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सवारी साधन पानी ट्ाांकर खरीद सम्वन्धध
र्ििबन्दी बोिपत्र आव्हानको िचू ना
(प्रथम पटक प्रकान्ित न्मन्तिः २०७४/०६/१०)
यि नगरपार्िकाको चािू आ.व. ०७४/०७५ को स्वीकृ त कायिक्रम अनिु ार थान १ पानी ट्याांकर (६ हजार र्िटर क्षमताको )
र्ििवन्दी बोिपत्रको माध्यमवाट खरीद गनिु पने भएकोिे िम्बर्न्धत कम्पनी र फमि/र्नमािता/िप्िायिििे फमि दताि
प्रमाणपत्र,मल्ु य अर्भबृर्ि करमा दताि भएको प्रमाणपत्र , गत आ.व. को कर चक्त
ु ा प्रमाणपत्र र ब्यविाय दतािप्रमाणपत्र भएका
फमिहरुबाट तपर्ििमा उल्िेर्खत ितिहरुको अर्धनमा रही र्ििबन्दी बोिपत्र पेि गनि िम्बर्न्धत िवैको जानकारीको िचू ना
प्रकार्ित गररएको छ ।
१.र्ििबन्दी बोिपत्र फाराम रार्रिय स्तरका दैर्नक पर्त्रकामा प्रथम पटक प्रकार्ित भएको र्मर्तिे ३० औ ां र्दनको कायाििय
िमय र्भत्र र्फताि तोर्कएको दस्तुर रु ३०००/- जम्मा गरे का िक्कि रर्िद र्नवेदन िाथ िांिग्न राखी बोिपत्रदाता वा र्नजको
अर्धकृ त प्रर्तर्नर्धिे यि कायािियव र्ििवन्दी बोिपत्र खररद गनि िक्नेछ ।
२. खरीद गरे को बोिपत्र िचू ना प्रकार्ित भएको र्मर्तिे ३१ औ ां र्दन र्दनको १२ बजे र्भत्र र्ििबन्दी बोिपत्र यि
नगरपार्िका कायािियमा दताि गराउन पनेछ । दताि भएको र्ििबन्दी वोिपत्रहरु िोही र्दनको ५ बजे बोिपत्रदाता र कायाििय
प्रर्तर्नर्धहरुको रोहवरमा यि नगरपार्िका कायिियमा खोर्िनेछ । बोिपत्रदाता वा र्नजको प्रर्तर्नर्ध उपर्स्थर्त नभएमा
र्ििवन्दी बोिपत्र खोल्न वाधा पने छै न ।
३. र्ििबन्दी बोिपत्रिाथ जमानत वापत कवि
ु गरे को रकमको २.५ प्रर्तितिे हुन आउने रकम यि नगरपार्िकाको रार्रिय
बार्णज्य बैक, टेकुको धरौर्ट खाता न. १७००३०३००३००५ मा नगद जम्मा गरे को िक्कि बैंक भौचर वा यि कायािियको
नाममा जारी गरे को कम्तीमा १२० र्दन म्याद भएको(बोिपत्रबझु ाउने अर्न्तम र्मर्त देर्ख) नेपाि िरकारको मान्यता प्राप्त
बार्णज्य बैंकबाट जारी गररएको र्वडवण्ड िांिग्न गनिु पनेछ ।
४. बोिपत्रदातािे कवोि गरे को दर रे ट अांक अक्षरमा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गनिु पनेछ । र फरक परे मा अक्षरमा िेर्खएको दरिाई
मान्यता र्दइनेछ ।
५. बोिपत्र दातािे र्ििवन्दी बोिपत्र स्वीकृ त भएको १५ र्दन र्भत्र कवोि अांकको ५% िे हुने रकम यि कायािियको धरौटी
खातामा नगद जम्मा गरर िक्कि वैंक भौचर वा कर्म्तमा एक वर्ि म्याद भएको नेपाि िरकारको मान्यता प्राप्त वार्णज्य
वैंकबाट जारी गररएको परफरमेन्िवण्ड पेि गनिु पनेछ । नगद जमानत राखेकोमा पर्छ वैंक ग्यारे न्टीमा पररणत गररने छै न ।
६. प्रत्येक र्ििवन्दी बोिपत्रदातािे बोिपत्र फारममा उल्िेर्खत ितिको पणू रुि पिे पािना गनिु पनेछ ।
७. बोिपत्र दातािे बोिपत्र खररद गदाि िम्वर्न्धत कायािियको अर्धकार प्राप्त अर्धकारीको दस्तखत र कायािियको छाप
िागेको बोिपत्र फारम मात्र खररद गनिु पने छ । िाथै रीत नपगु ेको र म्याद नार्घ आएको वा कुनै र्कर्िमको िति राखी प्राप्त
हुन आएको र्ििवन्दी बोिपत्र माथी कुनै कारवाही गररने छै न ।

८. खरीद गररने िवारी िाधन (पानी ट्याांकर) बोिपत्र फारम िाथ रहेको स्पेर्िर्फके िनमा उल्िेर्खत मापदण्ड अनिु ारका हुनु
पने छ । यर्द स्पेर्िर्फके िनमा उल्िेख गरे अनिु ार नभएमा उक्त िवारी िाधन (पानी ट्याांकर) स्वीकार गररने छै न ।
९. बोिपत्र खररद गने, दार्खिा गने र खोल्ने अर्न्तम र्दन र्वदा परे को खण्डमा त्यिको िगतै कायािि खि
ु ेको र्दन र िमयमा
बोिपत्र खररद गने, दार्खिा गने र खोर्िने छ ।
१०. यि िचू नामा उल्िेख हुन छुट भएका कुराहरु िाविजर्नक खररद ऐन , २०६३ र िाविजर्नक खररद र्नयमाविी , २०६४
(िि
ां ोधन २०७३ िर्हत) तथा प्रचर्ित नेपाि काननु अनिु ार हुने छ ।
११. बोिपत्र स्वीकृ त गने, नगने वा आांर्िक रुपमा स्वीकृ त गने िम्पणु ि अर्धकार यि कायिियमा िरु र्क्षत रहनेछ ।
१२. अन्य थप के ही कुराहरु बझ्ु न परे मा यि नगर कायिपार्िकाको कायाििय, कायाििय िमयर्भत्र कायािियको फोन न.
०४३३१६९३, ०१४३३१११० वा ईमेि ठे गाना
ict.munkirtipur@gmail.com वा वेविाईट
www.kirtipurmun.gov.np मा िम्पकि गनि िर्कनेछ ।
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