बराहक्षेत्र नगरपालिका
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बोिपत्र आव्हानको सूचना
र्स बराहक्षेत्र नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको आ.व.२०७७/०७८ को नगरसभाबाट स्वीकृत प्रजनन उन्नत
बोर्र बोका मूल्र्को ५० प्रलतशत अनुदानमा उपिब्ध गराई ववतरण गनयका िालग र्ो सूचनाको अलधनमा रही

;'rgf

प्रकाशशत भएको लमलतिे #)औ) ददन लभत्र शशिबन्दी बोिपत्र (E-Bid बाट समेत पेश गनय सवकने) आव्हान गरीएको छ।
लबस्तृत वववरण सवहतको सूचना र्स कार्ायिर्को वेवसाईट www.barahamun.gov.np मा गई डाउनिोड गरी हेन य वा
नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा सम्पकय गरी बुझ्न सवकने छ।

शतयहरिः-

१. तपलसिमा उल्िेशखत दस्तुर (विताय नहुने गरी) नगद बुझाइ नगदी रलसद वा र्स कार्ायिर्को नाममा रहेको मेगा बैक नेपाि लिलमटे ड
चक्रघट्टी शाखाको आन्तररक राजस्व खाता ( खाता नं. ०२२००१८२५३१२२) मा नगद जम्मा गरे को सक्कि भौचर साथ िमय तथा

व्र्वसार्ीिे लनवेदन साथ अध्र्ावलधक (नववकरण) भएको k|df0f पत्र, दताय प्रमाण पत्र (आ.व.२०७६/०७७ को) कर च ुक्ता प्रमाण, सं िग्न
राखी र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएको लमलतिे ३० औ ं ददन सम्म खररद गरी खररद भएको बोिपत्र सम्बन्धी कागजात ३१ औ ं
ददन ददनको १२ बजे सम्म बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्ायिर्, चक्रघट्टीको नाममा सम्बोधन गरी कामको वववरण, बोिपत्रदाताको नाम,
ठे गाना र िोन नं. समेत स्पष्ट खुिाइ िमयको छाप िगाइ शशिबन्दी िाहाछाप गरी बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्ायिर्मा दताय गराउनु
पनेछ ।

E Bid को िालग Website www.barahamun.gov.np बाट समेत उल्िेशखत समर्ावलध लभत्र बोिपत्र दाशखिा गउन

सवकनेछ । साथै लबक्री भएका बोिपत्र सम्बन्धी कागजातमा भनुप
य ने सम्पूणय पानाहर भरी दताय गनुप
य नेछ ।
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k|hgg\ of]Uo af]o/ af]sfsf] hflto u'0f k|:6 b]lvg] x'g' kg]{ 5 olb hflto u'0f gb]lvPdf g=kf=n] vl/b ug]{ 5}g .

३. र्ो सूचना

प्रकाशशत भएको लमलतिे

#) औ ददन कार्ायिर् समर् लभत्र खररद गने र #! औ ददनको १२:००बजे सम्म बोिपत्र दताय गरी

सक्नु पनेछ। दताय हुन आएका शशिबन्दी बोिपत्र सोही ददन दठक २M००बजे र्सै कार्ायिर्का प्रलतलनलध र बोिपत्र दाता वा लनजहरका
प्रलतलनलधहरको रोहवरमा खोलिनेछ, सो समर्मा बोिपत्र दाता वा लनजहरका प्रलतलनधीहरको उपशस्थती नभए पलन बोिपत्र खोिीनेछ।
४. बोिपत्र पेश गदाय तपशशिको रकम बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्ायिर्को नाममा रहेको मेगा बैङ्क लिलमटे ड नेपाि चक्रघट्टी शाखामा
रहेको धरौटी खाता नं.०२२००१०११७४०४ मा र.१,१५,२००।०० (अक्षरे पी र. एक िाख पन्र हजार दुइ सर् मात्र) जम्मा गरी
सो बैंकको सक्किै भौचर वा मान्र्ता प्राप्त बैङ्किे बराहक्षेत्र नगरपालिकाको नाममा जारी भएको कार्य प्रर्ोजन एवं ठे क्का नं. अलनवार्य रपमा
उल्िेख भएको बोिपत्र जमानतपत्र (बोिपत्र दाशखिा गने अशन्तम लमलतबाट १२० ददन सम्म म्र्ाद भएको )

सं िग्न गनुय पनेछ।

५. बोिपत्र दातािे खररद कावायहीमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताववत खररद कावायहीमा आफ्नो स्वाथय स्वघोषणा बोिपत्र साथ पेश गनुय

^.

पने छ।

बोिपत्र पेश गदाय शशिबन्दी खाम बावहर कार्ायिर्को नाम, कार्यको वववरण र बोिपत्र दाताको िमयको नाम,ठे गाना र सम्पकय नं. स्पष्ट

रपिे उल्िेख गरे को हुनपु ने छ।

७. प्राप्त बोिपत्र मध्र्े सबैभन्दा कम कबोि गने एउटै वा िरक िरक बोिपत्र स्वीकृत गनय सवकने छ।

प्राप्त बोिपत्र स्वीकृत गने वा आंशशक स्वीकृत गने, घटी वा बढी अंङ्क वािािाई ददने वा नददने सो सम्वशन्ध सम्पूणय अलधकार कार्ायिर्मा

*.

सुरशक्षत

रहनेछ।

९. बोिपत्र शतय रवहत,केर मेट नभएको, कार्ायिर्िे उपिब्ध गराएको िाराममा नै भररएको, कुनै थप घट वा द्रष्टब्र् निेखेको हुन ु पने
छ।

१०. समर्मा प्राप्त नभएको, ररत नपुगेको, सूचनाको शतय ववपररत भएको बोिपत्र मालथ कुनै कावायही हुने छै न।

११. बोिपत्र खररद वा दताय गने िमय हरिे कामको सम्वन्धमा राम्रो सं ग बुशझ दरभाउ पत्र भरे को हुन ु पने छ।
१२. बोिपत्र भदाय केरमेट नगरी प्रष्ट रपमा अंक र अक्षर दुवैमा उल्िेख

गनुय पदयछ। अं क र अक्षरमा उल्िेख भएको दर रे टमा िरक

परे मा अक्षरिाई मान्र्ता ददइनेछ।

१३. बोिपत्र खररद गने वा बुझाउने अशन्तम ददन सावयजलनक ववदा पनय गएमा सोको भोलि पल्ट सो कार्यहर हुनेछ।
१४.

af]sfsf] d'Nosf] %) k|ltzt /sd 5gf}6df k/]sf s[ifsx? :j+odn] Joxf]g'{ kg]{ 5 .

१५. बोिपत्र दातािे नक्किी कागजात पेश गरे को पाइएमा लनज बोिपत्र दाताको दरभाउ पत्र रद्द गरी कािो सुचीमा समावेस गनय
सम्वशन्धत लनकार्मा लसिाररस गररनेछ। साथै लनजको जमानत समेत जित हुनेछ।

१६. लनर्मानुसार लतनुय बुझाउनु पने कर दस्तुर आदी बोिपत्र पेश गने िमय स्वर्मिे व्र्होनुय पनेछ।
१७. एक िमयको नाममा खररद भएको बोिपत्र िारम अको िमयको नामना दाशखिा गनय पाईने छै न।

१८. बोिपत्र स्वीकृत भएपलछ आवश्र्कता अनुसार कार्ायिर्बाट आदे श ददइने छ र सो आदे श प्राप्त भएको ७ ददन लभत्र उल्िेशखत
उपिब्ध गराउनु पनेछ। बोिपत्र दातािे उपिब्ध

dflysf] x'g' kg]{ 5 obL ;f] gePdf

af]sf
u/fPs]f] pGgt Aff]o/ af]sfsf] hflto u'0f k|:6 b]lvg] tyf #% ls=nf]= eGbf

विताय गररनेछ र सो को भुक्तानी गरीने छै न।

१९. र्स सूचनामा िेशखएका कुरा र्सै बमोशजम र अन्र् कुराको हकमा सावयजलनक खररद ऐन, लनर्माविी र प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ।

@) gu/kflnsfnfO{ af]o/ af]sf k|fKt ePkl5 s[ifsx?nfO{ ljt/0f u/] kZrft s[ifx?af6 ;+sng ePsf] /sd e'QmfgL ul/g] 5 .
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