteerr  4400  
DDiirr  ((UU))--2200    

AAbbbboottaabbaadd--2200  
CCoorroonnaa  oorr  

eeqquuiivvaalleenntt  
        

1100  
BBeedd  SShheeeett  

ssiinnggllee    
770000  

DDiirr  ((UU))--225500    

AAbbbboottaabbaadd--

225500  KKhhyybbeerr--

220000  

CCoottttoonn  5588  xx  8888    

iinncchheess    

        

1111  PPrraayyeerr  MMaatt  3300  
DDiirr  ((UU))--1100    

AAbbbboottaabbaadd--1100    

KKhhyybbeerr--1100  
44  xx  1122  ffeeeett  

          

1122  
TTaabblleess  

((DDiinnnniinngg))    
2222  

DDiirr  ((UU))--88    

AAbbbboottaabbaadd--44  

SShhaannggllee--66  

MMaarrddaann--44  

33..7755  xx  77..7755  ffeeeett  

sstteeeell,,  ttoopp  ffrraammee,,  11..55  

xx  11..55  iinncchheess  aanndd  1188  

GGaauuggee  sshheeeett  

            

1133  
CChhaaiirrss  

((DDiinnnniinngg))  
114455  

DDiirr  ((UU))--110000    

AAbbbboottaabbaadd--4455  

TToopp  aanndd  bbaacckk  sstteeeell  

ffrraammee  ppiippee  11  xx  11  

iinncchheess  

        

1144  WWooooddeenn  ddeesskk  114400  
DDiirr  ((UU))--5500  

MMaarrddaann--4400  

1188  XX3366  iinncchheess  iirroonn  

ffrraammee  llaassaannii  bbooxx  

  

  

        



  

10 | P a g e   

SS..NNoo  
IItteemm//  

DDeessccrriippttiioonn  
QQuuaannttiittyy  

DDuuEE--wwiissee  

QQuuaannttiittyy  
QQuuaalliittyy  //  

SSppeecciiffiiccaattiioonn  

UUnniitt  PPrriiccee  

wwiitthhoouutt  

TTaaxxeess  

CCoosstt  ooff  

AAllll  

TTaaxxeess  

UUnniitt  

PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  TTaaxxeess  

TToottaall  PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  

TTaaxxeess  

1155  BBeenncchheess  113300  
DDiirr  ((UU))--5500    

AAbbbboottaabbaadd--5500  

MMaarrddaann--3300  

33  sseeaatteerrss,,  11  xx  11  

ffrraammee  llaassaannii,,  

WWooooddeenn  sshheeeett,,  

BBaacckk  LLaassaannii  sshheeeett  

        

1166  SShhooeess  ssttaanndd  111100  

DDiirr  ((UU))--5500    

AAbbbboottaabbaadd--5500  

MMaarrddaann--1100  

  

44  xx  44  ffeeeett  1188  ggaauuggee,,  

ffoooottrreesstt  1188  iinncchheess  

        

1177  QQuuiilltt  ccoovveerr  224400  

DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200    SSwwaatt--  3300  

  

CCoottttoonn,,  eexxppoorrtt  

qquuaalliittyy  

        

1188  BBllaannkkeettss  440022  

DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200  SShhaannggllaa--

110000    SSwwaatt--1122      

MMaarrddaann--5500  

DDoouubbllee  llaayyeerr  

        

  

1199  

  

SSlleeeeppiinngg  sshhaawwaall  
  

334400  

  

DDiirr  ((UU))--112200    

AAbbbboottaabbaadd--

112200  KKhhyybbeerr--

110000  

  

SSttaannddaarrdd  qquuaalliittyy  

        

2200  
BBeedd  uunniitt  

mmootthheerrss  
2200  

DDiirr  ((UU))--1100    

AAbbbboottaabbaadd--1100  

33..2255  xx  66..55  ffeeeett  

((wwooooddeenn))  wwiitthh  

mmaattttrreessss  

        

2211  TTaabbllee--  IInncchhaarrggee  22  
DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
22  ½½    xx  44fftt  llaassaannii  

aanndd  wwoooodd  ffrraammee  
        

2222  
CChhaaiirr  IInncchhaarrggee  

((RReevvoollvviinngg))  
22  

DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
WWooooddeenn  ccaannee  

        

2233  CCllootthheess  HHaannggeerr    
2244  

ddoozzeenn  

DDiirr  ((UU))--

1122ddoozzeenn    

AAbbbboottaabbaadd--1122  

ddoozzeenn  

SSttaaiinnlleessss  sstteeeell--  

SSttaannddaarrdd  qquuaalliittyy  

        

2244  
HHaannggeerr  wwiitthh  

sshhooeess  ssttaanndd  
5500  

DDiirr  ((UU))--2255    

AAbbbboottaabbaadd--2255  

1122  xx  4488  iinncchheess,,  2200  

ggaauuggee,,  ffoooott  rreesstt  1122  

iinncchh  

        

2255  TTaabbllee  ((ssmmaallll))  1100  
DDiirr  ((UU))--44    

AAbbbboottaabbaadd--44  

MMaarrddaann--22  

22  ½½    xx  44fftt  llaassaannii  

aanndd  wwoooodd  ffrraammee    

        

2266  CCoommppuutteerr  CChhaaiirr  22  
DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
FFooaamm  ((SSttaannddaarrdd  

ssiizzee))  
        

2277  CCoommppuutteerr  TTaabbllee  22  
DDiirr  ((UU))--11  

AAbbbboottaabbaadd--11  
WWooooddeenn  ((SSttaannddaarrdd  

ssiizzee))  
        

2288  CChhaaiirrss  ((SSttaaffff))  3366  
DDiirr  ((UU))--1122    

AAbbbboottaabbaadd--1122  

MMaarrddaann--1122  
WWooooddeenn  wwiitthh  CCaannee  

        

2299  SSiiddee  rraacckk  44  
DDiirr  ((UU))--22    

AAbbbboottaabbaadd--22  
33  xx  22  ½½  fftt  wwooooddeenn  

        

3300  SStteeeell  AAllmmiirraahh  88  
DDiirr  ((UU))--44    

AAbbbboottaabbaadd--22  

MMaarrddaann--22  

33  xx  66  ffeeeett,,  GGll  sstteeeell  

2200  GGaauuggee  

        

3311  
WWaaiittiinngg  rroooomm  

cchhaaiirrss  
2244  

DDiirr  ((UU))--1122  

AAbbbboottaabbaadd--1122  
WWooooddeenn  wwiitthh  ccaannee  

        

3322  

LLaauunnddrryy  

BBaasskkeettss  

((HHaammppeerr))  
2200  

DDiirr  ((UU))--1100  

AAbbbboottaabbaadd--1100  
LLaarrggee  ssiizzee  

((SSttaannddaarrdd  qquuaalliittyy))  

        

3333  PPrreessssiinngg  TTaabbllee  66  
DDiirr  ((UU))--33    

AAbbbboottaabbaadd--33  
44  XX  66  fftt  WWooooddeenn  

ttoopp  
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SS..NNoo  
IItteemm//  

DDeessccrriippttiioonn  
QQuuaannttiittyy  

DDuuEE--wwiissee  

QQuuaannttiittyy  
QQuuaalliittyy  //  

SSppeecciiffiiccaattiioonn  

UUnniitt  PPrriiccee  

wwiitthhoouutt  

TTaaxxeess  

CCoosstt  ooff  

AAllll  

TTaaxxeess  

UUnniitt  

PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  TTaaxxeess  

TToottaall  PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  

TTaaxxeess  

3344  
BBooookk  sshheellff  ffoorr  

lliibbrraarryy  
44  

DDiirr  ((UU))--22    

AAbbbboottaabbaadd--22  
WWoooodd  ttoopp  ((77  xx  44  

ffeeeett))  
        

3355  
NNoottiiccee//  ssoofftt  

bbooaarrdd  
22  

DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
22  xx  ½½  xx  44  ffeeeett  

        

3366  
WWhhiittee  bbooaarrdd  

wwiitthh  ssttaanndd  
44  

DDiirr  ((UU))--22  

AAbbbboottaabbaadd--22  
55  xx  44  ffeeeett  

        

GGrraanndd  TToottaall  AAnnnneexx--AA  

      

  

  

  

  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  



  

12 | P a g e   

CCAATTEEGGOORRYY//  LLOOTT  IIII::  UUTTEENNSSIILLSS  &&  GGEENNEERRAALL  IITTEEMMSS    

AAnnnneexx--BB  

  

SS..NNoo  
IItteemm//  

DDeessccrriippttiioonn  

TToottaall  

uunniittss//  

qquuaannttiittyy  

rreeqquuiirreedd  

DDuuEE  wwiissee  

qquuaannttiittyy  

rreeqquuiirreedd  

QQuuaalliittyy//  ssppeecciiffiiccaattiioonn  

UUnniitt  

PPrriiccee  

wwiitthhoouutt  

TTaaxxeess  

CCoosstt  ooff  

AAllll  

TTaaxxeess  

UUnniitt  

PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg    

AAllll  TTaaxxeess  

TToottaall  

PPrriiccee  

IInncclluuddiinngg  

AAllll  

TTaaxxeess  

  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH==  BBxxGG  

11  
SStteeeell  DDaaiiggcchhaa  

((LLaarrggee))  
99  

DDiirr  ((UU))--44    

AAbbbboottaabbaadd--22  

BBaajjaauurr--11  

SShhaannggllaa--11  

BBaannnnuu--11  

SSiillvveerr  SStteeeell..  CCooookkiinngg  

CCaappaacciittyy  1122  KKgg  MMeeaatt  

        

22  
SStteeeell  DDaaiiggcchhaa  

((SSmmaallll))  
88  

DDiirr  ((UU))--44    

AAbbbboottaabbaadd--44  
SSiillvveerr  SStteeeell..  CCooookkiinngg  

CCaappaacciittyy  55  KKgg  MMeeaatt  
          

33  SSppoooonn  ((LLaarrggee))    225500  
DDiirr  ((UU))--112255  

AAbbbboottaabbaadd--112255  
TTaabbllee  ssppoooonn  ((SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell))  ccuuttlleerryy  
            

44  
SSppoooonnss  

((SSmmaallll))  
440000  

DDiirr  ((UU))--112255  

AAbbbboottaabbaadd--112255  

SSwwaatt--112255  

KKhhyybbeerr--2255  

TTeeaa  ssppoooonn  ((SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell))  ccuuttlleerryy  

        

55  JJuugg  2244  
DDiirr  ((UU))--1122  

AAbbbboottaabbaadd--1122  

11550000--11660000mmll,,  wweeiigghhtt  

555500--660000  ggrrmm  SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell    

        

66  GGllaassss  ((RRoouunndd))  224455  
DDiirr  ((UU))--112255    

AAbbbboottaabbaadd--112200  
225500--335500mmll  wweeiigghhtt  112200--

115500  ggrrmm  SSttaaiinnlleessss  sstteeeell  
            

77  
DDrruumm  ffoorr  DDrryy  

RRaattiioonn    
88  

DDiirr  ((UU))--55    

AAbbbboottaabbaadd--33  
SSttaaiinnlleessss  SStteeeell  CCaappaacciittyy  

4400KKgg  
        

88  DDoonnggaa  3300  
DDiirr  ((UU))--1100      

AAbbbboottaabbaadd--1100  

MMaarrddaann--1100  

MMeeddiiuumm  SSiizzee,,  SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell  

            

99  DDoonnggaa  3300  
DDiirr  ((UU))--1100    

AAbbbboottaabbaadd--1100  

SSwwaatt--1100  

LLaarrggee  SSiizzee,,  SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell  

            

1100  LLaaddllee  ((KKaaffggiirr))  77  
DDiirr  ((UU))--55  

AAbbbboottaabbaadd--22  
SSttaaiinnlleessss  sstteeeell  

        

1111  FFrryyiinngg  ffaann  55  
DDiirr  ((UU))--33  

AAbbbboottaabbaadd--22  
NNoorrmmaall  SSiizzee,,  SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell  
        

1122  
BBuurrnneerr  SSttoovvee  

((DDoouubbllee))  
22  

DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
LLaarrggee  ssiizzee  ((ccooookkiinngg))  

SSttaannddaarrdd  qquuaalliittyy  
        

1133  
BBuurrnneerr  SSttoovvee  

((SSiinnggllee))  
22  

DDiirr  ((UU))--11    

AAbbbboottaabbaadd--11  
LLaarrggee  ssiizzee  ((ccooookkiinngg))  

SSttaannddaarrdd  qquuaalliittyy  
        

1144  SSttrraaiinneerr    1100  
DDiirr  ((UU))--55    

AAbbbboottaabbaadd--55  
LLaarrggee  SSiizzee,,  SSiillvveerr  

        

1155  
MMeeaassuurriinngg  ppoott  

((PPaawwwwaa))  
44  

DDiirr  ((UU))--33    

AAbbbboottaabbaadd--11  
NNoorrmmaall  SSiizzee    

        

1166  SSeerrvviinngg  TTrraayy  117755  
DDiirr  ((UU))--112255    

AAbbbboottaabbaadd--5500  
NNoorrmmaall  ssiizzee,,  SSttaaiinnlleessss  

sstteeeell  
        

1177  
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2200  
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2222  BBuucckkeett  ppllaassttiicc  4400  
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GGrraanndd  TToottaall  AAnnnneexx--BB        
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GGeeyysseerr  
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DDiirr  ((UU))  --22              

AAbbbboottttaabbaadd--22  

  

3355  GGaalllloonn,,  SSiinnggeerr  oorr  

eeqquuiivvaalleenntt  

        

1188  
EEmmeerrggeennccyy  
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2200  

DDiirr  ((UU))  --1100              

AAbbbboottttaabbaadd--1100  
LLaarrggee  ssiizzee  ((OOssaakkaa))  

        

1199  
SSeewwiinngg  

mmaacchhiinnee  
22  

DDiirr  ((UU))  --11              

AAbbbboottttaabbaadd--11  
MMaannuuaall  ((SSiinnggeerr  oorr  

eeqquuiivvaalleenntt))  
        

2200  
FFiirree  aallaarrmm  

((BBeellll))  
44  

DDiirr  ((UU))  --22              
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AANNNNEEXXTTUURREE--DD  

  

  

  

  LLIISSTT  OOFF  PPAAKKIISSTTAANN  BBAAIITT--UULL--MMAALL    ““DDAARR__UULL--EEHHSSAAAASS””  KKHHYYBBEERR  PPAAKKHHTTUUNNKKHHWWAA  

  

  

  

SS..NNoo  DDiissttrriicctt  AAddddrreessss  ooff  PPBBMM--””DDaarr--UUll--EEhhssaaaass””    

11  PPeesshhaawwaarr    
HHoouussee  NNoo..  1188AA,,  NNeeaarr  UUNNHHCCRR  OOffffiiccee  GGuull  MMeehhrr  LLaannee  UUnniivveerrssiittyy  

TToowwnn  PPeesshhaawwaarr..  

  

22  MMaarrddaann  GGuujjaarr  GGaarrhhii  RRooaadd  BBaagghhddaaddaa  MMaarrddaann    

33  SSwwaatt    SShhaahhiiddaabbaadd  MMiinnggoorraa  SSwwaatt  

44  KKoohhaatt  JJeerrwwaannddaa  rrooaadd  nneeaarr  GGHHSSSS  NNoo..11  ((bbooyyss  ))  KKoohhaatt    

55  MMaannsseehhrraa  PPaakkwwaall  RRaaoodd  DDuubb  NNoo..  22  MMaannsseehhrraa  

66  SShhaannggllaa    CCoolllleeggee  RRooaadd  AAllppuurrii--SShhaannggllaa    

77  KKhhyybbeerr  TTeeddii  BBaazzaarr  JJaammuurruudd  

88  AAbbbboottttaabbaadd  MMaaiinn  MMaannsseehhrraa  rrooaadd,,  nneeaarr  AAyyyyuubb  MMeeddiiccaall  CCoommpplleexx,,  AAbbbboottttaabbaadd  

99  BBaannnnuu  BBaannnnuu  TToowwnnsshhiipp  

1100  BBaajjaauurr  CCiivviill  CCoolloonnyy,,  KKhhaarr--BBaajjaauurr  

1111  DDiirr  ((UUppppeerr))  MMaaiinn  BBaazzaaaarr  DDiirr  UUppppeerr..  

  

  

  

  

  

  

  

CCoonnttrraaccttoorr  //  SSuupppplliieerr              AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ((DDuuEE))  
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((IINNTTEEGGRRIITTYY  PPAACCTT))  

  

DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OOFF  FFEEEESS,,  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  AANNDD  BBRROOKKEERRAAGGEE  EETTCC..  

PPAAYYAABBLLEE  BBYY  TTHHEE  SSUUPPPPLLIIEERRSS  OOFF  GGOOOODDSS,,  SSEERRVVIICCEESS  &&  WWOORRKKSS  IINN    

CCOONNTTRRAACCTTSS  WWOORRTTHH  RRSS..  1100..0000  MMIILLLLIIOONN  OORR  MMOORREE  

  

  CCoonnttrraacctt  NNoo..________________________________  DDaatteedd  ____________________________________  

  CCoonnttrraacctt  VVaalluuee::  ________________________________  

  CCoonnttrraacctt  TTiittllee::  __________________________________  

  

……………………………………………………………………  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  hheerreebbyy  ddeeccllaarreess  tthhaatt  iitt  hhaass  nnoott  oobbttaaiinneedd  oorr  iinndduucceedd  tthhee  

pprrooccuurreemmeenntt  ooff  aannyy  ccoonnttrraacctt,,  rriigghhtt,,  iinntteerreesstt,,  pprriivviilleeggee  oorr  ootthheerr  oobblliiggaattiioonn  oorr  bbeenneeffiitt  ffrroomm  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  PPaakkiissttaann  

((GGooPP))  oorr  aannyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuubbddiivviissiioonn  oorr  aaggeennccyy  tthheerreeooff  oorr  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy  oowwnneedd  oorr  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  GGooPP  tthhrroouugghh  aannyy  

ccoorrrruupptt  bbuussiinneessss  pprraaccttiiccee..  

  

  WWiitthhoouutt  lliimmiittiinngg  tthhee  ggeenneerraalliittyy  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  rreepprreesseennttss  aanndd  wwaarrrraannttss  tthhaatt  iitt  hhaass  ffuullllyy  

ddeeccllaarreedd  tthhee  bbrrookkeerraaggee,,  ccoommmmiissssiioonn,,  ffeeeess  eettcc..  ppaaiidd  oorr  ppaayyaabbllee  ttoo  aannyyoonnee  aanndd  nnoott  ggiivveenn  oorr  aaggrreeeedd  ttoo  ggiivvee  aanndd  sshhaallll  nnoott  

ggiivvee  oorr  aaggrreeee  ttoo  ggiivvee  ttoo  aannyyoonnee  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  PPaakkiissttaann  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  aannyy  nnaattuurraall  oorr  jjuurriiddiiccaall  

ppeerrssoonn,,  iinncclluuddiinngg  iittss  aaffffiilliiaattee,,  aaggeenntt,,  aassssoocciiaattee,,  bbrrookkeerr,,  ccoonnssuullttaanntt,,  ddiirreeccttoorr,,  pprroommootteerr,,  sshhaarreehhoollddeerr,,  ssppoonnssoorr  oorr  

ssuubbssiiddiiaarryy,,  aannyy  ccoommmmiissssiioonn,,  ggrraattiiffiiccaattiioonn,,  bbrriibbee,,  ffiinnddeerr’’ss  ffeeee  oorr  kkiicckkbbaacckk,,  wwhheetthheerr  ddeessccrriibbeedd  aass  ccoonnssuullttaattiioonn  ffeeee  oorr  

ootthheerrwwiissee,,  wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  oobbttaaiinniinngg  oorr  iinndduucciinngg  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  aa  ccoonnttrraacctt,,  rriigghhtt,,  iinntteerreesstt,,  pprriivviilleeggee  oorr  ootthheerr  

oobblliiggaattiioonn  oorr  bbeenneeffiitt  iinn  wwhhaattssooeevveerr  ffoorrmm  ffrroomm  GGooPP,,    eexxcceepptt  tthhaatt  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  eexxpprreessssllyy  ddeeccllaarreedd  ppuurrssuuaanntt  hheerreettoo..  

  

  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  cceerrttiiffiieess  tthhaatt  iitt  hhaass  mmaaddee  aanndd  wwiillll  mmaakkee  ffuullll  ddiisscclloossuurree  ooff  aallll  aaggrreeeemmeennttss  aanndd  aarrrraannggeemmeennttss  

wwiitthh  aallll  ppeerrssoonnss  iinn  rreessppeecctt  ooff  oorr  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  wwiitthh  GGooPP  aanndd  hhaass  nnoott  ttaakkeenn  aannyy  aaccttiioonn  oorr  wwiillll  nnoott  ttaakkee  aannyy  

aaccttiioonn  ttoo  cciirrccuummvveenntt  tthhee  aabboovvee  ddeeccllaarraattiioonn,,  rreepprreesseennttaattiioonn  oorr  wwaarrrraannttyy..  

  

  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  aacccceeppttss  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ssttrriicctt  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  aannyy  ffaallssee  ddeeccllaarraattiioonn,,  nnoott  mmaakkiinngg  

ffuullll  ddiisscclloossuurree,,  mmiissrreepprreesseennttiinngg  ffaaccttss  oorr  ttaakkiinngg  aannyy  aaccttiioonn  lliikkeellyy  ttoo  ddeeffeeaatt  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ddeeccllaarraattiioonn,,  

rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  wwaarrrraannttyy..  IItt  aaggrreeeess  tthhaatt  aannyy  ccoonnttrraacctt,,  rriigghhtt,,  iinntteerreesstt,,  pprriivviilleeggee  oorr  ootthheerr  oobblliiggaattiioonn  oorr  bbeenneeffiitt  oobbttaaiinneedd  

oorr  pprrooccuurreedd  aass  aaffoorreessaaiidd  sshhaallll,,  wwiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  aannyy  ootthheerr  rriigghhttss  aanndd  rreemmeeddiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  GGooPP  uunnddeerr  aannyy  llaaww,,  

ccoonnttrraacctt  oorr  ootthheerr  iinnssttrruummeenntt,,  bbee  vvooiiddaabbllee  aatt  tthhee  ooppttiioonn  ooff  GGooPP..  

  

  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  rriigghhttss  aanndd  rreemmeeddiieess  eexxeerrcciisseedd  bbyy  GGooPP  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  aaggrreeeess  ttoo  

iinnddeemmnniiffyy  GGooPP  ffoorr  aannyy  lloossss  oorr  ddaammaaggee  iinnccuurrrreedd  bbyy  iitt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  iittss  ccoorrrruupptt  bbuussiinneessss  pprraaccttiicceess  aanndd  ffuurrtthheerr  ppaayy  

ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  GGooPP  iinn  aann  aammoouunntt  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tteenn  ttiimmee  tthhee  ssuumm  ooff  aannyy  ccoommmmiissssiioonn,,  ggrraattiiffiiccaattiioonn,,  bbrriibbee,,  ffiinnddeerr’’ss  ffeeee  

oorr  kkiicckkbbaacckk  ggiivveenn  bbyy  [[nnaammee  ooff  SSuupppplliieerr]]  aass  aaffoorreessaaiidd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  oobbttaaiinniinngg  oorr  iinndduucciinngg  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  ooff  aannyy  

ccoonnttrraacctt,,  rriigghhtt,,  iinntteerreesstt,,  pprriivviilleeggee  oorr  ootthheerr  oobblliiggaattiioonn  oorr  bbeenneeffiitt  iinn  wwhhaattssooeevveerr  ffoorrmm  ffrroomm  GGooPP..  

  

  

  

    NNaammee  ooff  BBuuyyeerr::  ………………………………    NNaammee  ooff  SSeelllleerr//SSuupppplliieerr::  ……………………  

    SSiiggnnaattuurree::  …………………………………………    SSiiggnnaattuurree::  ……………………………………………………  

      [[SSeeaall]]          [[SSeeaall]]        
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FFOORRMM  OOFF  CCOONNTTRRAACCTT  AAGGRREEEEMMEENNTT  

  

  

TTHHIISS  CCOONNTTRRAACCTT  AAGGRREEEEMMEENNTT  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ““AAggrreeeemmeenntt””))  mmaaddee  oonn  tthhee  __________  ddaayy  ooff  

________________  220000  __________  bbeettwweeeenn  __________________________________________________((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ““EEmmppllooyyeerr””))  ooff  tthhee  oonnee  

ppaarrtt  aanndd  ____________________________  ((hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ““CCoonnttrraaccttoorr””))  ooff  tthhee  ootthheerr  ppaarrtt..  

  

WWHHEERREEAASS  tthhee  EEmmppllooyyeerr  iiss  ddeessiirroouuss  tthhaatt  cceerrttaaiinn  WWoorrkkss,,  vviizz  ______________________________  sshhoouulldd  bbee  eexxeeccuutteedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrraaccttoorr  aanndd  hhaass  aacccceepptteedd  aa  BBiidd  bbyy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  aanndd  ccoommpplleettiioonn  ooff  ssuucchh  WWoorrkkss  aanndd  

tthhee  rreemmeeddyyiinngg  ooff  aannyy  ddeeffeeccttss  tthheerreeiinn..  
  

  

NNOOWW  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  wwiittnneessss  aass  ffoolllloowwss::  

  

11..  IInn  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt  wwoorrddss  aanndd  eexxpprreessssiioonnss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  mmeeaanniinnggss  aass  aarree  rreessppeeccttiivveellyy  aassssiiggnneedd  

ttoo  tthheemm  iinn  tthhee  CCoonnddiittiioonnss  ooff  CCoonnttrraacctt  hheerreeiinnaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo..  
  

22..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss  aafftteerr  iinnccoorrppoorraattiinngg  aaddddeennddaa,,  iiff  aannyy  eexxcceepptt  tthhoossee  ppaarrttss  rreellaattiinngg  ttoo  

IInnssttrruuccttiioonnss  ttoo  BBiiddddeerrss,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ffoorrmm  aanndd  bbee  rreeaadd  aanndd  ccoonnssttrruueedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  AAggrreeeemmeenntt,,  

vviizz::  
  

  ((aa))  TThhee  LLeetttteerr  ooff  AAcccceeppttaannccee;;  

  ((bb))  TThhee  ccoommpplleetteedd  FFoorrmm  ooff  BBiidd  aalloonnggwwiitthh  SScchheedduulleess  ttoo  BBiidd;;  

  ((cc))  CCoonnddiittiioonnss  ooff  CCoonnttrraacctt  &&  CCoonnttrraacctt  DDaattaa;;  

  ((dd))  TThhee  pprriicceedd  SScchheedduullee  ooff  PPrriicceess;;    

  ((ee))  TThhee  SSppeecciiffiiccaattiioonnss;;  aanndd  

  ((ff))  TThhee  DDrraawwiinnggss  

    

33..  IInn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  ppaayymmeennttss  ttoo  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  EEmmppllooyyeerr  ttoo  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  aass  hheerreeiinnaafftteerr  

mmeennttiioonneedd,,  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr  hheerreebbyy  ccoovveennaannttss  wwiitthh  tthhee  EEmmppllooyyeerr  ttoo  eexxeeccuuttee  aanndd  ccoommpplleettee  tthhee  WWoorrkkss  

aanndd  rreemmeeddyy  ddeeffeeccttss  tthheerreeiinn  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  aanndd  iinn  aallll  rreessppeeccttss  wwiitthhiinn  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt..  

  

44..  TThhee  EEmmppllooyyeerr  hheerreebbyy  ccoovveennaannttss  ttoo  ppaayy  tthhee  CCoonnttrraaccttoorr,,  iinn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiioonn  aanndd  

ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  WWoorrkkss  aass  ppeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt,,  tthhee  CCoonnttrraacctt  PPrriiccee  oorr  ssuucchh  ootthheerr  ssuumm  aass  

mmaayy  bbeeccoommee  ppaayyaabbllee  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCoonnttrraacctt  aatt  tthhee  ttiimmeess  aanndd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  tthhee  CCoonnttrraacctt..  

  

IINN  WWIITTNNEESSSS  WWHHEERREEOOFF  tthhee  ppaarrttiieess  hheerreettoo  hhaavvee  ccaauusseedd  tthhiiss  CCoonnttrraacctt  AAggrreeeemmeenntt  ttoo  bbee  eexxeeccuutteedd  oonn  tthhee  

ddaayy,,  mmoonntthh  aanndd  yyeeaarr  ffiirrsstt  bbeeffoorree  wwrriitttteenn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  llaawwss..  

  

  

SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  CCoonnttaaccttoorr    SSiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  EEmmppllooyyeerr  

____________________________________________    __________________________________________  

((SSeeaall))    ((SSeeaall))  

  

  

SSiiggnneedd,,  SSeeaalleedd  aanndd  DDeelliivveerreedd  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff::  

  

WWiittnneessss::    WWiittnneessss::  

  

________________________________________________    __________________________________________________________________  

((NNaammee,,  TTiittllee  aanndd  AAddddrreessss))    ((NNaammee,,  TTiittllee  aanndd  AAddddrreessss))  
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IINNSSPPEECCTTIIOONN  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  

  

  

((TToo  bbee  ffiilllleedd  bbyy  ssuupppplliieerr//BBiiddddeerr))  

    

  

IItt  iiss  cceerrttiiffiieedd  tthhaatt  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  oouurr  FFiirrmm  MM//ss  ____________________________________________________________________  hhaass  vviissiitteedd  

//iinnssppeecctteedd  tthhee  ssaammppllee  //ddrraawwiinnggss  ((iinn  ppeerrssoonn))  ooff  ffuurrnniittuurree  aanndd  qquuootteedd  tthhee  rraatteess  aaccccoorrddiinnggllyy..  TThhee  ddeettaaiill  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  

iiss  ffoolllloowwiinngg::--  

  

((CCoommppaannyy  SSeeaall))  

  

NNaammee::________________________________________________________________  

DDeessiiggnnaattiioonn::______________________________________________________  

IInnssppeeccttiioonn  DDaattee//TTiimmee::________________________________________  

CCeellll  NNoo..  ____________________________________________________________  

SSiiggnnaattuurree::__________________________________________________________  

  

  


