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पाख्रीवास नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

पाख्रीवास, धनकुटा 

१ न.ं प्रदेश,नेपाि 

लशिबन्दी बोिपत्र आह्वान गररएको सचूना 
प्रथम पटक प्रकालशत लमलत : २०७५।०१।१२ 

यस काययियबाट तपलसि बमोलजमको कायय ठेक्काबाट गराउनु पने भएकोिे नेपाि सरकारबाट इजाजत प्राप्त योग्य लनमायण 

व्यवसायीबाट लनम्न सतयहरूको अधीनमा रही रीतपूवयकको लशिबन्दी बोिपत्र आह्वान गररएको छ । 

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकालशत भएको लमलतिे ३० ददन लभत्र नवीकरण भएको इजाजत पत्र, आयकर दताय प्रमाण 

पत्र, मुल्य अलभवृलि कर दताय प्रमाण पत्र र आ.ब.२०७३।०७४ को कर चुक्ता भएको प्रमाण पत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलपका साथै लनवेदन साथ बोिपत्र दस्तुर वापत रू.३०००।०। (दिताय नहुने गरी) लतरेको नगदी रलसद पेश 

गरी यस कायायियबाट बोिपत्र खररद गनय सदकने छ । 

२. बोिपत्रदातािे बोिपत्र दालखिा गदाय सतय नं. १ मा उल्िेलखत सम्पूणय कागजातहरू र खररद कारवाहीमा भाग लिन 

अयोग्य नभएको, प्रस्तालवत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबालझएको र सम्बलन्धत पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी 

कसुरमा आिूिे सजाय नपाएको भनी लिलखत रूपमा गरेको घोषणा संिग्न राख्नुपने छ । 

३. खररद भएका बोिपत्रहरू स्पष्टसँग भरी बोिपत्रदातािे प्रत्ययेक पानामा सहीछाप गरी लशिबन्दी िाहाछाप िगाई 

खामबालहर यस कायायियिाई सम्बोधन गरी ठेक्का नम्बर, कामको लववरण, बोिपत्रदाताको नाम, ठेगाना प्रष्ट िेखी 

यो सूचना प्रथम पटक प्रकालशत भएको लमलतिे ३१ औ ददन ददनको १२:०० बजेलभत्र नगर काययपालिकाको 

कायायिय, पाख्रीवासमा दताय गराउनु पने छ । प्राप्त बोिपत्रहरू सोही ददन ददनको २:०० बजे नगर कायायपालिकाको 

कायायिय, धनकुटामा लजल्िा प्रशासन कायायिय, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियका प्रलतलनलध एंव 

बोिपत्रदाताहरुको रोहबरमा खोलिने छ । बोिपत्रदाता वा लनजका प्रलतलनलध उपलस्थत नभएमा पलन बोिपत्र 

खोल्न वाधा पने छैन । 

४. बोिपत्र खररद गने दालखिा गने र खोल्ने अलन्तम ददन सावयजलनक लवदा परेमा उक्त काययहरू लवदाको िगतै्त पलछ 

कायायिय खोिेको ददन सोही समयमा हुने छ  । 

५. बोिपत्रसाथ जमनत वापतको ति उल्िेलखत रकम यस कायायियको एन.आई.लस.एलसया बैंक लिलमटेड, लहिे, 

धनकुटामा रहकेो ८८CA५०२६४७५२४००३ धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कि भौचर वा बोिपत्र पेश गने 

अलन्तम लमलतबाट कलम्तमा १२० ददन म्याद भएको यस कायायियको नाममा जारी भएको बोिपत्र जमानत पेश गनुय 

पने छ ।  

६. बोिपत्रदातािे बोिपत्रमा मुल्य अलभवृलि कर वाहकेको दररेट उल्िेख गनुय पने छ । 

७. टेदिकि स्पेलशदिकेसनमा उल्िेख भएको मापदण्ड अनुसार काम सम्पन्न गरी यस कायायियिाई बुझाउने गरर प्रत्ययेक 

आइटमको दररेट छुट्टछुट्टै अंक र अक्षरमा स्पष्ट िेख्नु पने छ ।अंक र अक्षरमा िरक परेमा अक्षरमा िेलखएको 

दररेटिाई मान्यता ददइनेछ ।  

८. बोिपत्र दताय गने िमयहरुिे लनमायण स्थि र कामको सम्बन्धमा राम्ररी बुझी बोिपत्र भरी पेश गनुय पने छ । 

९. म्याद नाघी आएको, ररत नपुगेको र सतय रालखएको बोिपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन । 

१०. बोिपत्र स्वीकृत भए पलछ ठेक्का सम्झौता गदाय बोिपत्रदातािे प्रचलित कानुन बमोलजम तोदकएको जमानत 

रकम यस कायायियको एन.आई.लस.एलसया बैंक लिलमटडे, लहिे, धनकुटामा रहकेो ८८CA५०२६४७५२४००३  

धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कि भौचर वा घटीमा १३ मलहना म्याद भएको यस कायायियको  नाममा जारी 

भएको बैंक जमानत( Performance security ) पेश गनुय पने छ । 

११. ठेकेदारिे लनमायण सामाग्रीको गुणस्तर स्वीकृत गराइ काममा प्रयोग गनुय पने छ । साथै गुणस्तर सम्बन्धी 

पररक्षण खचय ठेकेदार संयमिे वेहोनुय पने छ । 



 

 2 

१२. यस सूचनामा उल्िेख नभएका कुराहरुको हकमा  सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ बमोलजम हुनेछ । 

१३. बोिपत्रदाताबाट पेश भएको बोिपत्र पूणय वा आंलशक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अलधकार यस 

कायायियमा सुरलक्षत रहनेछ । 

१४. यस सम्बन्धी अन्य थप कुराहरू बुझ्नुपरेमा यस कायायियमा कायायिय समयलभत्र सम्पकय  गनय सदकनेछ । 

बोिपत्रको लववरण 

लस.नं. ठेक्का नम्बर कामको लववरण तथा लनमायणस्थि िागत अनुमान ( मु.अ.कर 

बाहके) 

जमानत रकम 
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२०७४।०७५।०१ 

शलनवारे हरटया पसि कबि 

लनमायण ( नगर स्तरीय योजना ) 

२३७६१८३।२९ ७१०००।०० 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


