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       हाङपाङ, ताप्िेजङु 

       १ न ंप्रदेश, नेपाि 

लििबन्दी दरभाउपि आव्हानको िचूना 
            (प्रथम पटक प्रकालशत लमततिः२०७५/०१/०७) 

र्ि कार्ायिर् र रेडक्रि िोिाइटी जजल्िा शाखा ताप्िेजुङ (िामुदातर्क उत्थानशीि पररर्ोजना) को िाझदेारीमा िञ्चािन हुन ेखानपेानी आर्ोजनाको 
िागग आ.व. २०७४/०७५ मा आवश्र्क पन ेतपलिि बमोजजमका िामाग्रीहरु लििबन्दी दरभाउपिद्वारा खररद गनुयपन ेभएको हँुदा िूचनामा उजल्िखखत शतयहरुको 
अगिनमा रहह ईजाजत प्राप्त फमय तथा कम्पनीहरुबाट रीतपूवयक लििबन्दी दरभाउपि आव्हान गररएको छ । 
लििबन्दी दरभाउ न ं आपूतत य गनुयपने 

माििामान 

जमानत 
वापतको 
रकम 

बोिपि / 
दरभाउपि मान्र् 

अवगि 

खररद गने अजन्तम 
लमतत र िमर् 

दताय गने अजन्तम लमतत 
र िमर् 

दरभाउपि खोल्ने 
लमतत र िमर् 

ORME/ART/SQ-4 
(074/075) 

खानेपातनको पाईप तथा 
फफहटङ्िका िामाग्रीहरु 

रु. ४०००० दरभाउ पि 
दाखखिा गन े
लमततिे ४५ हदन  

२०७५/०१/२१ गते 
कार्ायिर् िमर् लभि  

२०७५/०१/२२ गते हदनको 
१२ बजे लभि  

२०७५/०१/२२ गत े
हदनको २ बजे  

   

१. र्ो िूचना प्रकालशत भएको लमततिे १५ (पन्र) हदनलभि लििबन्दी दरभाउपि फारामका िागग रु.१००० (अक्षरुपी रु. एक हजार, फफताय नहुने गरी) का 
दरिे र्ि कार्ायिर्को िामान्र् प्रशािन शाखाबाट नगदै बुझाई खररद गनय िफकनेछ । 

२. आपूतत यकतायिे र्ि कार्ायिर्िे प्रमाखणत गरी तर्ार गरेको दरभाउपि माि खररद गरी दताय गनुयपनेछ । िाथै आपूतत यकतायिे आफ्नो दरभाउपि 
लििबन्दी गरी रीतपूवयक िहहछाप गरी गाउँ  कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ठेगानामा आपूतत यकतायको नाम र ठेगाना स्पष्ट रुपमा उल्िेख गरी दताय 
गनुयपनेछ । 

३. मागथ उल्िेखखत अजन्तम लमतत र िमर् लभि दताय हुन आएका लििबन्दी दरभाउपिहरु लििबन्दी दरभाउपिदाता वा तनजको प्रतततनगिको रोहवरमा 
मागथ उजल्िखखत लमतत र िमर्मा (हदनको २:००) बज ेर्ि कार्ायिर्मा खोलिनेछ । िावयजतनक ववदा परेमा िोको भोलिपल्ट वा कार्ायिर् खुिेको 
पहहिो हदन िोही िमर् र स्थानमा लििबन्दी दरभाउपि खोलिनेछ । दरभाउपि खररद गन े अजन्तम हदन िावयजतनक ववदा पनय गएमा िोको 
भोलिपल्ट खररद गरर िो को भोलिपल्ट दताय गरर उल्िेखखत िमर्मा खोलिने छ। हििो गरी प्राप्त भएको वा म्र्ाद नाति आएका तथा रीत नपुगेका 
वा कुनै  शतय उल्िेख भई आएका लििबन्दी दरभाउपि फाराम स्वीकार गररने छैन । िाथै प्रतततनगिहरु उपजस्थत नभएमा पतन दरभाउपि खोल्न े
कार्यमा वािा पने छैन । 

४. लििबन्दी दरभाउपि जमानत वापत नेपाि राष्र बैंक ताप्िेजुङ जस्थत आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको िरौटी खाता न ं

०६२०३००००००००३००००६५ जम्मा गरेको िक्कि भौचर वा िो बराबरको मान्र्ता प्राप्त कुन ैपतन वाखणज्र् बैंकबाट जारी गररएको त्रबड बण्ड 
वा बैक ग्र्ारेन्टी ििंग्न गरी पेश गनुय पनेछ । त्रबड बण्ड वा बैंक ग्र्ारेन्टीको मान्र् अविी दरभाउपि पेश गने अजन्तम हदन पतछ ७५ हदन वा बिी 
िमर्ावगिको हुनुपनछे ।  

५. लििबन्दी दरभाउपि फाराम खररद गने फमय, कम्पनी वा िंस्थािे आ.व. २०७३।०७४ को कर चुक्ता प्रमाणपि पेश गनुयपनेछ । प्रमाणपि, फमय िंस्था 
वा कम्पनी दताय प्रमाणपि (नवीकरण िहहत) का प्रमाणपिहरुको प्रततलिवपहरु िमेत िंिग्न राखी रु १० को हुिाक हटकट टािँी लिखखत तनवेदन पेश 
गरी र्ि कार्ायिर्बाट खररद गनय िफकनेछ । 

६. लििबन्दी दरभाउपि खररदकतायिे िावयजतनक खररद कार्यमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताववत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबाखझएको, 
िम्बजन्ित पेशा वा  व्र्विार्मा कुन ैिजार् नपाएको िाथ ैिावयजतनक खररद अनुगमन कार्ायिर्को कािो िूचीमा नपरेको भनी लिखखत कबोि 
गरेको स्व-िोषणा पि अतनवार्य रुपमा लििबन्दी दरभाउपि िाथ पशे गनुयपनेछ ।  

७. लििबन्दी दाखखिा गनुय अति िोमा उजल्िखखत शतयहरु पररमाण र अन्र् कुराहरु राम्ररी अध्र्र्न, अविोकन गरी दरभाउपि भनय र पेश गनय अनुरोि 
गररन्छ । दरभाउपिमा उजल्िखखत कुनै कुरा स्पष्ट नभएमा र्ि कार्ायिर्मा कार्ायिर् िमर्लभि िम्पकय  राख्न िफकनछे । 

८. दरभाउपिदातािे कबोि गरेका दर पररवतयन गने िम्बन्िमा कुनै शतय राख्न पाईन ेछैन ।  

९. दरभाउपिदातािे ििंग्न पररमाण मूल्र् पि (Bill Of Quantity) मा उजल्िखखत  प्रत्रे्क महिमा भनुयपने स्थानमा स्पष्ट रुपमा भनुयपनछे। 
१०. दरभाउपि स्वीकृत गन ेवा नगने िम्पूणय अगिकार र्ि कार्ायिर्मा िुरक्षक्षत रहनेछ । 
११. र्ो िूचनामा उल्िेख हुन छुट भएका कुराहरु िावयजतनक  खररद ऐन, २०६३ र िावयजतनक खररद तनर्माविी, २०६४ तथा अन्र् प्रचलित काननू 

अनुिार हुनेछ । 
१२. र्ो िचूना र्ि कार्ायिर्को िूचना पाटी तथा वेबिाइट www.aathraitribenimun.gov.np मा हेनय िफकनेछ । 

 

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
   हाङपाङ, ताप्िेजुङ 


