भीरकोट नगरपालिका

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्
वर्रघारी, स्र्ाङ्जा
Road pavement and Protection सम्बन्धी कार्यको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सुचना
प्रथम पटक प्रकालित लमतत: २०७४।१०।०७

र्स नगरपालिकाको िागग तपलसि बमोजजमको Road pavement and Protection सम्बन्धी कार्य लििबन्दी दरभाउपत्रको माध्र्मबाट
गननप
य ने भएको हनुंदा नेपाि सरकारबाट ईजाजत प्राप्त सुंस्था/कम्पनी/तनमायण व्र्वसातर्बाट तनम्न लिखित ितयहरुको अगधनमा रही रीत
पनवक
य लििबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको व्र्होरा सम्बजन्धत सबैको जानकारीको िागग र्ो सनचना प्रकालित गररएको छ ।
तपलसि
1.

दरभाउपत्र फारम र्ो सच
न ना प्रथम पटक प्रकालित भएको लमततिे १५ ददन (२०७४।१०।२१ )लभत्र चािन आ.ब.का िागग नववकरण

भएको ईजाजत पत्र, आर्कर दताय तथा मन.अ.कर दताय प्रमाण पत्र, आ.ब.२०७३/०७४ को करचनक्ता प्रमाणपत्रको प्रततलिवप सुंिग्न

रािी लिखित तनवेदन साथ ति उल्िेखित दस्तनर (फफताय नहनने) ततरी र्स कार्ायिर्बाट िररद गनय सफकने छ ।
2. िररद भएको दरभाउपत्र प्रथम पटक सनचना प्रकालित भएको लमततिे १६ औुं ददन (२०७४।१०।२२) को १२.०० बजे लभत्र लििबन्दी

िाहाछाप िगाई िाममा Road pavement and Protection सम्बन्धी कार्यको दरभाउपत्र भन्ने व्र्होरा प्रष्ट िनिाई र्स

कार्ायिर्मा दताय गररसक्नन पनेछ । दताय भएका दरभाउपत्रहरु सोही ददन अपरान्ह २.०० बजे उपजस्थत दरभाउपत्रदाता वा तनजका
प्रतततनगधहरु तथा र्स कार्ायिर्का प्रतततनगधहरुको रोहवरमा िोलिने छ । दरभाउपत्रदाता वा तनजका प्रतततनगधहरु उपजस्थत
नभएमा पतन दरभाउपत्र िोल्न बाधा पने छै न ।

दरभाउपत्र िररद गने वा दाखििा गने अजन्तम ददन ववदा परे मा िगत्तै कार्ायिर् िनिेको ददन सोही समर् अननसार हननेछ ।
4. दरभाउपत्रसाथ जमानत अुंकको २.५ प्रततितिे हनन आउने रकम नेपाि बैंक लिलमटे ड स्र्ाङ्जा िािा जस्थत र्स कार्ायिर्को
3.

नामको धरौटी िाता नुं ०७२०३००००००००३०००००७ मा जम्मा गरे को सक्कि बैंक भौचर वा सो रकम बराबरको र्स कार्ायिर्को
नाममा जारी गररएको ४५ ददन मान्र्ता भएको बबडबण्ड(Bidbond) पेि गननय पनेछ ।

5.

म्र्ाद नातघ आएको, ररत नपनगेको र ितय राखिएको दरभाउपत्र उपर कननै कारवाही गररने छै न ।

6. दरभाउपत्रदाताबाट दरभाउपत्रमा उल्िेखित मनल्र् अलभवद्
य नेछ । अुंक र
न ैमा उल्िेि गननप
ृ गध कर बाहे कको रकम अुंक र अक्षर दब
अक्षर फरक परे मा अक्षरमा िेखिएकोिाई मान्र्ता ददईनेछ । केरमे ट भएकोमा केरमेट भएको ठाउुं मा अतनवार्य दस्तित र छाप

हननप
न नेछ ।
7. दरभाउपत्र स्वीकृत गने वा नगने, आुंलिक रुपमा स्वीकृत गने वा रद्ध गने सम्पण
न य अगधकार र्स कार्ायिर्मा सरन क्षक्षत रहनेछ ।
8.

दरभाउपत्र स्वीकृत भएपतछ कबोि अुंकको ५ प्रततितिे हनने रकम नेपाि बैंक लिलमटे ड स्र्ाङजा िािा जस्थत र्स कार्ायिर्को
नामको धरौटी िाता नुं ०७२०३००००००००३०००००७ मा जम्मा गरे को सक्कि बैंक भौचर वा सो रकम बराबरको र्स कार्ायिर्को
नाममा जारी गररएको १२० ददन मान्र्ता भएको जमानत पत्र (Performance Bond) सम्झौता गननय अतघ पेि गनप
नय नेछ ।

9.
10.

दरभाउपत्र सम्बन्धी कननै कनरा बझ्
न नन परे मा कार्ायिर् समर् लभत्र र्स कार्ायिर्मा सम्पकय राख्न सफकनेछ ।

र्स सच
न नामा िेखिएको हकमा र्सै अनस
न ार र र्समा उल्िेि नभएको हकमा सावयजतनक िररद ऐन २०६३ र

सावयजतनक िररद तनर्माविी २०६४ तथा अन्र् प्रचलित काननन बमोजजम हननेछ ।
11.
लििबन्दी दरभाउपत्रको बबवरण तनम्नाननसार हननेछ ।
S.N.

Contract
Identification No.

1

03/2074-075

Description

Road Pavement and
Protection works

Minimum
Bid security
Amount
Rs.49945.00

Cost for bid
document
Rs.1000

