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गाउॉऩालरका

गाउॉ कामााऩालरकाको कामाारम

r'nfr'nL, O{nfd
१ नॊ. प्रदे श, नेऩार

फोरऩत्र आह्वानको सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत २०७५/०९/०^ (21 Dec 2018)

मस कामाारमको आ.फ. २०७५/०७६ को तऩसीर फभोशजभको स्वीकृत कामाक्रभहरु शशरफन्दी फोरऩत्रको भाध्मभफाट
गनना ऩने बएकोरे लनभााण व्मवसामीहरुरे लनम्न शताहरुको अलधनभा यही शशरफन्दी फोरऩत्र ऩेश गनना हनन सम्फशन्धत
सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ ।
शताहरू:
१. तऩलसरभा उल्रेशित दस्तनय(फपताा नहनने गयी वा
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Biratnagar शािाभा यहेको सॊ शचत कोष िाता नॊ.

गाउॉऩालरका कामाारमको

N.M.B Bank

10309100607442000004 भा जम्भा गये को बौचय

साथ लनभााण व्मवसामीरे व्मवसाम नफवकयण बएको इजाजत ऩत्र, आमकय तथा भन.अ.कय दताा प्रभाणऩत्र य
आ.फ.२०७५/०७६ कय च नक्ताको प्रभाणऩत्रको प्रभाशणत प्रलतलरफऩहरु सॊ रग्न यािी मो सूचना प्रथभ ऩटक
प्रकाशशत बएको लभलतरे ३० औ (लभलत २०७५/१०/०५ (19 Jan 2019) गतेका) ददन कामाारम सभमलबत्र E-

Procurement भापात सावाजलनक िरयद अननगभन कामाारम ( PPMO) को website www.bolptra.gov.np
फाट फोरऩत्र िरयद गना सफकन्छ ।
२. िरयद बएको फोरऩत्र पायभहरू उल्रेि बएका सफै फववयण रयतऩूवक
ा बयी फोरऩत्रदातारे प्रत्मेक ऩानाभा सही
छाऩ गयी काभको फववयण,फोरऩत्रको नाभ,ठे गाना य पोन नॊ. सभेत स्ऩष्ट िनराई पभाको छाऩ रगाई
शशरफन्दी राहाछाऩ प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशन बएको लभलत ३१ औ ददन (लभलत २०७५/ १०/०६ (20 Jan
2019)) गते ददउसोको १२:०० फजेसम्भ सावाजलनक िरयद अननगभन कामाारम (

PPMO) को website भा

दताा गनना ऩनेछ ।
३. दताा बएका फोरऩत्रहरू सोही ददन ददनको २:०० फजे कामाारमका प्रलतलनलधहरु य फोरऩत्रदाता वा लनजको
प्रलतलनलधहरूको योहफयभा िोलरनेछ ।फोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधहरु उऩशस्थत नबएभा ऩलन फोरऩत्र
िोल्ने कामाभा कननै फाधा ऩनेछैन ।
४. फोरऩत्र लफक्री तथा दाशिरा गने अशन्तभ ददन सावाजलनक लफदा ऩये भा उक्त कामाहरू फवदाको रगतैऩलछ
कामाारम िनरेको ददन सोही फभोशजभ हननेछ ।
५ शशरफन्दी फोरऩत्र पायभसाथ जभानत फाऩत तऩलसरभा तोफकएको यकभ मस कामाारमको नाभभा यहेको

N.M.B. Bank Biratnagar धयौटी िाता नॊ.

10309100607442000003 भा यकभ जम्भा गरय

सक्कर फैं क बौचय वा नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त फैं कफाट जायी बएको १२० ददन भान्म अफलध बएको
फैं क जभानत ऩेश गनना ऩने छ।

i

६. फोरऩत्रदातारे फोरऩत्रभा दयये ट बदाा भनल्म अलबवृदि कय फाहेकको दयये ट उल्रेि गननऩ
ा नेछ ।फोरऩत्रभा
न ने छ । अॊ क य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा
प्रत्मेक आइटभवाइज दय अॊ क य अऺय दनवै स्ऩष्ट रेख्नऩ
रेशिएकोराई भान्मता ददइनेछ । केयभेट बएको ठाॉउभा फोरऩत्रदाताको सहीछाऩ बएको हननऩन नेछ ।
७. मस गाॉउऩालरकाको फहतराई ध्मान यािी कननै जनाइ व नजनाई ऩूया वा अॊ शशक रूभा स्वीकृलत गने वा नगने
अलधकाय मस कामाारमभा सनयशऺत यहनेछ ।
८. रयत नऩनगी वा म्माद नाघी य कननै शता यािी ऩेश हनन आएका फोरऩत्रहरू भान्म हननेछैन ।
९. मस सूचनाभा उल्रेि नबएका कनयाहयको हकभा सावाजलनक िरयद ऐन २०६३ य लनमभावरी २०६४
(सॊ शोधन सफहत) तथा प्रचलरत कानून अननसाय हननेछ ।
१०. मस सूचना सावाजलनक िरयद अननगभन कामारम

website:www.bolptra.gov.np य
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गाउॉऩालरकाको

कामाारमको website: chulachulimun.gov.np भा सभेत याशिएको छ ।
११. फोरऩत्र स्वीकृत बएऩलछ ऩपाभेन्स फण्ड फाऩत फोरऩत्रदातारे कफोर गये को अॊ कको लनमभाननसाय हनने यकभ
मसै सूचनाको फनदा नॊ. ५ भा उल्रेशित िाताभा नगद जम्भा गये को सक्कर फैं क बौचय वा मस कामाारमका
ऩऺभा न्मूनतभ कामा सम्ऩन्न गनना ऩने अवलध बन्दा कम्तीभा १३ भफहना फढीको म्माद यािी जायी गये को फैं क
जभानी ऩत्र ऩेश गननऩ
ा नेछ ।
१२. काभको गनणस्तय स्वीकृत स्ऩेलसफपकेशन अननसाय हननऩन नेछ । फोरऩत्रदातारे लनभााण स्थर य सम्ऩादन गने
काभको सम्फन्धभा याम्रोसॉग फनझी दयये ट बये को भालननेछ ।
तऩशशर:
लस.नॊ.

१.

ठे क्का नॊ.

1/Chulachuli/075
/76

काभको फववयण

Construction of Black Top
road to rural Municipality
Office Building

र.ई.यकभ (भ्माट य

फोरऩत्र जभानत

फोरऩत्र पायभ

कशन्टन्जेन्सी फाहे क)

यकभ

दस्तनय
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