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धरान उप-महानगरपालिका कार्ाािर्
(तफद्युि ् िथा अन्म साभाग्रीहरू, छऩाई िथा स्टे सनयी आऩूतिय सम्फन्धी
तसरफन्दी दयबाउऩत्र िथा फोरऩत्र आव्हानको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७३/०४/२६)
प्रस्िुि सन्दबयभा आ.व. २०७३/०७४ का रातग आवश्मक ऩने य तफद्युि ् िथा अन्म साभाग्रीहरू, छऩाई, स्टे सनयी सम्फन्धी तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्रको भाध्मभफाट खरयद गनुऩ
य ने बएकोरे उक्त साभान आऩूतिय गनय इच्छु क इजाजि प्राप्त व्मशक्त, पभय, ववक्रेिा, सप्रामसयहरुरे दे हामका िियहरुको

अधीनभा यही यीि ऩूवक
य को िऩतसरभा उल्रेख बए फभोशजभको ठे क्का नां. १ दे शख ३ नां. का रातग छु ट्टाछु ट्टै तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र ऩेि गनय हुन मो
सूचना प्रकाशिि गरयएको छ।

िियहरु्
1=

तसरफन्दी दयबाउऩत्र पायाभका रातग रु. ३००।–(िीन सम) िथा तसरफन्दी फोरऩत्र पायाभ को रु. १०००।–(एक हजाय) भात्र वपिाय नहुने
गयी तभति २०७३।०४।२६ गिेको याविम दै तनक ब्राष्ट टाइम्स ऩतत्रकाभा प्रकाशिि सूचना फभोशजभ प्राप्त गनय सवकनेछ।

२

of]Uo l;naGbL b/efpkqbftf/af]nkbftfx¿n] o; ;DaGwL yk hfgsf/Lsf] nflu jf l;lnaGbL/af]nkbftf ;DaGwL sfuhftx? x]g{ -cWoog ug{_
rfx]df, o; sfof{nosf] lgDg 7]ufgfdf ;Dks{ /fVg ;Sg]5g\M
(धयान उऩभहानगयऩातरका कामायरम, धयान-१२, बण्डाय िथा खरयद उऩिाखा, ०२५-५२०४०७, ५२०६३६),

email: info@dharan.gov.np, http:/www.dharan.gov.np
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of]Uo l;naGbL b/efpkq.af]nkq ;DaGwL sfuhftx? धयान
lnlvt lgj]bg k]z u/L k|fKt ug{ ;Sg]5g\ .

उऩभहानगयऩातरका कामायरम धयान १२,

>L Onfsf k|zf;g sfof{रम

धयान १३,

af6

तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र पायाभका साथ पभयको कम्ऩनी दिायको प्रभाणऩत्र, भूल्म अतबवृवद्ध कय दिाय, स्थामी रेखा नम्फय दिाय प्रभाण ऩत्र,
व्मवसाम प्रभाणऩत्रको प्रतितरऩी सवहि आ.व. २०७१।०७२ सम्भको कय च ुक्ता गये को प्रभाणका कागजािहरू सां रग्न याखी िर उशल्रशखि तभति
य सभमतबत्र मस कामायरमभा ऩेि गनुय ऩनेछ .

५

तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र दािाहरूरे खरयद कायफाहीभा बाग तरन अमोग्म नबएको, प्रस्िाववि खरयद कायफाहीभा आफ्नो स्वाथय नफाशझएको य
सम्फशन्धि ऩेिा वा व्मवसाम सम्फन्धी कसुयभा आपूरे सजाम नऩाएको बनी तरशखि रूऩभा गये को घोषणाऩत्र अतनवामय ऩेि गनुय ऩनेछ ।

६

तसरफन्दी दयबाउ/फोरऩत्रदािा आपूरे कफोर गये को कूर अां कको २.५% रे हुन आउने यकभ याविम फाशणज्म फैं क िाखा कामायरम धयानभा धयौटी
खािा नां.

@!^)#)#))##)) भा जम्भा किाय य प्रमोजन स्ऩष्ट खुराई जम्भा गये को फैक बौचयको अधयकवट्ट सक्करै बौचय वा मस कामायरमको नाभभा

भान्मिा प्राप्त वाशणज्म फैकफाट जायी बएको दयबाउऩत्रको हकभा घटीभा ७५ ददन य फोरऩत्रको हकभा घटीभा १२० ददन अवतधको तफडफण्ड सां रग्न
याख्नु ऩनेछ ।
७

तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र पायाभको ऩरयभाण सूचनाभा दयये ट रेख्दा उशल्रशखि स्ऩेतसवपकेसन फभोशजभका भारसाभानहरू नै उऩरब्ध गयाउने गयी

आपूरे कफोर गये को दयये ट य जम्भा यकभ (भ्माट फाहेक) अङ्क य अऺयभा प्रस्ट रेख्न ु ऩनेछ । अांक य अऺयभा पयक ऩये भा अऺयभा रेशखएकोराई
भान्मिा ददइनेछ ।
८

तसरफन्दी खाभको फावहयी बागभा कुन कामयको दयबाउऩत्र/फोरऩत्र ऩेि गये को हो, य सोको ठे क्का नां. स्ऩष्ट रूऩभा रेशखएको हुन ु ऩनेछ ।अस्ऩष्ट वा
केयभेट बएको ऩाइएभा भान्मिा ददइने छै न ।

९

तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र ऩेि गने य खोतरने ददन सावयशजनक तफदा ऩये भा उक्त कामयहरू क्रभि् सो को बोतरऩल्ट सोही सभमभा हुनछ
े ।

१०

;/sf/L

कामायरमको

प्रतितनतधहरु

य

सम्फशन्धि

दयबाउऩत्र/फोरऩत्रकादािाहरुको

आतधकारयक

प्रतितनतधहरू

योहफयभा

दिाय

बएका

दयबाउऩत्र/फोरऩत्रहरु खोतरनेछ । दयबाउऩत्र/फोरऩत्रकादािाहरुको आतधकारयक प्रतितनतधहरू अनुऩशस्थि बएभा दयबाउऩत्र/फोरऩत्र खोल्नभा फाधा
ऩनेछैन ।
११

दयबाउऩत्र/फोरऩत्र स्वीकृि गने, नगने वा आांशिक स्वीकृि गने सम्ऩूण य अतधकाय मस कामायरमभा सुयशऺि यहनेछ ।

१२

ववस्िृि जानकायीका रातग मस कामायरमको बण्डाय िथा सम्ऩशि व्मवस्थाऩन उऩिाखाभा सम्ऩकय गयी फुझ्न सवकनेछ ।

तसरफन्दी दयबाउऩत्र/फोरऩत्र पायाभको प्रकाय, वकतसभ, पायाभ दस्िुय, रागि अनुभान, दयबाउऩत्र/फोरऩत्र जभानि यकभ, ऩेि गने तभति सभम रगामि खोतरने तभति, सभम
य स्थान तनम्न अनुसाय हुनछ
े ।

ठे क्का नं.
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