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१ नंप्रदिवेश, निवेपाालि

ववजकोालिी पकोालि खररद सम्बनन्धि लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि आव्हाहानकको साचना

( प्रथम पटक प्रकालशत लमतिःतम२०७५/०९/२५ )

रस कारा्यालिरकाालिागग आ.व. २०७५/०७६ मा आवशरक पनर ववजजालिी पकोालि लसालि्बनदी ्बकोालिप्रिद्वारवारा खररद गनज्यपनर भएकको हजाउँदा साचनामा उनसालिखित शर्तहरखत शत्यहरुकको

अग्धिनमा रही ईजाजत प्रापत फम्य तथा कमपनेणीहरु्बाट रीतपाव्यक लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि आव्हाहान गररएकको छ ।
लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि
नं

आपातिःत्य गनज्यपनर

जमानत

माालिसामान

वापतकको

ालिागत अनजमान

खररद गनर अननतम

दता्य गनर अननतम लमतिःत

्बकोालिप्रि खकोसनिवे लमतिःत

२५०४६७३.०२

लमतिःतम२०७५/१०/२४ गतिवे

२०७५/१०/२५ गतिवे

२०७५/१०/२५ गतिवे

कारा्यालिर समर लभ्रि

हदनकको १२ ्बजिवे लभ्रि

हदनकको २ ्बजिवे

(मज.अ.सहहत

रकम

ORME/ART/Bid2 (075/076)

Procurement Of
Electric Pole

रु. ६५०००/

लमतिःत र समर

र समर

र समर

1. रको साचना प्रकालशत भएकको लमतिःतालििवे ३० (तेणीस) हदनलभ्रि लसालि्बनदी ्बकोालि फारामका ालिागग रु.३०००/(अक्षरुपेणी रु. तेणीन हजार, फफता्य नहजनिवे गरी) का दरालििवे
रस कारा्यालिरकको सामानर प्रशासन शाखा्बाट नगद नगदै ्बझाई
ज ाई खररद गन्य सफकनिवेछ ।

2. आपातिःत्यकता्यालििवे रस कारा्यालिरालििवे प्रमाखित शर्तहरणत गरी तरार गरिवेकको ्बकोालिप्रि मा्रि खररद गरी दता्य गनज्यपनरछ । साथ नगदै आपातिःत्यकता्यालििवे आफ्नो बोलपत्र सनको ्बकोालिप्रि लसालि्बनदी गरी
रीतपाव्यक सहहछाप गरी गाउाउँ

कार्यपालालिकाकको कारा्यालिरकको ठिवेगानामा आपातिःत्यकता्यकको नाम र ठिवेगाना स्पषट रुपमा उसालििवेख गरी दता्य गनज्यपनरछ ।

3. मागथ उसालििवेखित शर्तहरखत अननतम लमतिःत र समर लभ्रि दता्य हजन आएका लसालि्बनदी दरभाउप्रिहरु लसालि्बनदी ्बकोालिप्रिदाता वा तिःनजकको प्रतिःततिःनग्धिकको रकोहवरमा

मागथ उनसालिखित शर्तहरखत लमतिःत र समरमा (हदनकको २:००) ्बजिवे रस कारा्यालिरमा खकोलालिनिवेछ । साव्यजतिःनक ववदा परिवेमा सकोकको भकोलालिपसट वा कारा्यालिर ख जालििवेकको
पहहालिको हदन सकोही समर र स्थानमा लसालि्बनदी ्बकोालि खकोलालिनिवेछ । ्बकोालिप्रि खररद गनर अननतम हदन साव्यजतिःनक ववदा पन्य गएमा सकोकको भकोलालिपसट
खररद गरर सको कको भकोलालिपसट दता्य गरर उसालििवेखित शर्तहरखत समरमा खकोलालिनिवे छ। ह। ढिालिको गरी प्रापत भएकको वा मराद नातिःयाद नाघि आएका तथा रीत नप जगिवेका वा कजन नगदै
शत्य उसालििवेख भई आएका लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि फाराम स्वेणीकार गररनिवे छ नगदैन । साथ नगदै प्रतिःततिःनग्धिहरु उपनस्थत नभएमा पतिःन ्बकोालिप्रि खकोसनिवे कार्यमा वा्धिा पनर
छ नगदैन ।

4. लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि जमानत वापत कको रकम रानषाष्ट्रिर वाखित शर्तहरणज्य बर ्बणिज्य बैँक शाखा कार्यालिर हाङपाङ
खाता नं

तापालििवेज जङ नस्थत आठराई त्रिविवेणेणी गाउाउँपालालिकाकको ्धिरउँपालिकाको धरौटी

२६७०३०३००७१०२ मा जममा गरिवेकको सककालि भउँपालिकाको धरौचर वा सको ्बरा्बरकको मानरता प्रापत कजन नगदै पतिःन वाखित शर्तहरणज्य बर ्बणिज्य बैंक्बाट जारी गररएकको त्बड ्बण्ड वा ड

वा ्ब नगदैक गरारिवेनटी संालिगन गरी पिवेश गनज्य पनरछ । त्बड ्बण्ड वा ड वा ्बणिज्य बैंक गरारिवेनटीकको मानर अव्धिेणी वकोालिप्रि पिवेश गनर अननतम हदन पतिःछ १२० हदन वा ्ब। ढिी
समरावग्धिकको हजनप
ज नरछ ।
5. लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि फाराम खररद गनर फम्य, कमपनेणी वा संस्थाालििवे आ.व. २०७#।०७$ कको कर चजकता प्रमाणप्रि अध्यारा्बग्धिक नवेणीकरण भएकको फम्य संस्था
वा कमपनेणी दता्य प्रमाणप्रि मज.अ.कर दता्य प्रमाणप्रिहरुकको प्रतिःतलालिवपहरुसमिवेत संालिगन लालिखित शर्तहरखत तिःनविवेदन पिवेश गरी रस कारा्यालिर्बाट खररद गन्य सफकनिवेछ ।

6. लसालि्बनदी दरभाउप्रि खररदकता्यालििवे साव्यजतिःनक खररद कार्यमा भाग लालिन अरकोगर नभएकको , प्रस्ताववत खररद कारवाहीमा आफ्नो बोलपत्र सनको स्वाथ्य न्बाखित शर्तहरझाईएकको ,
सम्बनन्धित पिवेशा वा

व्हारवसारमा कजन नगदै सजार नपाएकको साथ नगदै साव्यजतिःनक खररद अनजगमन कारा्यालिरकको काालिको साचेणीमा नपरिवेकको भनेणी लालिखित शर्तहरखत क्बकोालि

गरिवेकको स्व-याद नाघिकोषणा प्रि अतिःनवार्य रुपमा लसालि्बनदी ्बकोालिप्रि

साथ पिवेश गनज्यपनरछ ।

7. ्बकोालिप्रि दाखित शर्तहरखालिा गनज्य अतिःयाद नाघि सकोमा उनसालिखित शर्तहरखत शत्यहरु पररमाण र अनर कजराहरु राम्ररी अध्याररन , अवालिकोकन गरी ्बकोालिप्रि भन्य र पिवेश गन्य अनजरको्धि
गररनछ । ्बकोालिप्रि प्रिमा उनसालिखित शर्तहरखत कजन नगदै कजरा स्पषट नभएमा रस कारा्यालिरमा कारा्यालिर समरलभ्रि समपक्य राख्न सफकनिवेछ ।

8. ्बकोालिप्रि दाताालििवे संालिगन पररमाण मासर प्रि (Bill Of Quantity) मा उनसालिखित शर्तहरखत प्रत्रिवेक महालिमा भनज्यपनर स्थानमा स्पषट रुपमा भनज्यपनरछ।
9. ्बकोालिप्रि स्वेणीकवत गनर वा नगनर समपाण्य अग्धिकार रस कारा्यालिरमा सजरक्षित रहनक्षत रहनिवेछ ।
10. रको साचनामा उसालििवेख हजन छजट भएका कजराहरु साव्यजतिःनक
अनजसार हजनिवेछ ।

11. रको सच
ा ना रस कारा्यालिरकको सच
ा ना पाटी तथा विवे्बसाइट

खररद ऐन, २०६३ र साव्यजतिःनक खररद तिःनरमावालिी, २०६४ तथा अनर प्रचलालित कानान

www.aathraitribenimun.gov.np मा

समिवेत हिवेन्य सफकनिवेछ ।
आठराई त्रिविवेणेणी गाउाउँपालालिका
हाङपाङ, तापालििवेजजङ

