
सिद्ध कुमाख गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

ढोरचौर, िल्र्ान, कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 
झोिङु्ग ेपिुको सनमायर् िामग्री आपूसतयिम्बन्धी सििबन्दी  दरभाउपत्र आह्वानको िूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशशत समसतिः २०७६।०८।०१ 

 

१. र्ि गाउँपासिका अन्तरगत तपसििका झोिङु्गे पिु सनमायर् िामग्रीहरु आपूसतय कार्यका िासग नेपािमा रहेको िंघीर् मासमिा 
तथा िामान्र् प्रशािन मन्त्रािर् स्थानीर् पूर्ायधार वर्भागबाट जारी गररएको मौजदुा िूचीमा रहेका आसधकारीक उत्पादक 
कम्पनीहरुिे मात्र देहार् बमोशजमका शतयहरुको अधीनमा रही रीतपूर्यक शशिबन्दी दरभाउपत्र खररद गनुयहनु र्ो िूचना 
प्रकाशशत गररएको छ। 

 

२. िूचना प्रकाशशत भएको समसत देशख  १५औ ं ददन अथायत २०७६/०८/१६ गतेिम्म कार्ायिर् िमर् सभत्र  बोिपत्रदातािे अध्र्ार्सधक 

गरेको फमय, कम्पनी र्ा िंस्था दतायको प्रमार्पत्र, व्र्र्िार् दतायको ईजाजत पत्र, मूल्र् असभर्शृध्दकर(VAT) मा दतायको प्रमार्पत्र, 

स्थार्ी िेखानम्बर(PAN) को प्रमार्पत्र आ.र्. 2075/76  िम्मको कर चकु्ता गरेको प्रमार्पत्र र्ा आ. र्. २०७५/०७६ को 
कर/आर् वर्र्रर् पेश गरेको प्रमार्पत्र   र्ि कार्ायिर्मा सििबन्दी बोिपत्र खररद तथा दाशखिा गनय (तोवकएको ढाँचा अनिुार) का 
प्रमार्पत्रहरुको प्रमाशर्त प्रसतसिपीहरु सनरे्दन िाथ पेश गरर सनर्मानिुार िाग्न े  (वफताय नहनु)े िक्ष्मी बैंक सिसमटेड, शाखा 
कार्ायिर्, सिद्ध कुमाख गाउँपासिका ढोरचौर, िल्र्ानमा रहेको राजस्र् खाता नं. 0861 प1000055 मा  रकम जम्मा गरी 
सििबन्दी बोिपत्र फारम र्ि कार्ायिर्बाट खररद गनय िवकनछे। 

३. खररद गररएका बोिपत्र फारमहरुको महिहरु बोिपत्रदातािे स्पष्टरुपमा भरी प्रत्रे्क पानामा िहीछाप गरर िूचना प्रकाशशत भएको 
समसत देखी १६औ ं ददन अथायत २०७६/०८/१७ गते १२:००बजेसभत्र र्ि कार्ायिर्मा उपशस्थत भई सििबन्दी बोिपत्र दताय 
गररिक्न ुपनेछ। 

४. बोिपत्र दाशखिा गदाय बोिपत्र जमानत र्ापतको रकम र्ि कार्ायिर्को िक्ष्मी बैंक सिसमटेड ,शाखा कार्ायिर्, सिद्ध कुमाख 
गाउँपासिका ढोरचौर, िल्र्ानमा रहेको  धरौटी खाता नं. ०8611000082 मा दाशखिा गरेको िक्कि बैंक भौचर र्ा मान्र्ता प्राप्त 

बैंकबाट र्ि कार्ायिर् को नाममा जारी गररएको कशम्तमा ७५ ददन म्र्ाद भएको बैंक जमानी पत्र( Unconditional Bid Bond) 
सििबन्दी बोिपत्र िाथ पेश गनुय पनेछ।र्िरी पेश गररन ेजमानत र्ापतको बैंक भौचर, रसिद र्ा बैंक जमानी पत्र र्ो िूचना प्रकाशशत 

भएको समसत पसछको हनुपुनेछ।  

५. दताय हनु आएका सििबन्दी बोिपत्र फारमहरु र्ि कार्ायिर्मा सििबन्दी बोिपत्र दाशखिा गने अशन्तम ददन अथायत 

२०७६/०८/१७ गते ददउँिो २:००बजे सििबन्दी बोिपत्र फारम खररद गने तथा दाशखिा गने ददन िार्यजसनक वर्दा परेमा 
उक्त कार्यहरु वर्दा पछी कार्ायिर् खिेुको ददन िोही िमर्मा हनुेछन।् 

६. ररत नपगुकेा र म्र्ाद नाशघ आएका सििबन्दी बोिपत्र उपर कुनै कार्यर्ाही गररने छैन। 

७. दताय हनु आएका सििबन्दी बोिपत्रहरु स्र्ीकृत गने, आंशशकरुपमा स्र्ीकृत गने र्ा अस्र्ीकृत गने िम्पूर्य असधकार र्ि 
कार्ायिर्मा िूरशित रहनेछ। 

८. बोिपत्र िम्बन्धी अन्र् शतयहरु सििबन्दी बोिपत्र फारममा उल्िेख गरे बमोशजम हनुेछन।्  

९. अन्र् कार्यवर्सधहरु िार्यजसनक खररद ऐन, २०६३ तथा िार्यजसनक खररद सनर्मार्िी, २०६४( िंिोधनिमेत) अनिुार िाथै 
नेपाि िरकारका अन्र् प्रचसित कानून बमोशजम हनुेछन।् 

१०. अन्र् थप केही कुरा बझु्न ुपरेमा र्ि कार्ायिर्मा कार्ायिर् िमर्सभत्र िम्पकय  गनय िवकनेछ। 

नोटिः Fabricated गरेकोिे मात्र दरभाउपत्र खररद गनय िवकनेछ (कम्पनी Fabricated मा िूचीकृत भएको हनुपुनेछ । 

 
                                                                                                                                                           

प्रमखु प्रशािकीर् असधकृत 

ठेक्का नं. वर्र्रर् 
िागत रकम भ्र्ाट 

बाहेक रु 
बोिपत्र फारम 
दस्तरु रु. 

जमानत रकम रु 
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Fabrication of suspended bridge in 

Salghari, Salyan. 
652783.91 १००० 20000 


