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१ नंप्रदे श, नेपाि

प्रात्रिधिक उपकरण खररद सम्िन्धि लसििधदी दरभाउपि आव्हानको सच
ू ना

(तेस्रो पटक प्रकालशत लिततिः२०७५/०८/०७)

र्स कार्ायिर्कािाधग आ.व. २०७५/०७६ िा आवश्र्क पने तपलसि ििोन्जिका सािाग्रीहरु लसििधदी दरभाउपिद्वारा खररद गनप
ुय ने भएको हुँदा सच
ू नािा

उन्लिखखत शतयहरुको अधिनिा रही ईजाजत प्राप्त फिय तथा कम्पनीहरुिाट रीतपूवक
य लसििधदी दरभाउपि आव्हान गररएको छ ।
लसििधदी दरभाउ

आपतू तय गनप
ुय ने

नं

िािसािान

ORME/ART/SQ-2
(075/076)

१.

Technical Equipments
(Total station, Single
prism & GPS

जिानत

िोिपि /

खररद गने अन्धति

दताय गने अन्धति लितत

दरभाउपि खोलने

वापतको

दरभाउपि िाधर्

लितत र सिर्

र सिर्

लितत र सिर्

रकि

अवधि
दरभाउ पि

२०७५/०८/२१ गते

२०७५/०८/२३ गते ददनको

दाखखिा गने

कार्ायिर् सिर् लभि

१२ िजे लभि

रु. २५०००

२०७५/०८/२३

गते

ददनको २ िजे

लिततिे ४५ ददन

र्ो सूचना प्रकालशत भएको लिततिे १५ (पधर) ददनलभि लसििधदी दरभाउपि फारािका िाधग रु.१०००(अक्षरुपी रु. एक हजार, फफताय नहुने गरी) का
दरिे र्स कार्ायिर्को सािाधर् प्रशासन शाखािाट नगदै िुझाई खररद गनय सफकनेछ ।

२.

आपूततयकतायिे र्स कार्ायिर्िे प्रिाखणत गरी तर्ार गरे को दरभाउपि िाि खररद गरी दताय गनप
ुय नेछ । साथै आपूततयकतायिे आफ्नो दरभाउपि
लसििधदी गरी रीतपूवक
य सदहछाप गरी गाउँ

कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ठे गानािा आपूततयकतायको नाि र ठे गाना स्पष्ट रुपिा उलिेख गरी दताय

गनप
ुय नेछ ।
३.

िाधथ उलिेखखत अन्धति लितत र सिर् लभि दताय हुन आएका लसििधदी दरभाउपिहरु लसििधदी दरभाउपिदाता वा तनजको प्रतततनधिको रोहवरिा

िाधथ उन्लिखखत लितत र सिर्िा (ददनको २:००) िजे र्स कार्ायिर्िा खोलिनेछ । सावयजतनक ववदा परे िा सोको भोलिपलट वा कार्ायिर् खुिेको
पदहिो ददन सोही सिर् र स्थानिा लसििधदी दरभाउपि खोलिनेछ । दरभाउपि खररद गने अन्धति ददन सावयजतनक ववदा पनय गएिा सोको
भोलिपलट खररद गरर सो को भोलिपलट दताय गरर उलिेखखत सिर्िा खोलिने छ। दििो गरी प्राप्त भएको वा म्र्ाद नाति आएका तथा रीत नपुगेका
वा कुनै

शतय उलिेख भई आएका लसििधदी दरभाउपि फाराि स्वीकार गररने छै न । साथै प्रतततनधिहरु उपन्स्थत नभएिा पतन दरभाउपि खोलने

कार्यिा वािा पने छै न ।
४.

लसििधदी दरभाउपि जिानत वापत रान्ष्यर् वाखण्र् िकक शाखा कार्यिर् ताप्िेजङ
ु न्स्थत आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको िरौटी खाता नं

२६७०३०३००७१०२ मा जम्िा गरे को सक्कि भौचर वा सो िरािरको िाधर्ता प्राप्त कुनै पतन वाखण्र् िैंकिाट जारी गररएको त्रिड िण्ड वा िैक
ग्र्ारे धटी संिग्न गरी पेश गनुय पनेछ । त्रिड िण्ड वा िैंक ग्र्ारे धटीको िाधर् अविी दरभाउपि पेश गने अन्धति ददन पतछ ७५ ददन वा ििी
५.

सिर्ावधिको हुनुपनेछ ।

लसििधदी दरभाउपि फाराि खररद गने फिय, कम्पनी वा संस्थािे आ.व. २०७#।०७$ को कर चुक्ता प्रिाणपि अध्र्ािधिक नवीकरण भएको फिय
संस्था वा कम्पनी दताय प्रिाणपि िु.अ.कर दताय प्रिाणपिहरुको प्रततलिवपहरुसिेत संिग्न राखी रु १० को हुिाक दटकट टाँसी लिखखत तनवेदन पेश
गरी र्स कार्ायिर्िाट खररद गनय सफकनेछ ।

६.

लसििधदी दरभाउपि खररदकतायिे सावयजतनक खररद कार्यिा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताववत खररद कारवाहीिा आफ्नो स्वाथय निाखझएको,
सम्िन्धित पेशा वा

व्र्वसार्िा कुनै सजार् नपाएको साथै सावयजतनक खररद अनुगिन कार्ायिर्को कािो सूचीिा नपरे को भनी लिखखत किोि

गरे को स्व-िोषणा पि अतनवार्य रुपिा लसििधदी दरभाउपि साथ पेश गनप
ुय नेछ ।
७.

लसििधदी दाखखिा गनुय अति सोिा उन्लिखखत शतयहरु पररिाण र अधर् कुराहरु राम्ररी अध्र्र्न, अविोकन गरी दरभाउपि भनय र पेश गनय अनुरोि
गररधछ । दरभाउपििा उन्लिखखत कुनै कुरा स्पष्ट नभएिा र्स कार्ायिर्िा कार्ायिर् सिर्लभि सम्पकय राख्न सफकनेछ ।

८.

दरभाउपिदातािे किोि गरे का दर पररवतयन गने सम्िधििा कुनै शतय राख्न पाईने छै न ।

९.

दरभाउपिदातािे संिग्न पररिाण िल
ू र् पि (Bill Of Quantity) िा उन्लिखखत

प्रत्यर्ेक िहििा भनप
ुय ने स्थानिा स्पष्ट रुपिा भनप
ुय नेछ।

१०. दरभाउपि स्वीकृत गने वा नगने सम्पण
ू य अधिकार र्स कार्ायिर्िा सरु क्षक्षत रहनेछ ।
११. र्ो सूचनािा उलिेख हुन छुट भएका कुराहरु सावयजतनक
अनुसार हुनेछ ।

१२. र्ो सच
ू ना र्स कार्ायिर्को सूचना पाटी तथा वेिसाइट

खररद ऐन, २०६३ र सावयजतनक खररद तनर्िाविी, २०६४ तथा अधर् प्रचलित कानन
ू

www.aathraitribenimun.gov.npिा

हे नय सफकनेछ ।
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका
हाङपाङ, ताप्िेजुङ

