
कीर्तिपरु नगरपार्िका 
नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

कीर्तिपरु, काठमाडौं 
ट्याविेट खररदका िार्ग र्ििबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको िूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशित र्मर्तिः २०७८÷०९÷२२) 
र्ि नगरपार्िकाको िार्ग तपर्िि अनिुारका ट्याविेटहरु िाविजर्नक खररद र्नर्माविी, २०६४ (िंिोधन िहहत) को 

र्नर्म ८४ अनिुारको र्ििबन्दी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट खररद गनुि पने भएकोिे ईजाजतप्राप्त इच्छुक उद्योग, 

फमि÷कम्पनी÷आपतुीकताििे फमि दताि प्रमाणपत्र, मलु्र् अर्भबहृि करमा दताि भएको प्रमाणपत्र र गत आ.व.को कर चकु्ता प्रमाणपत्रको 
प्रमाशणत प्रर्तर्िपीिहहत र्नम्न बमोशजमका उल्िेशखत ितिहरुको अर्धनमा रही र्ो िूचना पहहिो पटक प्रकाशित भएको र्मर्तिे १५ 
(पन्र) ददन र्भत्र र्ििबन्दी दरभाउपत्र पेि गनि हनु िम्वशन्धत िबैको जानकारीका िार्ग र्ो िूचना प्रकाशित गररएको छ ।  

१. र्ििबन्दी दरभाउपत्र िाथ जमानत वापत कबोि गरेको रकमको २.५ प्रर्तितिे हनु आउने रकम र्ि नगरपार्िकाको 
कृहि हवकाि वैक, कीर्तिपरु कीर्तिपरु न.पा. (ग–३)  खाता  नं. 0211100047277125 मा नगद जम्मा गरेको िक्कि 
बैंक भौचर वा र्ि कार्ाििर्को नाममा जारी गरेको कशम्तमा ७५ ददन म्र्ाद भएको (दरभाउपत्र बझुाउने अशन्तम र्मर्त 
देशख) नेपाि िरकारको मान्र्ता प्राप्त वाशणज्र् बैंकबाट बैंक जमानत िंिग्न भएको हनु ुपनेछ । िाथै, रकम जम्मा गदाि 
रकम जम्मा गनुिको उदे्दश्र् िहहत िंस्थाको प्र्ान÷भ्र्ाट नं. भौचरमा अर्नवार्ि खिुाउन ुपनेछ । 

२. प्रत्रे्क र्ििबन्दी दरभाउपत्र दातािे दरभाउपत्र फाराममा उल्िेशखत ितिहरु अध्र्र्न गरी पूणिरुपिे पािना गनुि पनेछ 
। 

३. खरीद गररने िामानहरु दरभाउपत्र फारम िाथ रहेको स्पेशिहफकेिनमा उल्िेशखत मापदण्ड अनिुारका हनु ुपने छ । 
र्दद स्पेशिहफकेिनमा उल्िेख गरे अनिुार नभएमा उक्त िामानहरु स्वीकार  गररने छैन ।  

४. दरभाउपत्र खररद गने, दाशखिा गने र खोल्न ेअशन्तम ददन हवदा परेको खण्डमा त्र्िको िगटै्ट कार्ाििर् खिेुको ददन र 
िमर्मा दरभाउपत्र खररद गने, दाशखिा गने र खोल्ने कार्ि गररने छ । 

५. र्ि िूचनामा उल्िेख हनु छुट भएका कुराहरु िाविजर्नक खररद ऐन, २०६३ र िाविजर्नक खररद र्नर्माविी, २०६४ 
(िंिोधन २०७६ िहहत) तथा प्रचर्ित काननु अनिुार हनुेछ । 

६. दरभाउपत्र स्वीकृत गने, नगने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गने िम्पणुि अर्धकार र्ि कार्ाििर्मा िरुशित रहनेछ । 

७. अन्र् थप केही कुराहरु बझु्न परेमा र्ि नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, कार्ाििर् िमर् र्भत्र कार्ाििर्को फोन नं. 
०१४३३११८१ वा मोबाईि नं. ९८४७६२६३३९ मा िम्पकि  गनि िहकनेछ । 

क्र.िं. ठेक्का नं. िामग्रीको हववरण दरभाउपत्र खररद गने 
अशन्तम र्मर्त, िमर् र 
स्थान 

दरभाउपत्र दताि गने र 
खोल्ने र्मर्त िमर् र स्थान 

दरभाउपत्र फारम 
खररद मूल्र् 

कैहफत 
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ट्याविेट खररद – 
१९ थान 
(स्पेर्िहफकेिन 
दरभाउपत्र फाराममा 
तोहकए बमोशजम) 

प्रथम पटक प्रकाशित 
र्मर्तिे १५ ददन र्भत्र । 
की.न.पा. कार्ाििर् 
(कार्ाििर् िमर् र्भत्र) 

१६औ ंददन, ददनको १२ 
बजे िम्म दताि गने र 
िोही ददन ददनको २ बजे 
की.न.पा कार्ाििर्मा 
खोर्िने । 

रु. १०००।-  

                                                                                        


