तर्ाङ्लङ
ु ् नगरपासलका

नगर कायुपासलकाको कायाुलय
म्याङ्लङु ् तेह्रििु
.

बोल पत्र आह्वान को सचु ना
प्रथम पटक प्रकासित समसत : २०७८/११/१०
Dofªn'Ë kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf k|zf]wg cfof]hgf Dofªn'Ë–@ sf] कार्य ठे क्का पट्टाबाट गनु पने
भएकोले यो सचु ना प्रकाससत भएको सिसतले ३० सिन सित्र ईजाजत प्राप्त ईच्छुक नेपाली सनिाुण ब्यवसायीहरु बाट तपसिल
jdf]lhd सतुहरुको असिनिा रही बोलपत्र खररद गरर ३१ औ सदनको १२:०० बजे सभत्र ररत पबु ुकको बोलपत्र दताु गनु आह्वान
गररएको छ l
तपसिल
१. बोलपत्र फारि रु ३०००/- g]=j}=nL=t]x|y'd zfvfdf /x]sf] vftf g+=–)%$)#)))))!))!)))))! hDdf u/L ( पछी सफताु नहुने
गरर) E Procurement Section of PPMO website http/www.bolpatra.gov.np/egp jf6 ३० औ सदनको
कायाुलय सिय सभत्र खररद गरर ३१ औ सदनको १२:०० बजे सभत्र jf]nkq O{–ljl8Ë åf/f दताु u/L ३१ औ सदनको २:०० बजे कायाुलयका
प्रसतसनसिहरु र बोलपत्र दाता वा सनजका प्रसतसनसिहरुको रोहवरिा म्याङ्लङ् नगरपासलकाको कायाुलयिा खोसलने छ l बोलपत्र दाता वा सनजको
प्रसतसनसिहरु उपसथिसत नभए पसन बोलपत्र खोल्ने कायुिा कुनै बािा पने छै न l
२. बोलपत्रसाि सनम्न अनसु ारको िरौटी रकि जिानत बापत म्याङ्लङ् नगरपासलकाको कायाुलयको नेपाल बैंक सलसिटेड तेह्रििु िाखािा रहेको
w/f}6L vftf g+=)%$)#)))))#))))))))! िा जम्िा गररएको सक्कलै बैंक भौचर वा बोलपत्र दासखला गने असतति सिसत बाट
कसततमा ९० सिन थप ३० सिन म्याद भएको नेपाल सरकारबाट िातयता प्राप्त बैंकबाट यस कायाुलयको नाििा जारर गररएको सबडबतड ( बैंक
ग्यारे तटी ) पेि गनु पने छ l
३. बोलपत्र खररद गने, दताु गने र खोल्ने असतति सदन साबुजसनक सबदा परे को खण्डिा त्यसको लगत्तै कायाुलय खल
ु ेको सदन उक्त कायु सोसह सियिा
गररने छ l
४. बोलपत्र आईटि वाईज दर अक
ं र अक्षरिा उल्लेख गनु पनेछ l अक
ं र अक्षरिा फरक परे िा अक्षरलाई िातयता सदईनेछ l
५. cGo s'/f साबुजसनक खररद ऐन २०६३ तिा साबुजसनक खररद सनयिावली २०६४ (bzf}+ ;+;f]wg) बिोसजि x'g] 5 l
६. ठे क्का थवीकृ त भएपछी ठे क्का अबसि भरिा िल्ु य बृद्दी भएिा िल्ु य बृद्दी भए बापत िप दासब गनु पाइने छै न l
७. कुनै सतु राखी म्यादनाघी आएका वा ररत नपगु ी आएको बोलपत्र उपर कुनै कारवासह गररने छै न l
८. यस सचू नािा उल्लेख भएकोिा सोसह बिोसजि र अतय कुराहरुको हकिा प्रचसलत काननु बिोसजि हुनछ
े l
९. बोलपत्र आसम्सक वा पणु ु रुपिा थवीकृ त गने वा रद्द गने सम्पणु ु असिकार यस कायाुलयिा सरु सक्षत रहने छ l
१०. सबथतृत जानकारीका लासग कायाुलयको फोन नं ०२६४६०७६४ /४६०१३५ अिवा यस कायाुलयिा सम्पकु राखी बझ्ु न ससकने छ l
ठे क्का नं .

काम को बिवरण
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