
       आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,हाङपाङ, ताप्िेजुङ 

        १ न ंप्रदेश, नेपाि 

बोिपि आह्वान वा E-Bidding को सूचना  

            ठेक्का न:ं-३-०७५/०७६ (ननर्ायण) 
               (प्रथर् पटक प्रकालशत लर्नतिः२०७५/१२/१२) 

र्स कार्ायिर्को िागग आ.व. २०७५/०७६ र्ा प्रदेश सरकार आगथयक र्ालर्िा तथा र्ोजना र्न्त्िािर् प्रदेश न ं१ त्रबराटनगर बाट प्राप्त ससतय अनदुान रकर्बाट सडक स्तरोन्त्नती 
कार्य लसिबन्त्दी बोिपि वा E-Bidding को र्ाध्र्र्बाट सम्पन्त्न गनुय पनभ कोको हँुदा नेपाि सरकारबाट इजाजत प्राप्त ननर्ायण व्र्वसार्ीबाट ननम्न शतयहरुको अगिनर्ा रही बोिपि वा 
E-Bidding को र्ाध्र्र्बाट बोिपि पेश गनय र्ो सूचना प्रकाशन गररोको छ l  

शतयहरु:- 
१. तपलशिर्ा उल्िेखित दस्तुर (फिताय नहुने) र्स गाउपालिकाको २६७०३०४०१८१०२ नगदै बझुाई नगदी रलसदसाथ ननर्ायण व्र्वसार्ीिे व्र्वसार् नवीकरण कोको इजाजत 

पि, आर् कर तथा र्ू.अ.कर दताय प्रर्ाणपिको प्रनतलिपप र कर चकु्ता प्रर्ाणपिको प्रनतलिपप संिग्न रािी र्स गाउँपालिकाको कार्ायिर् हाङपाङ ताप्िेजङु वा 
www.bolpatra.gov.np बाट र्ो सूचना प्रथर्पटक प्रकालशत कोको लर्नतिे ३० औ ददनसम्र् िररद गनय सफकने छ । िररद कोका बोिपि सम्बन्न्त्ि कागजात ३१ औ 
ददनको १२ बजे सम्र् र्स कार्ायिर्को नार्र्ा सम्बोिन गरी कार्को पववरण, बोिपि दाताको नार्,ठेगाना र िोन न ंसरे्त स्पस्ट िुिाई िर्यको छाप िगाई र्स 
कार्ायिर्र्ा र्ाि दताय गराउन ुपनभछ l  

२. उल्िेखित कार्ायिर्बाट त्रबफि कोका बोिपि सम्बन्न्त्ि कागजातर्ा कनुय पनभ सम्पणूय पानाहरु करर दताय गनुयपनभछ l दताय कोका बोिपिहरु अन्न्त्तर् दताय गनुय पनभ ददनको 
२ बजे कार्ायिर्का प्रनतननगिहरु र बोिपि दाता वा ननजका प्रनतननगिहरुको रहोबरर्ा र्स कार्ायिर्र्ा िोलिने छ l बोिपि दाता वा ननजका प्रनतननगिहरु उपन्स्थत 
नकोर्ा पनन बोिपि िोल्ने कार्यर्ा कुन ैबािा पनभ छैन l  

३. बोिपि त्रबफि तथा दाखििा गनभ अन्न्त्तर् ददन ोवर् िोलिने ददन सावयजननक पवदा परेर्ा उक्त कार्यहरु पवदाको िगत्त ैपनछ कार्ायिर् ििेुको ददन सोदह वर्ोन्जर् हुनेछ।  

४. बोिपि जर्ानत र्स कार्ायिर्को नार्र्ा रहेको रान्रिर् वाखणज्र् बैंक हाङपाङ शािाको िरौटी िाता न ं २६७०३०३००७१०२ र्ा नगद जम्र्ा गरेको सक्कि बैंक कौचर 
वा सो बराबरको नेपाि रारि बैंक बाट क बगयको र्ान्त्र्ता प्राप्त बैंकबाट वा कुन ैवाखणज्र् बैंकबाट र्स कार्ायिर्को नार् र्ा जारी कोको कार्य प्रर्ोजन ोवर् ठेक्का न ं
अननवार्य रूपर्ा उल्िेि कोको बोिपि जर्ानत (बोिपि दाखििा गनभ अन्न्त्तर् लर्नतबाट १२० ददनसम्र् म्र्ाद कोको) पेश गनुयपनभछ । बैंक र्ािय त बोिपि जर्ानत पेश 
गनभहरुको हकर्ा कार्ायिर्बाट ननददयरट गररोको बोिपि जर्ानत िारर् अनसुारन ैपेश कोको र्ाि र्ान्त्र् हुनेछ l  

५. बोिपि दातािे बोिपिर्ा दररेट कदाय र्ूल्र् अलकबदृ्दी कर बाहेकको दररेट उल्िेि गनुय पनभछ l बोिपिर्ा प्रत्रे्क आइटर्वाईज दर अकं र अक्षर दबुरै्ा स्परट िेखि 
प्रत्रे्क पानार्ा सदह छाप गरेको हुन ुपनभछ l अकं र अक्षर िरक परेर्ा अक्षर िेखिोकोिाई र्ान्त्र्ता ददइनेछ l केररे्ट कोको ठाउँर्ा बोिपिदाताको सदह छाप कोको 
हुन ुपनभछ l  

६.  संर्कु्त उपिर्को हकर्ा र्ुख्र् साझदेार (lead partner) को दहस्सा कन्म्तर्ा ४०% तथा अन्त्र् साझेदारहरुको दहस्सा कन्म्तर्ा २५% हुन ुपनभछ l       

७. बोिपि सम्बन्न्त्ि अन्त्र् कुन ैकुरा बझु्न ुपरेर्ा र्स कार्ायिर्को र्ोबाइि न ं९८५२६६०९६० र्ा सम्पकय  गनय सफकने छ l  

८. नक्किी कागजात पेश गरर वा लर्िेर्तो गरर बोिपिर्ा काग लिोको पाइोर्ा सो बोिपि रद्द गरी कािो सुगचर्ा सर्ावेश गनय सम्बन्न्त्ित ननकार्र्ा लसिाररस गररने 
छ l म्र्ाद नाघी आोको, ररत नपगेुको र ससतय पेश कोको बोिपिहरु र्ान्त्र् हुने छैन l  

९. वोिपि िररदकतायिे सावयजननक िररद कार्यर्ा काग लिन अर्ोग्र् नकोको ,प्रस्तापवत िररद कावायहीर्ा आफ्नो स्वाथय नवाखझोको साथ ैसावयजननक िररद अनगुर्न 
कार्ायिर्को कािो सूचीर्ा नपरेको कनी लिखित कबोि गरेको स्वघोषणा गरेको पि अननवार्य रुपर्ा वोिपिसाथ पेश गनुयपनभछ।  

१०. बोिपिदातािाई बोिपि पेश गनुय अगाडी आफ्न ैिचय र न्जम्रे्वारीर्ा कार्को स्थिगत भ्रर्ण गरर कार्को बारेर्ा जानकारी लिन अनरुोि गररन्त्छ साथ ैPre-bid Meeting 

सूचना प्रकाशन कोको लर्नतिे २० औ ंददनको २ वजे र्स कार्ायिर्र्ा बजे हुनेछ l   

११.  बोिपि स्वीकृत गनभ, रद्द गनभ र आलंशक रूपर्ा स्वीकृत गनभ वा नगनभ सम्पणूय अगिकार र्स कार्ायिर्र्ा ननदहत हुनेछ l र्स सुचनार्ा उल्िेि नकोका कुराहरुको 
हकर्ा सावयजननक  िररद ऐन, २०६३ र सावयजननक िररद ननर्र्ाविी, २०६४ तथा अन्त्र् प्रचलित काननू अनसुार हुनेछ । 

१२. र्ो सूचना सावयजननक िररद अनगुर्न कार्ायिर्को वेबसाईट www.bolpatra.gov.np र र्स कार्ायिर्को वेबसाइट www.aathraitribenimun.gov.np र्ा हेनय 
सफकनेछ । 
ि.सं  पववरण  ि.ई.रकर्(र्ू.अ. कर 

सदहत) 
िरौटी रकर्  बोिपि 

दस्तुर  

फकलसर्  कैफिर्त  

१  
दुर्गा मग.बि फुलवगरीिगट खरी बिर ह ुँदै परमब िंह देवी मग.बि 
बिघुरगदीि, मगलिग े ह ुँदै फुरु्वग खोलग जोड्िे  डक स्तरोन्िबत   

रु.७९,९६,१४०।४४ /- रु.२,००,००० /-  रु.३,००० /-  बोिपि वा E-Bidding  

 

प्रर्ुि प्रशासकीर् अगिकृत  
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 

   हाङपाङ, ताप्िेजङु 

http://www.bolpatra.gov.np/
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