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(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमशत : २०७५-६-२९)
यस देउमाई नगरपाशलकाको सौयय उजाय जडान गनय कम्पनीहरु बाट सौयय सडक बत्ती जडान गनय शनम्न ितयहरुको ऄशधनमा रही ररत पर्ु यकको शसलबन्दी र्ोलपत्र अव्हान गररएको छ ।
ितयहरुः
१. बोलपत्रफारम रु ३०००।- (शतन हजार मात्र) (पशछ शफताय नहुने गरर) शतरी यो सचू ना प्रकाशित भएको शमशतले ३० शदन सम्म र्ा शमशत२०७५-७-२८ गते शभत्र कायायलय
समयमा खररद गनय सशकने छ ।
२. खररद भएको र्ोलपत्र फाराम फमयले शसलर्न्दी गरी खाम र्ाशहर अफनो फमयको नामथर, र्तन र कामको शर्र्रण स्पष्ट उल्लेख गरी शसलर्न्दी गरी यस कायायलयमा शमशत २०७५-७-२९
गते शदनको १२ बजे शभत्र दताय गरी सक्नू पनेछ । दताय भएका बोलपत्रहरु सोही शदनको २ बजे यस कायायलयमा सरकारी प्रशतशनधी, फमयको प्रशतशनधीहरुको रोहर्रमा खोशलने छ । समयमा
फमयको र्ा शनजहरुको प्रशतशनधी उपशस्थत नभएमा पशन शसलर्न्दी बोलपत्र खोल्न बाधा पग्ू नेछैन । कारणर्ि शसलर्न्दी बोलपत्र दताय गने तथा खोल्ने शदन सार्यजशनक शर्दा पनय
गएमा कायायलय खलु ेको शदन सोही समयमा हुनेछ ।
३. बोलपत्र ितय रशहत के रमेट नभएको हुनु पनेछ यशद के रमेट भएमा के रमेट भएको ठाउँमा बोलपत्रदाताको दस्तखत र छाप भएको हुनु पनेछ ।
४. तपशिलमा उल्लेशखत धरौटी र्ापतको रकम यस कायायलयको नाममा रहेको कृ शि शर्कास बैकं मंगलबारे उपिाखाको धरौटी खाता नं. –०६०११०११५१६०३०४१ खातामा नगदै
जम्मा गरेको सक्कलभौचर र्ा यस कायायलयको नाममा जारी गररएको घटीमा ९० शदन म्याद भएको मान्यताप्राप्त बैंक ग्यारे न्टी (शर्ड र्ण्ड) संलग्नहुनु पने छ।
५. ठे क्का स्र्ीकृ त भए पशछ ठे क्का ऄंकको ५ प्रशतितले हुने रकम यस कायायलयको नाममा रहेको कृ शि शर्कास बैकं मंगलबारे उपिाखाको धरौटी खाता नं. –०६०११०११५१६०३०४१
खातामा जम्मा गरेको सक्कल भौचर र्ा यस कायायलयको नाममाजारी गररएको घटीमा १२ (र्ाह्र) मशहना म्याद भएको मान्यता प्राप्त र्ाशणज्य बैंकको बैंक ग्यारे न्टी (परफरमेन्स र्ण्ड)
पेि गरी सम्झौतागनयु पनेछ ।
६. दररे ट ऄकं र ऄक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गनयु पनेछ । के रमेट भएमा के रमेट भएको स्थानमा सशहछाप गनयु पनेछ । दररे ट रकम ऄकं र ऄक्षरमा फरक पनय अएमा ऄक्षरमा
लेशखएको लाई मान्यता शदईनेछ । र्ोलपत्र फारमको प्रत्येक पानामा सम्र्न्धीत ठे कदारको दस्तखत र फमयको छाप ऄशनर्ायय हुनु पनेछ ।
७. एक फमयको नाममा खररद गररएको र्ोलपत्र फाराम ऄकाय फमयको नामबाट दाशखला गनय पाईने छै न ।
८. यो सचू नामा उल्लेख नभएका कुराहरु प्रचशलत काननु तथा ऐन शनयम र नगरपाशलकाको शनणयय ऄनसु ार हुनेछ ।
९. बोलपत्र पूणय र्ाअंशिक रुपमा स्र्ीकृ त गने र्ानगने सम्पणू य ऄशधकार यस कायायलयलाई शनशहत रहने छ ।
१०. ऄन्य कुराहरु सार्यजशनक खररद ऐन, २०६३ र सार्यजशनक खररद शनयमार्ली, २०६४ र्मोशजम हुनेछ । ऄन्य कुराहरु र्ोलपत्रफाराममा उल्लेख भए र्मोशजम हुनेछ ।
११. थप जानकारीको लाशग यस कायायलयमा सम्पकय राख्न सशकने छ । यो सचु ना www.deumaimun.gov.np मा समेत हेनय सशकने छ ।
र्ोलपत्र न.
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Supply, Installation and Commissioning of Solar Street Light at
Different sites of municipality

ल.ई. रकम(म.ु ऄ.क. धरौशट रकम
बाहेक)
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