मेरिङदे न

गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
ु
सान्थाक्ा , ताप्िे जङ
१ नं. प्रदे श, नेपाि
लसिबन्दी दिभाउपत्र आव्हानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७४/११ /०२ )
र्स कार्ायिर्िाई आ.व. २०७४/०७५ मा आवश्र्क पने तपशीि बमोशजमका सामानहरु

लसिबन्दी दिभाउपत्रद्वािा खरिद गनुप
य ने भएको हुँदा सूचनामा उशलिशखत शतयहरुको अधीनमा िही
इजाजत प्राप्त फमय तथा कम्पनीहरुबाट िीतपूवक
य लसिबन्दी दिभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।
ठे क्का नं.
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४५ ददन
१. र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) ददनलभत्र लसिबन्दी दिभाउपत्र सम्बन्धी
कागजात रु. १००० (अक्षरुपी रु. एक हजाि, फफताय नहुने गिी) का दििे र्स कार्ायिर्को
आलथयक प्रशासन शाखामा नगद दस्तुि बुझाई सामान्र् प्रशासन शाखाबाट लिन सफकनेछ ।
२. आपूलतयकतायिे र्स कार्ायिर्िे तर्ाि गिी प्रमाशित गिे को दिभाउपत्र मात्र खरिद गिी दताय

गनुप
य नेछ । साथै आपूलतयकतायिे आफ्नो दिभाउपत्र लसिबन्दी गिी िीतपूवक
य सहीछाप गिी
मेरिङदे न गाउँ

कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ठे गानामा आपूलतयकतायको नाम तथा ठे गाना

स्पष्ट रुपमा उलिे ख गिी दताय गनुप
य नेछ ।
३. मालथ उलिेशखत अशन्तम लमलत ि समर् लभत्र दताय हुन आएका लसिबन्दी दिभाउपत्रहरु
लसिबन्दी दिभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको िोहविमा मालथ उशलिशखत लमलत ि समर्मा
(ददनको २:०० बजे) र्स कार्ायिर्मा खोलिनेछ ।लनधायरित लमलतमा सावयजलनक फवदा पिे मा
सोको भोलिपलट वा कार्ायिर् खुिेको पफहिो ददन सोही समर् ि स्थानमा लसिबन्दी

दिभाउपत्र खोलिनेछ । दिभाउपत्र खरिद गने अशन्तम ददन सावयजलनक फवदा पनय गएमा

सोको भोलिपलट खरिद गिी सोको भोलिपलट दताय गिी सोही ददनको उशलिशखत समर्मा

खोलिनेछ । फििो गिी प्राप्त भएको वा म्र्ाद नाघी आएका तथा िीत नपुगेका वा कुनै
शतय उलिे ख भई आएका लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाम स्वीकाि गरिने छै न । साथै
प्रलतलनलधहरु उपशस्थत नभएमा पलन दिभाउपत्र खोलने कार्यमा वाधा पने छै न ।
४. लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाम साथ खरिद गने फमय, कम्पनी वा सं स्थािे आ.व.

२०७३/०७४ को कि च ुक्ता प्रमािपत्रको नोटिी पशलिकबाट प्रमाशित प्रलतलिफप पेश
गनुप
य नेछ । र्द्यफप आ.व. २०७३/०७४ को कि च ुक्ता भई नसकेको भएमा आ.व.

२०७२/०७३ सम्मको कि च ुक्ता प्रमािपत्र, फमय सं स्था वा कम्पनी दताय प्रमाि-पत्र
(नवीकिि सफहत) का प्रमािपत्रहरुका प्रलतलिफपहरु नोटिी पशलिकबाट प्रमाशित गिाई पेश
गनुय पनेछ ।
५. लसिबन्दी दिभाउपत्र खरिदकतायिे सावयजलनक खरिद कार्यमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको,
प्रस्ताफवत खरिद कािवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबाशझएको, सम्बशन्धत पेशा वा

व्र्वसार्मा

कुनै सजार् नपाएको साथै सावयजलनक खरिद अनुगमन कार्ायिर्को कािो सूचीमा नपिे को
भनी लिशखत कबोि गिे को स्व-घोषिा पत्र अलनवार्य रुपमा लसिबन्दी दिभाउपत्र साथ पेश
गनुप
य नेछ ।

६. लसिबन्दी दाशखिा गनुय अशघ सोमा उशलिशखत शतयहरु, परिमाि ि अन्र् कुिाहरु िाम्रिी
अध्र्र्न, अविोकन गिी दिभाउपत्र भनय ि पेश गनय अनुिोध गरिन्छ । दिभाउपत्रमा

उशलिशखत कुनै कुिा स्पष्ट नभएमा र्स कार्ायिर्मा कार्ायिर् समर्लभत्र सम्पकय िाख्न
सफकनेछ ।

७. दिभाउपत्रदातािे कबोि गिे का दि परिवतयन गने सम्बन्धमा कुनै शतय िाख्न पाइने छै न ।
८. दिभाउपत्रदातािे सं िग्न परिमाि मूलर् पत्र (Bill of Quantity) मा उशलिशखत

प्रत्र्ेक

महिमा भनुप
य ने स्थानमा स्पष्ट रुपमा भनुप
य नेछ ।

९. दिभाउपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पूि य अलधकाि र्स कार्ायिर्मा सुिशक्षत िहनेछ ।

१०. र्ो सूचनामा उलिे ख हुन छु ट भएका कुिाहरु सावयजलनक खरिद ऐन, २०६३ ि सावयजलनक
खरिद लनर्माविी, २०६४ तथा अन्र् प्रचलित कानून अनुसाि हुनेछ ।

११. र्ो सूचना र्स कार्ायिर्को सूचना पाटी तथा वेबसाइट www.meringdenmun.gov.np
मा हे न य सफकनेछ ।

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत

