मेरिङदेन गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
सान्थाक्रा, ताप्िेजङु
१ न.ं प्रदेश, नेपाि
लसिबन्दी दिभाउपत्र आव्हानको सचू ना
(प्रथम पटक प्रकालशत लमलतिः २०७६/०२/२४ )
र्स कार्ायिर्िाई आ.व. २०७५/७६ मा सम्पन्न गने गरि साक्फािा-खाम्िुङ-तेल्िोक्पा-थेभािा-िाक्चङु -लथङिाबू-थङु थाप हुदै िेचवु ा जोड्ने सडकको लनम्न खण्डमा ब्र्ाक
कलटङ तथा स्तिबृलद लसिबन्दी दिभाउपत्रद्वािा लनमायण गनयपु ने भएको हुदँ ा सूचनामा उलल्िलखत शतयहरुको अधीनमा िही इजाजत प्राप्त फमय तथा कम्पनीहरुबाट िीतपवू यक लसिबन्दी
दिभाउपत्र आव्हान गरिएको छ ।
लस.न
ठे क्का नं.
लनमायण काम
अनमु ालनत
लबड
दिभाउपत्र खरिद गने
दताय गने
दिभाउपत्र
िागत रु
जमानत रु
मान्र्
लमलत ि
अलन्तम लमलत ि खोल्ने लमलत ि
अवलध
समर्
समर्
समर्
MRDM-SQ- Part1: Saakfara-khamlung
१
१७३५६६३/- ४३३९२/२
३
४
५

075/76-02
MRDM-SQ075/76-03
MRDM-SQ075/76-04
MRDM-SQ075/76-05
MRDM-SQ075/76-06

Part 2: Danabot –Thebhara
(0+000-2+050)
Part 3: Chainage 2+100-5+000

१७२००७२/-

४३००२/-

१७२००३७/-

४३००१/-

Part 4: Chainage 5+050-8+750

१७२०१९४/-

४३००५/-

Part 5: Chainage 8+800-9+500

१६१२२७७/-

४०३०७/-

दिभाउ पत्र
दालखिा गने
अलन्तम
लमलतिे ४५
लदन

२०७६
आषाढ ५
गते
कार्ायिर्
समर्लभत्र

२०७६ आषाढ
६ गते लदउँसो
१२ बजे लभत्र

२०७६
आषाढ ६
गते लदउँसो १
बजे

१. र्ो सचू ना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ (पन्र) लदनलभत्र लसिबन्दी दिभाउपत्र सम्बन्धी कागजात रु. १००० (अक्षरुपी रु. एक हजाि, लफताय) का दििे र्स कार्ायिर्को
आलथयक प्रशासन शाखामा नगद दस्तिु बुझाई सामान्र् प्रशासन शाखाबाट लिन सलकनेछ ।
२. लनमायणकतायिे र्स कार्ायिर्िे तर्ाि गिी प्रमालणत गिे को दिभाउपत्र मात्र खरिद गिी दताय गनयपु नेछ । साथै लनमायणकतायिे आफ्नो दिभाउपत्र लसिबन्दी गिी िीतपवू यक
सहीछाप गिी मेरिङदेन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को ठे गानामा आपलू तयकतायको नाम तथा ठे गाना स्पष्ट रुपमा उल्िेख गिी दताय गनयपु नेछ ।
३. मालथ उल्िेलखत अलन्तम लमलत ि समर् लभत्र दताय हुन आएका लसिबन्दी दिभाउपत्रहरु लसिबन्दी दिभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको िोहविमा मालथ उलल्िलखत
लमलत ि समर्मा (लदनको २:०० बजे) र्स कार्ायिर्मा खोलिनेछ ।लनधायरित लमलतमा सावयजलनक लवदा पिे मा सोको भोलिपल्ट वा कार्ायिर् खि
ु ेको पलहिो लदन सोही
समर् ि स्थानमा लसिबन्दी दिभाउपत्र खोलिनेछ । दिभाउपत्र खरिद गने अलन्तम लदन सावयजलनक लवदा पनय गएमा सोको भोलिपल्ट खरिद गिी सोको भोलिपल्ट दताय
गिी सोही लदनको उलल्िलखत समर्मा खोलिनेछ । लढिो गिी प्राप्त भएको वा म्र्ाद नाघी आएका तथा िीत नपगु ेका वा कुनै शतय उल्िेख भई आएका लसिबन्दी
दिभाउपत्र फािाम स्वीकाि गरिने छै न । साथै प्रलतलनलधहरु उपलस्थत नभएमा पलन दिभाउपत्र खोल्ने कार्यमा वाधा पने छै न ।
४. लसिबन्दी दिभाउपत्र फािाम साथ खरिद गने फमय, कम्पनी वा संस्थािे आ.व. २०७४/७५ सम्मको कि चक्त
ु ा प्रमाणपत्र, फमय संस्था वा कम्पनी दताय प्रमाण-पत्र
(नवीकिण सलहत) का प्रमाणपत्रहरुका प्रलतलिलपहरु नोटिी पलब्िकबाट प्रमालणत गिाई पेश गनयु पनेछ ।
५. लसिबन्दी दिभाउपत्र खरिदकतायिे सावयजलनक खरिद कार्यमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्तालवत खरिद कािवाहीमा आफ्नो स्वाथय नबालझएको, सम्बलन्धत पेशा वा
व्र्वसार्मा कुनै सजार् नपाएको साथै सावयजलनक खरिद अनगु मन कार्ायिर्को कािो सचू ीमा नपिे को भनी लिलखत कबोि गिे को स्व-घोषणा पत्र अलनवार्य रुपमा
लसिबन्दी दिभाउपत्र साथ पेश गनयपु नेछ ।
६. लसिबन्दी दालखिा गनयु अलघ सोमा उलल्िलखत शतयहरु, परिमाण ि अन्र् कुिाहरु िाम्रिी अध्र्र्न, अविोकन गिी दिभाउपत्र भनय ि पेश गनय अनिु ोध गरिन्छ । दिभाउपत्रमा
उलल्िलखत कुनै कुिा स्पष्ट नभएमा र्स कार्ायिर्मा कार्ायिर् समर्लभत्र सम्पकय िाख्न सलकनेछ ।
७. दिभाउपत्रदातािे कबोि गिे का दि परिवतयन गने सम्बन्धमा कुनै शतय िाख्न पाइने छै न ।
८. दिभाउपत्रदातािे संिग्न परिमाण मल्ू र् पत्र (Bill of Quantity) मा उलल्िलखत प्रत्र्ेक महिमा भनयपु ने स्थानमा स्पष्ट रुपमा भनयपु नेछ ।
९. दिभाउपत्र स्वीकृ त गने वा नगने सम्पणू य अलधकाि र्स कार्ायिर्मा सिु लक्षत िहनेछ ।
१०. र्ो सचू नामा उल्िेख हुन छुट भएका कुिाहरु सावयजलनक खरिद ऐन, २०६३ ि सावयजलनक खरिद लनर्माविी, २०६४ तथा अन्र् प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ ।
११. र्ो सचू ना र्स कार्ायिर्को सचू ना पाटी तथा वेबसाइट www.meringdenmun.gov.np मा हेनय सलकनेछ ।
प्रमख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त

