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थम पटक कािशत : िमित : २०७८/१/२१ गते 

यस नगरपािलकाबाट तपिशलमा उ े खत ख रद काय बोलप का मा मबाट गाराउनु पन भएकोले नेपाल सरकारबाट
इजाजत ा  गरेको फम वा क नीबाट िन  शह को अिधनमा रही रतपुबकको दरभाउप  आ ान ग र छ |  
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१  ०१/०७७/०७८  ३२,९००|- ( ािनटरी 
ाड ाकेट ख रद)  

१४,८०,५००|- ३,०००|- ४४,४१५|- 

1) दरभाउप  फाराम यो सूचना कािशत भएको िमितले १५ औ ं िदन स  कायालय समय िभ  ित दरभाउप
.३,०००|- (ितन हजार) िफता न ने गरी ितरी नाग रकताको माण प , आ.ब.२०७६/०७७ को कर चु ा माणप ,नवीकरण
ग रएको ईजाजत माणप ,मु.अ.क. दता माणप  कागजातह  नोटरी प कबाट मािणत ितिलिप िनवेदन साथ संल
राखी यस कायालयको खरीद ईकाईबाट खरीद गन सिकनेछ | दरभाउप  द ुर नगदै वा यस  कायालयको राि य बािण
बक,बैतडी शाखा गोठलापािन थत ४०५०१००३०१०१०००२ (आ रक राज  खाता ) मा ज ा भएको स लै भौचर
पेश गरी दरभाउप  खरीद गन सिकनेछ | 
2) दरभाउप दाताले खरीद कारवाहीमा भाग िलन अयो  नभएको, ािवत कारवाहीमा आ नो ाथ नबािझएको र
स त कासुरमा आफुले सजाए नपाएको भिन िल खत पमा गरेको घोषणा कागजात बोलप  साथ पेश गनु पनछ | 
3) ख रद भएका दरभाउ थम पटक सूचना कािशत भएको िमितले १६ औ ं िदन िदनको १२:०० बजे िभ मा यस
कायालयको नाममा स ोधन गरी ठे ा नं., कामको िववरण, दरभाउप  दाताको नाम र ठेगाना  खुलाई फमको छाप
सिहत िसलब ी लाहाछाप गरेर पेश गनु पनछ | दता भएका दरभाउप  यस कायालयमा सोिह िदन िदनको २:०० बजे
कायालयका ितिनिध र दरभाउप का ितिनिधको रोहवरमा खोिलनेछ | दरभाउप  दाता वा िनजका ितिनिधह  उप थत
नभए पिन बोलप  खो न बाधा नेछैन | 
4) दरभाउप  साथ धरौटी बापत देहायमा उ ेख भए अनुसारको रकम यस कायालयको राि य बािण  बक,बैतडी
शाखा गोठलापािनमा रहेको खाता न र ४०५०१००३०३०००००२ (ग.३) धरौटी खाता मा ज ा गरेको स लै भौचर वा सो
रकम बराबरको यस कायालयका नाममा जा र बोलप  दा खला गन िमितले ९० िदन मा  अविध भएको रा  बकबाट मा ता
ा  बकबाट जा र भएको बोलप  जमानत (Bid Guarantee) पेश गनु पनछ | 

5) दरभाउप  शत रिहत,केरमेट नभएको,यस कायालयले उपल  गराएको बोलप  पु कामा कुनै थपघट वा 
नलेखेको नु पनछ, समय िभ  ा  नभएको, रत नपुगेको,सूचनाको शत िवप रत भएको बोलप  मािथ कुनै कारवाही नेछैन
| 
6) एक  वा फमको नाममा ख रद भएका बोलप  अक   वा फमको नामबाट दा खला गन पाइने छैन | 
7)  दरभाउप  भदा दररेट  पमा अंक र अ रउ ेख गनु पनछ | अ र र अंकमा फरक पन आएमा अ रमा
ले खएकोलाई मा ता िदइनेछ | 
8) दरभाउप  ख रद गन /दता गन अ म िदन िवदा परेमा सोको भोिलप  वा िवदा पिछ कायालय खुलेको िदन सोिह
समयमा नेछ | 
9) कुनै पिन कारण जनाई वा नजनाई स ूण वा आंिशक पमा ठे ा ीकृत गन,वा नगन अिधकार यस कायालयमा
िनिहत रहनेछ | 
10)  दरभाउप  ीकृत लागत अनुमान र ािवत बजेट अनुसार आ ान गरेता पिन भु ानी िदंदा चालु आ.ब. मा
ीकृत बजेट अनुसार भु ानी ग रनेछ, भु ानी न बाँकी रहेमा अगामी आया.ब.मा भु ानी नेछैन | 

11)  दरभाउप  स  अ  कुनै कुरा बु नु परेमा कायलय समय िभ  यस कायालय स क रा  सिकनेछ | 
12)  कुनै कारणबाट ठे ा र  भएमा दरभाउप  दाताले कुनै िकिसमको ितपूित दावी गन पाउने छैन | 
13) दरभाउप  स  यस सूचनामा नपरेका अ  कायिबधीह ,सावजिनक ख रद ऐन,२०६३ ( संशोधन सिहत) तथा
सावजिनक ख रद िनयमावली,२०६४ ( संशोधन सिहत) बमोिजम नेछ | दरभाउप  स  अ  ब थाह  दरभाउप
फाराममा उ ेख भएको िबशेष शत तथा साधारण शतमा उ ेख भए बमोिजम नेछ | 
14)  यस सूचनामा कुनै संशोधन भएमा सको जानकारी यस कायालयको सूचनामा टाँस ग रनेछ |  
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