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मसलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सचू ना
(प्रथि पटक प्रकामशत मिमतिः २०७४/०७/०५)
र्स कार्ायलर्लाई आ.व. २०७४/०७५ िा आवश्र्क पने तपमसल बिोमजिका सािानहरु मसलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खररद गनुयपने भएको हदँ ा सचू नािा उमललमखत शतयहरुको अमिनिा
रमह ईजाजत प्राप्त फिय तथा कम्पनीहरुबाट रीतपूवयक मसलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको छ ।
ठे क्का नं.
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र्ो सचू ना प्रकामशत भएको मिमतले १५ (पन्र) मदनमभत्र मसलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी कागजात प्रत्यर्ेक प्र्ाके जको लामग रु. ३०० ( अक्षरुपी रु. तीन सर्, मफताय नहने
गरी) का दरले र्स कार्ायलर्को सािान्र् प्रशासन शाखाबाट नगदै बझु ाई खररद गनय समकनेछ ।
२. आपूमतयकतायले र्स कार्ायलर्ले प्रिामित गरी तर्ार गरेको दरभाउपत्र िात्र खररद गरी दताय गनुयपनेछ । साथै आपूमतयकतायले आफ्नो दरभाउपत्र मसलबन्दी गरी रीतपूवयक
समहछाप गरी गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्को ठे गानािा आपमू तयकतायको नाि, ठे गाना तथा कुन काि/प्र्ाके जको लामग दरभाउपत्र पेश गने हो सो कुरा स्पष्ट रुपिा
उललेख गरी दताय गनुयपनेछ ।
३. िामथ उललेमखत अमन्ति मिमत र सिर् मभत्र दताय हन आएका मसलबन्दी दरभाउपत्रहरु मसलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमिको रोहवरिा िामथ उमललमखत मिमत
र सिर्िा (मदनको २:००) बजे र्स कार्ायलर्िा खोमलनेछ । सावयजमनक मवदा परेिा सोको भोमलपलट वा कार्ायलर् खल
ु ेको पमहलो मदन सोही सिर् र स्थानिा मसलबन्दी
दरभाउपत्र खोमलनेछ । दरभाउपत्र खररद गने अमन्ति मदन सावयजमनक मवदा पने गएिा सोको भोमलपलट खररद सोको भोमलपलट दताय गरी उलले मखत सिर्िा खोमलनेछ ।
मिलो गरी प्राप्त भएको वा म्र्ाद नामि आएका तथा रीत नपुगेका वा कुनै शतय उललेख भई आएका मसलबन्दी दरभाउपत्र फाराि स्वीकार गररने छै न । साथै प्रमतमनमिहरु
उपमस्थत नभएिा पमन दरभाउपत्र खोलने कार्यिा वािा पने छै न ।
४. मसलबन्दी दरभाउपत्र फाराि साथ खररद गने फिय, कम्पनी वा सस्ं थाले आ.व. २०७३/०७४ को कर चुक्ता प्रिािपत्र पेश गनुयपनेछ । र्द्यमप आ.व. २०७३/०७४ को कर
चक्त
ु ा भई नसके भएिा आ.व. २०७२/०७३ सम्िको कर चक्त
ु ा प्रिािपत्र, फिय सस्ं था वा कम्पनी दताय प्रिाि-पत्र (नवीकरि समहत) का प्रिािपत्रहरुका प्रमतमलमपहरु
नोटरी पमललकबाट प्रिामित गराई पेश गनुय पनेछ ।
५. मसलबन्दी दरभाउपत्र खररदकतायले सावयजमनक खररद कार्यिा भाग मलन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्तामवत खररद कारवाहीिा आफ्नो स्वाथय नबामझएको, सम्बमन्ित पेशा वा
व्र्वसार्िा कुनै सजार् नपाएको साथै सावयजमनक खररद अनुगिन कार्ायलर्को कालो सचू ीिा नपरेको भनी मलमखत कबोल गरे को स्व-िोषिा पत्र अमनवार्य रुपिा
मसलबन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गनुयपनेछ ।
६. मसलबन्दी दामखला गनुय अमि सोिा उमललमखत शतयहरु पररिाि र अन्र् कुराहरु राम्ररी अध्र्र्न, अवलोकन गरी दरभाउपत्र भनय र पेश गनय अनुरोि गररन्छ । दरभाउपत्रिा
उमललमखत कुनै कुरा स्पष्ट नभएिा र्स कार्ायलर्िा कार्ायलर् सिर्मभत्र सम्पकय राख्न समकनेछ ।
७. दरभाउपत्रदाताले कबोल गरे का दर पररवतयन गने सम्बन्ििा कुनै शतय राख्न पाईने छै न ।
८. दरभाउपत्रदताले सल
ं ग्न पररिाि िूलर् पत्र (Bill of Quantity) िा उमललमखत प्रत्यर्ेक िहलिा भनुयपने स्थानिा स्पष्ट रुपिा भनुयपनेछ ।
९. दरभाउपत्र स्वीकृ त गने वा नगने सम्पिू य अमिकार र्स कार्ायलर्िा सरु मक्षत रहनेछ ।
१०. र्ो सचू नािा उललेख हन छुट भएका कुराहरु सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजमनक खररद मनर्िावली, २०६४ तथा अन्र् प्रचमलत कानून अनुसार हनेछ ।
११. र्ो सचू ना र्स कार्ायलर्को सचू ना पाटी तथा वेबसाइट www.mikwakholamun.gov.np िा हेनय समकनेछ ।
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