मिक्वाखोला गाउँपामलका

गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्
ु
साँबा, ताप्ले जङ

१ नं. प्रदे श, नेपाल
सूची दताय गने सम्बन्धी सू चना
(प्रथिपटक प्रकाशशत मिमत २०७४/०५/१२)
सूचना नं. १/०७४/०७५
र्स

कार्ायलर्को लामग आ.व. ०७४/०७५ का लामग आवश्र्कता भएका बखत िालसािान वा से वा

खरिद गनुय पने भएकोले तपमसलिा उल्ले ख भए बिोशजिका िालसािान तथा सेवाहरु उपलब्ध गिाउन
इच्छु क फियले फिय दताय/नववकिण भएजको प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप, स्थार्ी ले खा नम्बि तथा िूल्र् अमभवृवि
कििा दताय/नववकिण भएको प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप, आ.व. २०७३/०७४ को कि च ुक्ताको प्रिाणपत्रको
प्रमतमलवप सवहत कार्ायलर् सिर् मभत्र र्स कार्ायलर्िा रु. १०।- को वटकट अमनवार्य रुपिा टाँस गिी
प्रत्र्ेक सिूहका लामग छु ट्टाछु ट्टै िौजुदा सूचीिा दताय हुनका लामग सावयजमनक खरिद ऐन, २०६३ तथा
सावयजमनक खरिद मनर्िावली, २०६४ (सं शोधन सवहत) मनर्ि १८ बिोशजि मनिन्ति सूशचकृत हुने सक्ने
व्र्वस्था भएकाले इच्छु क फियहरुले सूशचकृत हुन मनवेदन तोवकएको ढाँचा (सावयजमनक खरिद मनर्िावलीको
अनुसूची २) िा मनवेदन दताय गिाउनुहन
ु अनुिोध छ । साथै, रित नपुगेका ि मनवेदनहरु सूशचकृत नहुने
व्र्होिा सिेत जानकािी सवहत र्ो सूचना कार्ायलर्को सूचना पाटीिा टाँस गरिएको व्र्होिा सम्बशन्धत
सबैको जानकािीका लामग र्ो सूचना प्रकाशशत गरिएको छ ।
सूची दताय गिाउन सवकने कार्ायलर्हरुुः-

ु
१. गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, मिक्वाखोला, साँबा ताप्लेजङ

(क) खरिद तथा आपूमतय
१.

िसलन्द तथा कार्ायलर् सािानहरु

२.

कम्प्र्ुटि, वप्रन्टि, फोटोकपी, फ्याक्स, र्ुवपएस तथा इले क्रोमनक्स सािान/पाटपूजाय/टोनि/िसी
सप्लाई

३.

इलेशक्रकल सािानहरु

४.

छपाई सम्बन्धी कार्य

५.

फमनयचि तथा फमनयमसङ्ग ि िियत

६.

िोटिसाइकल आपूमतय

७.

वपउने पानी (बोतल/जाि)

८.

सवािी साधनको पाटयपूजाय

९.

पत्रपमत्रकाकहरुको आपूमतय

१०. कुरिर्ि
११. सवािी

सेवा
साधन भाडािा मलने सम्बन्धी कार्य

१२. धािा

बाथरुिका सािानहरुको आपूमतय

(ख) िियत तफय
१. कम्प्र्ुटि, ल्र्ापटप, फोटोकपी, फ्याक्स, वप्रन्टि, एवं इले क्रोमनक सािानहरु
२. िोटिसाइकल, काि, शजप, भ्र्ान

३. दिाज, कुसी, टे बल, एवं . फमनयचि सम्बन्धी सािानहरु
४. भवन मभत्र साना मतना पावटयशन एवं िियत कार्यहरु
(ग) सेवा ि पिािशय सेवा तफय
१.

कम्प्र्ुटि/ सूचना प्रववमध सम्बन्धी तामलि

२.

सफ्टवेर्ि मनिायण/ईिेल/ईन्टिनेट/एसएिएस आपूमतय सम्बन्धी सेवा

३.

भवन तथा परिसि सिसफाई

४.

तामलि गोष्ठी सञ्चालन गने

५.

ववज्ञहरुको पिािशय सेवा

(घ) खाद्यान्न तफय
१.
२.

खाजा प्र्ाकेट
लन्च मडनि

मनवेदन साथ पेश गनुप
य ने कागजात (र्ोग्र्ताका आधािहरु)
१. सम्बशन्धत क्षेत्रिा काि गनय फिय दताय नवीकिण भएको प्रिाणपत्रको छार्ाँप्रमत
२. स्थार्ी ले खा नम्बि ि िु.अ.कििा दताय भएको प्रिाणपत्रको छार्ाँप्रमत
३. िु.अ. कििा दताय हुनपु नेको हकिा सोको आमधकारिक

कागजातको छार्ाँप्रमत

४. आमथयक वर्य २०७३/०७४ को कि च ुक्ता प्रिाणपत्रको छार्ाँप्रमत

५. पेशागत कसुििा कुनै सजार् पाए वा नपाएको व्र्होिाको मलशखत जानकािी
अन्र् जानकािीहरु

१. िीत नपुगी आएका वा आवश्र्क कागजात नभएका दिखास्तहरु सूशचकृत गनय मिक्वाखोला गाउँ
कार्यपामलकाको कार्ायलर् बाध्र् हुने छै न ।

२. सूशचकृत भएका व्र्शक्त, फिय वा कम्पनीको सेवा सन्तोर्जनक नभएिा िौजुदा सूचीबाट हटाउन
सवकनेछ ।

३. सूची दताय गिाउन चाहने, व्र्शक्त, फिय, कम्पनी प्रचमलत कानून अनुसाि र्ोग्र् भएको हुनपु नेछ ।
४. सूशचकृत गने वा नगने सम्पूण य अमधकाि र्स कार्ायलर्लाई हुनेछ।

