
 

 

 

19 ਮਈ, 2017 

 

ਨਿਊ ਈਪ੍ਰੋਨਿਉਰਮੈਂਟ ਟੂਲ (New eProcurement Tool) ਪੇ੍ਸ਼ ਿੀਤਾ ਨਿਆ  
ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵੱਧ ਅਸਾਿ ਹੋ ਿਈ ਹੈ 

 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ: ਲਿਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਿੀਿਰਿ ਦੇ ਯਤਿਾਂ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ 26 ਮਈ, 2017 ਿੂੂੰ  
brampton.bidsandtenders.ca 'ਤੇ ਇੱਿ ਈਪ੍ਰੋਨਿਉਰਮੈਂਟ (eProcurement) ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੇਂ ਟੂਲ ਿਾਲ ਨਵਿਰੇਤਾ 
ਤਤਿਾਲ, ਅਸਾਿ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਸਥਾਿ ਨਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਿੂੂੰ  ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਔਿਲਾਈਿ ਦੇਖ ਸਿਣਿੇ, ਡਾਊਿਲੋਡ ਅਤੇ ਜਮਹਾਂ ਿਰ ਸਿਣਿੇ। 
 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ (City of Brampton) ਦੇ ਨਿਸੇ ਵੀ ਮੌਨਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਿਾਉਣ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਵਿਰੇਤਾਵਾਂ ਿੂੂੰ  
bidsandtenders.ca 'ਤੇ ਇੱਿ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅੱਪ੍ ਿਰਿਾ ਹੋਵੇਿਾ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂ੍ਰੇ ਿੈਿੇਡਾ ਨਵੱਚ ਿਈ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਮੌਨਿਆਂ ਤੱਿ 
ਅਸੀਨਮਤ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਲਈ $165.00 ਦੀ ਸਾਲਾਿਾ ਿਾਹਿੀ (ਸਬਸਨਿਰਪ੍ਸ਼ਿ) ਫੀਸ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਿ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀ $45.00 
ਦੀ ਇੱਿ-ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। 
 

ਸਾਲਾਿਾ ਿਾਹਿੀ (ਸਬਸਨਿਰਪ੍ਸ਼ਿ) ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰੇਿੀ: 
 

 www.bidsandtenders.ca 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਮੌਨਿਆਂ ਤੱਿ ਅਸੀਨਮਤ ਪ੍ਹੁੂੰਚ 

 ਬੋਲੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਵੇਂ ਮੌਨਿਆਂ, ਅੂੰ ਤਿਾ, ਸਾਈਟ ਮੀਨਟੂੰਿ ਨਰਮਾਈਡਂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਨਟਿ ਸੂਚਿਾਵਾਂ   
 ਬੋਲੀ ਦੇ ਿਤੀਨਜਆਂ ਤੱਿ ਤੁਰੂੰਤ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ 

 ਨਿਨਰਆਸ਼ੀਲ ਮੌਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਇਨਤਹਾਸ ਤੱਿ ਤੁਰੂੰਤ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਲਈ ਅਿੁਿੂਲ ਬਣਾਏ ਿਏ ਨਵਿਰੇਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 

 ਸਵ-ੈਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਿ  

 

ਜੋ ਨਵਿਰੇਤਾ ਸਾਈਿ ਅੱਪ੍ ਿਰਿ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਪ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਿ, ਉਹਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਮੁਫਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੈਸ਼ਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜੱਥੇ 
ਉਹਿਾਂ ਿੂੂੰ  ਿਵੇਂ ਟੂਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿ (ਡੈਮੋ) ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸੱਖ ਸਿਦੇ ਹਿ ਨਿ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੇ ਿੂੰ ਮ ਨਿਵੇਂ ਿਰਿੇ ਹਿ: 

 

 ਨਵਿਰੇਤਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ 
 ਬੋਲੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਮੌਿੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਲੱਭਣਾ 
 ਔਿਲਾਈਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਿਰਿਾ 
 ਨਵਿਰੇਤਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ੜਚੋਲ ਿਰਿਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਇਨਤਹਾਸ ਪ੍ਰਬੂੰ ਨਧਤ ਿਰਿਾ 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/purchasing 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਿਾਿਰਤਾ ਦੇ ਿਾਲ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੂੰਿਠਿ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਿੌਜਵਾਿ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਿੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿ। ਨਿਵੇਸ਼ ਿੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਿੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਿੈਿੇਡਾ ਦੇ ਿਵੀਿਤਾਿਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰਿ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਿ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
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ਬਣਿ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ ਿੂੂੰ  ਅੱਿੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਿੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਿ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਿ ਅਤੇ ਿਵੀਿਤਾਿਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਿੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

  

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਿਕ 

ਿੈਟਲੀ ਸਟੋਿਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਿੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਿ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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