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प्रथम पटक प्रकाशीत ममततिः२०७८/०८/२८

लशिबन्दी दरभाउ पत्रको सच
ू ना
यस बराहक्षेत्र नगरपामलकाको कृषि षिकास शाखाको आ.ि.२०७८/०७९ को षिततय हस्तान्तरण शसतत अनुदातनत

मकै प्रितद्धन कायतम र षिततय समानीकरण कायतक्रमद्धारा कृिकहरुलाई बायोमसड कम्पनीको TX369 िणतशंकर मकैको
षिउमा प्रतत के.जि. रु.१००।– एक सय रूपैँया मात्र मल्
ु य अनद
ु ान उपलब्ध गराई षितरण गनतका लागग मकैको षिउ
१०००० दश हिार के.जि. खररद गनुत पने भएको हुुँदा ईच्छुक आगधकारीक बबक्रेताहरुबाट यो सूचनाको अगधनमा रही
प्रथम पटक प्रकामशत भएको ममततले १५ (पन्र) ददन मभत्र मशलबजन्ध दरभाउ पत्र पेश गनत आव्हान गरीएको छ। बबस्तत
ृ

षििरण सदहतको सूचना यस कायातलयको िेिसाईट WWW.barahamun.gov.np मा गई डाउनलोड गरी हे नत िा
नगरपामलकाको कृषि षिकास शाखामा सम्पकत गरी बुझ्न सककने छ।
शततहरुिः-

१.बोलपत्र प्रतत रु.१,०००।–(एकहिार रुपैया मात्र) कितात नहुने गरर ततरी यो सूचना प्रकाशन भएको ममततले १५औ ददन
सम्म कायातलय समय मभत्र यस कायातलयको कृषि षिकास शाखाबाट खररद गनत सककनेछ। दरभाउ पत्र िाराम खररद गदात
तनिेदन साथ अध्यािगधक (नषिकरण) भएको िरमको ईिाित पत्र, षिउ षििन षिक्रेता इिाित पत्र,
प्रमाण पत्र (आ.ि.२०७७/०७८को) कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रततमलषप संलग्न गनुत पनेछ।

मु.अ.कर दतात

२.योसच
ू ना प्रथम पटक प्रकामशत भएको ममततले १५औ ददन कायातलय समय मभत्र खररद गने र १६ औ ददनको

१२:00बिे सम्म बोलपत्र दतात गरी सक्नु पनेछ। दतात हुन आएका मशलबन्दी बोलपत्र सोही ददन दिक २:00बिे यसै
कायातलयका प्रतततनगध र बोलपत्र दाता िा तनिहरुका प्रतततनगधहरुको रोहिरमा खोमलनेछ, सो समयमा बोलपत्र दाता िा
तनिहरुका प्रतततनधीहरुको उपजस्थती नभए पतन बोलपत्र खोमलनेछ।
३.बोलपत्र पेश गदात तपमशलको रकम बराहक्षेत्र नगरपामलकाको कायातलयको नाममा रहे को मेगा बैङ्क मलममटे ड नेपाल
चक्रघट्टी शाखामा रहे को धरौटी खाता नं.3060010003088 मा िम्मा गरी बैङ्कको सक्कलै भौचर िा मान्यता प्राप्त
बैङ्कको ९० ददन म्याद भएको बबडबण्ड सक्कलै दरभाउ पत्र साथ संलग्न गनुत पनेछ।

४. बोलपत्र दाताले खररद कािातहीमा भाग मलन अयोग्य नभएको, प्रस्ताषित खररद कािातहीमा आफ्नो स्िथत स्िघोिणा
बोलपत्र साथ पेश गनुत पने छ।

५. बोलपत्र पेश गदात मशलबन्दी खाम बादहर कायातलयको नाम, कायतको षििरण र बोलपत्र दाताको िमतको नाम,िे गाना र
सम्पकत नं. स्पष्ट रुपले उल्लेख गरे को हुनप
ु ने छ।
६.प्राप्त बोलपत्र मध्ये सबैभन्दा कम कबोल गने एउटै िा िरक िरक बोलपत्र स्िीकृत गनत सककने छ।

७. प्राप्त बोलपत्र स्िीकृत गने िा आंमशक स्िीकृत गने, घटी िा बढी अंङ्क िालालाई ददने िा नददने सो सम्िजन्ध
सम्पूणत अगधकार कायातलयमा सुरक्षक्षत

रहनेछ।

८. बोल पत्र शतत रदहत,केर मेट नभएको, कायातलयले उपलब्ध गराएको िाराममा नै भररएको, कुनै थप घट िा द्रष्टब्य
नलेखेको हुनु पने छ।
९. समयमा प्राप्त नभएको, ररत नपुगेको, सूचनाको शतत षिपररत भएको बोलपत्र मागथ कुनै कािातही हुने छै न।
१०. बोलपत्र खररद िा दतात गने िमत हरुले कामको सम्िन्धमा राम्रो संग बुझि दरभाउ पत्र भरे को हुनु पने छ।

११. बोल पत्र भदात केरमेट नगरी प्रष्ट रुपमा अंक र अक्षर दि
ु ैमा उल्लेख
दर रे टमा िरक परे मा अक्षरलाई मान्यता ददइनेछ।

गनुत पदत छ। अंक र अक्षरमा उल्लेख भएको

१२. बोलपत्र खररद गने िा बि
ु ाउने अजन्तम ददन साितितनक षिदा पनत गएमा सोको भोमल पल्ट सो कायतहरु हुनेछ।
१३. बोलपत्र दररे ट उल्लेख गदात मु.अ.कर सदहतको मुल्य उल्लेख गनुत पनेछ।

१४. दर भाउ दाताले नक्कली कागिात पेश गरे को पाइएमा तनि दरभाउ पत्र दाताको दरभाउ पत्र रद्द गरी कालो
सुचीमा समािेस गनत सम्िजन्धत तनकायमा मसिाररस गररनेछ। साथै तनिको िमानत समेत िित हुनेछ।
१५.तनयमानस
ु ार ततनुत बि
ु ाउनु पने कर दस्तरु आदी दरभाउ पत्र पेश गने िमत स्ियमले व्यहोनुत पनेछ।
१६.एक िमतको नाममा खररद भएको दरभाउ पत्र िारम अको िमतको नामना दाझखला गनत पाईने छै न।

१७.बोलपत्र स्िीकृत भएपतछ आिश्यकता अनुसार कायातलयबाट आदे श ददइने छ र सो आदे श प्राप्त भएको ७ ददन मभत्र

उल्लेझखत सामग्री उपलब्ध गराउनु पनेछ। बोल पत्र दाताले उपलब्ध गराएको सामग्री गुणस्तर दहन(म्याद समाजप्त
भएको, उमार शजक्त मापदण्ड भन्दा कम, िाततय शुद्धता मापदण्ड भन्दा कम ) भएमा सामान कितात गररनेछ र सो
को भक्
ु तानी गरीने छै न।

१८. यस सूचनामा लेझखएका कुरा यसै बमोजिम र अन्य कुराको हकमा साितितनक खररद ऐन, तनयमािली र प्रचमलत
कानुन अनुसार हुनेछ।
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