आठराई त्रिवेणी गाउँपात्रिका

गाउँ कार्यपात्रिकाको कार्ायिर्
ु
हाङपाङ, ताप्िेजङ
१ नंप्रदे श, नेपाि

बोिपि / त्रििबन्दी दरभाउपि आह्वानको िूचना

.

(प्रकाशशत त्रित्रतिः२०७८/1२/28)
र्ि कार्ायिर्को िात्रग आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत बार्षयक कार्यक्रि अनुिार दे हार् बिोशजिको त्रनिायण कार्य िम्पन्न गनुय पने भएको हुँदा नेपाि िरकारबाट
इजाजत प्राप्त र्ोग्र् त्रनिायण व्र्विार्ीबाट त्रनम्न शतयहरुको अत्रिनिा रही बोिपि पेश गनय र्ो िूचना प्रकाशन गररएको छ ।

शतयहरु:तपशशििा उल्िे शित दस्तुर (र्िताय नहुने) र्ि गाउपात्रिकाको रार्िर् वाशणज्र् बैंक हाङपाङ शािाको आन्ताररक राजश्र्व िाता नं २६७०१००३०१०१०००२

(AATHRAI GA.PA.(GA-1-1)-AANTARIK RAJ) नगदै बुझाई नगदी रत्रिदिाथ त्रनिायण व्र्विार्ीिे व्र्विार् नवीकरण भएको इजाजत पि, आर् कर तथा
िू.अ.कर दताय प्रिाणपिको प्रत्रतत्रिर्प, कर च ुक्ता प्रिाणपिको प्रत्रतत्रिर्प रािी www.bolpatra.gov.np/egp/ बाठ E-Bid पेि गनय िर्कने छ।
१. बोिपि / त्रििबन्दी दरभाउपि दाता वा त्रनजका प्रत्रतत्रनत्रिहरु उपशस्थत नभएिा पत्रन बोिपि िोल्ने कार्यिा कुनै बािा पने छै न ।
२. जिानत रकि र्ि कार्ायिर्को नाििा रहे को रार्िर् वाशणज्र् बैं क हाङपाङ शािाको िरौटी िाता नं

२६७०१००३०३०००००२ (AATHRAI

GA.PA, (GA-3)-DHARAUTI ACCOU) िा नगद जम्िा गरे को िक्कि बैंक भौचर वा िो बराबरको नेपाि राि बैंक बाट क बगयको िान्र्ता प्राप्त बैंकबाट
वा कुनै वाशणज्र् बैंकबाट र्ि कार्ायिर्को नाि िा जारी भएको कार्य प्रर्ोजन एवि ठे क्का नं अत्रनवार्य रूपिा उल्िे ि भएको जिानत पेश गनुप
य नेछ । बैंक िाियत
बोिपि जिानत पेश गनेहरुको हकिा कार्ायिर्बाट त्रनर्दय ष्ट गररएको जिानत िारि अनुिारनै पेश भएको िाि िान्र् हुनेछ ।
३. िं र्क्त
ु उपक्रिको हकिा िुख्र् िाझेदार(lead partner) कोर्हस्िा कशम्तिा ४०% तथा अन्र् िाझेदारहरुको र्हस्िा कशम्तिा २५% हुन ु पनेछ ।
४. बोिपि िम्बशन्ि अन्र् कुनै कुरा बुझ्नु परे िा र्ि कार्ायिर्को िोबाइि नं ९८५२६६०९६०िा िम्पकय गनय िर्कने छ।
५. नक्किी कागजात पेश गरर वा त्रििे ितो गरर बोिपििा भाग त्रिएको पाइएिा िो बोिपि रद्द गरी कािो िुशचिा ििावेश गनय िम्बशन्ित त्रनकार्िा त्रििाररि गररने
छ । म्र्ाद नाघी आएको, ररत नपुगेको र िितय पेश भएको बोिपिहरु िान्र् हुने छै न ।
६. िररदकतायिे िावयजत्रनक िररद कार्यिा भाग त्रिन अर्ोग्र् नभएको ,प्रस्तार्वत िररद कावायहीिा आफ्नो स्वाथय नवाशझएको िाथै िावय जत्रनक िररद अनुगिन
कार्ायिर्को कािो िूचीिा नपरे को भनी त्रिशित कबोि गरे को स्वघोषणा गरे को पि अत्रनवार्य रुपिा वोिपििाथ पेश गनुप
य नेछ।
७. ठे क्का स्वीकृत गने, रद्द गने र आंशशक रूपिा स्वीकृत गने वा नगने िम्पूणय अत्रिकार र्ि कार्ायिर्िा त्रनर्हत हुनेछ । र्ि िुचनािा उल्िे िनभएका
कुराहरुकोहकिा िावयजत्रनक
८.

िररद ऐन, २०६३ र िावयजत्रनक िररद त्रनर्िाविी, २०६४ तथा अन्र् प्रचत्रित कानून अनुिार हुनेछ ।

र्ो िूचना र्ि कार्ायिर्को वेबिाइटwww.aathraitribenimun.gov.npिा हेन य िर्कनेछ ।

दे हार्का ठे क्का :
S.n.

1

2

3

Contract ID. nos

ATRM/NCB/
BD/11/78/79

Bid Security
(Nrs.)

Bid Fee
(Nrs.)

Construction & Upgrading
work of Limbuni Pul-KhalteNagendra sitaula ko gharPhuguwa khola Road (Second
Edition)

29,94,683.59/-

90,000/-

3,000/-

2079/01/12
12:00 PM

2nd publication

12,52,463.80/-

35,000/-

1,000/-

2079/01/12
12:00 PM

1st publication

7,61,670.15/-

24,000/-

1,000/-

2079/01/12
12:00 PM

1st publication

ATRM/SQ/B
D/13/78/79

Construction of Academic
Block of Aambhote Aa. Bi.

ATRM/SQ/B
D/09/078/79

Construction work of RedCross
Building
(From
Foundation level to First Floor
Level)

Last bid
submission date
& time

Remarks

Name of Project

Estimated Cost
(Without PS &
VAT) (Nrs.)

प्रिुि प्रशािकीर् अत्रिकृत
आठराई त्रिवेणी गाउँ पात्रिका
ु
हाङपाङ, ताप्िेजङ

