बराहक्षेत्र नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
कृषि षिकास शाखा
चक्रघट्टी, सुनसरी

१.नं.प्रदे श नेपाि
प्रथम पटक प्रकाशीत लमलतिः२०७७/०८/२6

शशिबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

र्स बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कृषि षिकास शाखाको आ.ि.२०७७/०७८ को षिलतर् हस्तान्तरण शसतय अनुदालनत

मकै प्रियद्धन बालि षिकास कार्यक्रमद्धारा कृिकहरुिाई बार्ोलसड कम्पनीको TX369 िणयशंकर मकैको िीउमा प्रलत के.शि.
रु.१००।- एक सर् रूपैँ र्ा मात्र मुल्र् अनुदान उपिब्ध गराई षितरण गनयका िालग मकैको िीउ

१०००० दश हिार

के.शि. खररद गनुय पने भएको हुुँदा ईच्छु क आलधकारीक लबक्रेताहरुबाट र्ो सूचनाको अलधनमा रही प्रथम पटक प्रकाशशत

भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददन लभत्र शशिबन्दी दरभाउ पत्र पेश गनय आव्हान गरीएको छ। लबस्तृत षििरण सषहतको सूचना
र्स कार्ायिर्को िेिसाईट www.barahamun.gov.np मा गई डाउनिोड गरी हेन य िा नगरपालिकाको कृषि षिकास शाखामा
सम्पकय गरी बुझ्न सषकने छ।
शतयहरुिः१.बोिपत्र प्रलत रु.१,०००।–(एकहिार रुपैर्ा मात्र) षिताय नहुने गरर लतरी र्ो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे १५औ ददन
सम्म कार्ायिर् समर् लभत्र र्स कार्ायिर्को कृषि षिकास शाखाबाट खररद गनय सषकनेछ। दरभाउ पत्र िाराम खररद गदाय

लनिेदन साथ अध्र्ािलधक (नषिकरण) भएको िमय िा सं स्थाको को ईिाित पत्र, िीउ षििन षिक्रेता इिाित पत्र, मु.अ.कर
दताय प्रमाण पत्र (आ.ि.२०७७/०७८को) कर च ुक्ता प्रमाण पत्रको प्रलतलिषप सं िग्न गनुय पनेछ।

२.र्ोसूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएको लमलतिे १५औ ददन कार्ायिर् समर् लभत्र खररद गने र १६ औ ददनको
१२:00बिे सम्म बोिपत्र दताय गरी सक्नु पनेछ। दताय हुन आएका शशिबन्दी बोिपत्र सोही ददन दिक २:00बिे र्सै
कार्ायिर्का प्रलतलनलध र बोिपत्र दाता िा लनिहरुका प्रलतलनलधहरुको रोहिरमा खोलिनेछ, सो समर्मा बोिपत्र दाता िा
लनिहरुका प्रलतलनधीहरुको उपशस्थती नभए पलन बोिपत्र खोलिनेछ।
३.बोिपत्र पेश गदाय तपशशिको रकम बराहक्षेत्र नगरपालिकाको कार्ायिर्को नाममा रहे को मेगा बैङ्क लिलमटे ड नेपाि
चक्रघट्टी शाखामा रहे को धरौटी खाता नं.०२२००१०११७४०४ मा िम्मा गरी सो बैङ्कको सक्किै भौचर िा मान्र्ता प्राप्त
बैङ्कको ९० ददन म्र्ाद भएको लबडबण्ड सक्किै दरभाउ पत्र साथ सं िग्न गनुय पनेछ।
४. बोिपत्र दाता खररद कािायहीमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताषित खररद कािायहीमा आफ्नो स्िाथय नभएको स्िघोिणा
पत्र, बोिपत्र साथ पेश गनुय पने छ।
५. बोिपत्र पेश गदाय शशिबन्दी खाम बाषहर कार्ायिर्को नाम, कार्यको षििरण र बोिपत्र दाताको िमयको नाम,िे गाना र
सम्पकय नं. स्पष्ट रुपिे उल्िे ख गरे को हुनपु ने छ।

६.प्राप्त बोिपत्र मध्र्े सबैभन्दा कम कबोि गने एउटै िा िरक िरक बोिपत्र स्िीकृत गनय सषकने छ।

७. प्राप्त बोिपत्र स्िीकृत गने िा आंशशक स्िीकृत गने, घटी िा बढी अं ङ्क िािािाई ददने िा नददने सो सम्िशन्ध सम्पूणय
अलधकार कार्ायिर्मा सुरशक्षत

रहनेछ।

८. बोि पत्र शतय रषहत,केर मेट नभएको, कार्ायिर्िे उपिब्ध गराएको िाराममा नै भररएको, कुनै थप घट िा द्रष्टब्र्
निेखेको हुन ु पने छ।

९. समर्मा प्राप्त नभएको, ररत नपुगक
े ो, सूचनाको शतय षिपररत भएको बोिपत्र मालथ कुनै कािायही हुने छै न।

१०. बोिपत्र खररद िा दताय गने िमय िा सं स्थाहरुिे कामको सम्िन्धमा राम्रो सं ग बुशि दरभाउ पत्र भरे को हुन ु पने छ।

११. बोि पत्र भदाय केरमेट नगरी प्रष्ट रुपमा अं क र अक्षर दुिैमा उल्िेख

गनुय पदयछ। अं क र अक्षरमा उल्िे ख भएको

दर रे टमा िरक परे मा अक्षरिाई मान्र्ता ददइनेछ।

१२. बोिपत्र खररद गने िा बुिाउने अशन्तम ददन साियिलनक षिदा पनय गएमा सोको भोलि पल्ट सो कार्यहरु हुनेछ।
१३. बोिपत्र दररे ट उल्िेख गदाय मु.अ.कर सषहतको मुल्र् उल्िेख गनुय पनेछ।

१४. दर भाउ दातािे नक्किी कागिात पेश गरे को पाइएमा लनि दरभाउ पत्र दाताको दरभाउ पत्र रद्द गरी कािो सुचीमा
समािेस गनय सम्िशन्धत लनकार्मा लसिाररस गररनेछ। साथै लनिको िमानत समेत िित हुनेछ।

१५.लनर्मानुसार लतनुय बुिाउनु पने कर दस्तुर आदी दरभाउ पत्र पेश गने िमय िा सं स्था स्िर्मिे व्र्होनुय पनेछ।
१६.एक िमयको नाममा खररद भएको दरभाउ पत्र िारम अको िमयको नामना दाशखिा गनय पाईने छै न।

१७.बोिपत्र स्िीकृत भएपलछ आिश्र्कता अनुसार कार्ायिर्बाट आदे श ददइने छ र सो आदे श प्राप्त भएको ७ ददन लभत्र
उल्िेशखत सामग्री उपिब्ध गराउनु पनेछ। बोि पत्र दातािे उपिब्ध गराएको सामग्री गुणस्तर षहन(म्र्ाद समालप्त भएको,
उमार शशक्त मापडण्ड भन्दा कम, िालतर् शुद्धता मापडण्ड भन्दा कम ) भएमा सामान षिताय गररनेछ र सो को भ ुक्तानी
गरीने छै न।

१८. र्स सूचनामा िेशखएका कुरा र्सै बमोशिम र अन्र् कुराको हकमा साियिलनक खररद ऐन, लनर्माििी र प्रचलित
कानुन अनुसार हुनेछ।
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