
                                              आठराई त्रिविवेणेणीगाउाउँ कारार्यपाालिपालिकाककाको काराार्यपालिर
                                                                                                             हाङपााङ, तापपालििवेजजङ

         १ नंप्रदिवेश, निवेपाापालि
बकाकोपालिपा्रि आहवान वा E-Bidding ककाको सचूना
ठिवेकका नं:-४-०७५/०७६ (ननराार्यण)

(प्रथर पाटक प्रकालिशत लिरनतम२०७५/०९/३०)

रस काराार्यपालिरककाकोपालिागग आ.व. २०७५/०७६ रा प्रदिवेश सरकार आगथार्यक रालिरपालिा तथा रकाकोजना रन््रिापालिर प्रदिवेश नं १ तबराटनगर बाट प्रापत ससतार्य अनजदान रकर
बाट सडक सतरउन्ननत कारार्य लिसपालिबन्दबन्दी बकाकोपालिपा्रि वा E-Bidding ककाकोराधररबाट समपान्न गनजार्य पानु भएककाको हजाउँदा निवेपाापालि सरकारबाट इजाजत प्रापत ननराार्यण व्यवसायी रवसारेणी बाट
ननमन शतार्यहरुककाको अगअधिनरा रहबन्दी बकाकोपालिपा्रि वा E-Bidding  ककाकोराधररबाट बकाकोपालिपा्रि पािवेश गनार्य रकाको सूचना प्रकाशन गरिएकोरएककाको छ l

                                                                                                                         शतार्यहरु:-

1. तपालिशपालिरा उलपालििवेखखित दसतजर (फफिताार्य नहजनिवे) नगदै बजझाई नगदबन्दी रलिशद साथ वा रस काराार्यपालिरककाको नाररा रहिवेककाको राषष्ट्रिर वाखणज्यर बज्य बैंक हाङपााङ शाखिाककाको
सष्चत ककाकोषककाको खिाता नं २६७०३०४०१८१०२ रा नगद जमरा गरिवेककाको सककपालि बज्य बैंक भंक भौचर ननराार्यण व्यवसायी रवसारेणीपालििवे व्यवसायी रवसार नवेणीकरण भएककाको इजाजत पा्रि ,

आर कर तथा रकाकोहकर दताार्य प्रराणपा्रिककाको प्रनतलिपालिपि र कर पा र कर चजकता प्रराणपा्रिककाको प्रनतलिपालिपि र कर पा संपालिग्न राखी यस गाउन राखिेणी रस गाउाउँपाालिपालिकाककाकोकाराार्यपालिर हाङपााङ तापपालििवेजजङ
तथा www.bolpatra.gov.np/egp बाट रकाको सूचना प्रथर पालट प्रकालिशत भएककाको लिरनतपालििवे ३० औ दिन दन समर खिरिएकोरद गनार्य सफकनिवे छ । खिरिएकोरद भएका
बकाकोपालिपा्रि समबषन्अधि कागजात ३१ औ दिन दनककाको १२ बजिवे समर रस काराार्यपालिरककाको नाररा समबकाकोअधिन गरबन्दी कारककाको पि र कर ववरण,  बकाकोपालिपा्रि दाताककाको नार,ठिवेगाना र
फिकाकोन नं सरिवेत सपासट खिजपालिाई फिरार्यककाको छापा पालिगाई रस काराार्यपालिररा रा्रि दताार्य गराउनज पानु छ l

2. उलपालििवेखखित काराार्यपालिरबाट तबफिक्रि भएका बकाकोपालिपा्रि समबषन्अधि कागजातरा भनजार्य पानु समपाूणार्य पाानाहरु भरिएकोर दताार्य गनजार्य पानुछ l दताार्य भएका बकाकोपालिपा्रिहरु अषन्तर
दताार्य गनजार्य पानु दिन दनककाको २ बजिवे काराार्यपालिरका प्रनतननगअधिहरु र बकाकोपालिपा्रि दाता वा ननजका प्रनतननगअधिहरुककाको रहकाकोबररा रस काराार्यपालिररा खिकाकोलिपालिनिवे छ l  बकाकोपालिपा्रि
दाता वा ननजका प्रनतननगअधिहरु उपाषसथत नभएरा पानन बकाकोपालिपा्रि खिकाकोलनिवे कारार्यरा कज नै बाअधिा पानु छैन l 

3. बकाकोपालिपा्रि तबफिक्रि तथा दाखखिपालिा गनु अषन्तर दिन दन एवर खिकाकोलिपालिनिवे दिन दन सावार्यजननक पि र कर वदा पारिवेरा उकत कारार्यहरु पि र कर वदाककाको पालिगत्तै पछि कै पानछ काराार्यपालिर खिजपालििवेककाको दिन दन
सकाकोदिन ह वरकाकोषजर हजनिवेछ l 

4. बकाकोपालिपा्रि जरानत रस काराार्यपालिरककाको नाररा रहिवेककाको राषष्ट्रिर वाखणज्यर बज्य बैंक हाङपााङ शाखिा ककाको अधिरंक भौटबन्दी खिाता नं  २६७०३०३००७१०२ रा नगद जमरा गरिवेककाको
सककपालि बज्य बैंक भंक भौचर वा सकाको बराबरककाको निवेपाापालि राष्ट्रि बज्य बैंक बाट क बगार्यककाको रान्रता प्रापत बज्य बैंक बाट वा कज नै वाखणज्यर बज्य बैंक बाट रस काराार्यपालिरककाको नार रा
जारबन्दी भएककाको कारार्य प्ररकाकोजन एवरठिवेकका नं अननवारार्य रूपारा उलपालििवेखि भएककाको बकाकोपालिपा्रि जरानत (बकाकोपालिपा्रि दाखखिपालिा गनु अषन्तर लिरनत बाट १२० दिन दन समर
मराद भएककाको) पािवेश गनजार्य पानुछ । बज्य बैंक राफिार्यत बकाकोपालिपा्रि जरानत पािवेश गनुहरुककाको हकरा काराार्यपालिरबाट ननदिन दार्यषट गरिएकोरएककाको बकाकोपालिपा्रि जरानत फिारर अनजसारनै
पािवेश भएककाको रा्रि रान्र हजनिवेछ l

5. बकाकोपालिपा्रि दातापालििवे बकाकोपालिपा्रिरा दर रिवेट भदाार्य रूलर अलिभ ब द्दी दबन्दी कर बाहिवेकककाको दररिवेट उलपालििवेखि गनजार्य पानुछ l बकाकोपालिपा्रिरा प्रत्यरिवेक आइटरवाईज दर अंक र अक्षर
दजबैरा सपाषटपालििवेखखि प्रत्यरिवेक पाानारा सदिन ह छापा गरिवेककाको हजनज पानुछ l अंक र अक्षर फिरक पारिवेरा अक्षर पालििवेखखिएककाकोपालिाई रान्रता दिन दइनिवेछ l किवेररिवेट भएककाको ठाउाउँरा
बकाकोपालिपा्रिदाताककाको सदिन ह छापा भएककाको हजनज पानुछ l

6. आगथार्यक पाक्षहरु बकाकोपालिपा्रि समबषन्अधि कागजात उलपालििवेखि भए अनजसारपािवेश गनजार्य पानुछ l  संरजकत उपािक्रिरककाको हकरा रजख्र साझिवेदार(lead partner)  ककाकोदिन हससा
कषमतरा ४०% तथा अन्र साझिवेदारहरुककाको दिन हससा कषमतरा २५% हजनज पानुछ l

7. बकाकोपालिपा्रि समबषन्अधि अन्र कज नै कज रा बजज्यनज पारिवेरा रस काराार्यपालिरककाको रकाकोबाइपालि नं ९८५२६६०९६०रा समपाकार्य गनार्य सफकनिवे छ l 

8. नककपालिबन्दी कागजात पािवेश गरिएकोर वा लिरपालििवेरतकाको गरिएकोर बकाकोपालिपा्रिरा भाग लिपालिएककाको पााइएरा सकाको बकाकोपालिपा्रि रद्दी द गरबन्दी कापालिकाको सजगचरा सराविवेश गनार्य समबषन्अधित
ननकाररा लिसफिारिएकोरस गरिएकोरनिवे छ l मराद नाघेणी आएककाको, रिएकोरत नपाजगिवेककाको र ससतार्य पािवेश भएककाको बकाकोपालिपा्रिहरु रान्र हजनिवे छैन l

9. बकाकोपालिपा्रिदातापालिाई बकाकोपालिपा्रि पािवेश गनजार्य अगाडेणी आफ्नैनै खिचार्य र षजमरिवेवारबन्दीरा कारककाको सथपालिगत भ्ररण गरिएकोर कारककाको बारिवेरा जानकारबन्दी लिपालिन अनजरकाकोअधि गरिएकोरन्छ
साथै Pre-bid Meeting ०७५/१०/१९ गतिवेका दिन दन रस काराार्यपालिररा दिन दनककाको २ बजिवे हजनिवेछ l

10. बकाकोपालिपा्रि सवेणीक त गनु,  रद्दी द गनु र आंलिशक रूपारा सवेणीक त गनु वा नगनु समपाूणार्य अगअधिकार रस काराार्यपालिररा ननदिन हत हजनिवेछ l  रस सजचनारा
उलपालििवेखिनभएका कज राहरुककाकोहकरासावार्यजननक  खिरिएकोरद ऐन, २०६३ र सावार्यजननक खिरिएकोरद ननररावपालिबन्दी, २०६४ तथा अन्र प्रचलिपालित कानून अनजसार हजनिवेछ ।

11. रकाको सूचना सावार्यजननक खिरिएकोरद अनजगरन काराार्यपालिरककाको विवेबसाईट www.bolpatra.gov.np/egp र रस काराार्यपालिरककाको विवेबसाइट
www.aathraitribenimun.gov.np    रा हिवेनार्य सफकनिवेछ ।

िक्रि.सं पि र कर ववरण पालि.ई रकर (रू.अ कर
सदिन हत)

अधिरंक भौटबन्दी रकर बकाकोपालिपा्रि दसतजर फकलिसर कैफफिरत

१ दजगाार्य रा.तब फिज पालिवारबन्दीबाट खिरबन्दी लिभर हजाउँदैपाररलिसंह
रा.तबननघजरादबन्दीनरापालिबासिवे हजाउँदै फिज गजवाखिकाकोपालिा
जकाकोड्निवे सडक सतरउन्ननत

रु १,४२,१०,७२३.२७ /- रु. ३,७०,०००/- रु.३,०००/- बकाकोपालिपा्रि 
(E-Bidding)

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

