
 

तिलाठी कोइलाडी गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

तिलाठी, सप्िरी 
प्रदेश नं. २, नेपाल 

 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सचूना न.ं ०२।०७६।०७७(योजना िाखा) 
प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७६-१०-२९ गत े

र्स गाउँपाललकाको वडा नं. १,५,६,७ मा ववलिन्न नाला,बिङ्ग वाँल िथा सडक तनमायण गननयपने िएकोले सिैको जानकारीको लागग र्ो सूचना प्रकालशि गररएको छ । 
उक्ि तनमायण कार्य गनय चाहने इच्छन क इजाजि प्राप्ि तनमायण ब्र्वसार्ी, फमय वा कम्पनीले िपलसलको शियको अगिनमा रही गोप्र् लशलिन्दी दरिाउ पत्र िरी िनझाउनन 
हनन र्ो सूचना प्रकालशि गररएको छ । 

शियहरुः 
१. िाडय न.१ को ववलिन्न नाला िथा सडक तनमायण कार्यको कूल रकम भ्र्ाट र कन्न्टन्जेनसीिाहेक र.५०,६३,७७०.०३ (अक्षरेवप र.पचास लाख बत्रसट्ठी हजार 
साि सर् सिरी रपैर्ा ँतिन पैसा मात्र) रहेको छ । 

२.    िाडय न.५ को ववलिन्न सडक तनमायण कार्यको कूल रकम भ्र्ाट र कन्न्टन्जेनसीिाहेक र.४२,८८,३४०.०७ (अक्षरेवप र.िर्ाललस लाख अठासी हजार तिन सर् 
चाललस रपैर्ा ँसाि पैसा मात्र) रहेको छ । 

३.    िाडय न.६ को ववलिन्न नाला िथा सडक तनमायण कार्यको कूल रकम भ्र्ाट र कन्न्टन्जेनसीिाहेक र.३७,२९,४९०.६६ (अक्षरेवप र.सैतिस लाख उन्निीस हजार चार 
सर् नब्िै रपैर्ाँ छैसठी पैसा मात्र) रहेको छ । 

४.   िाडय न.७ को ववलिन्न सडक तनमायण िथा बिङ्ग वाँल  कार्यको कूल रकम भ्र्ाट र कन्न्टन्जेनसीिाहेक र.३२,०२,७८७.१९ (अक्षरेवप र.ितिस लाख दनई हजार साि 
सर् सिासी रपैर्ा ँउन्नाईस पैसा मात्र) रहेको छ । 

५. िोलपत्र फारम फमय वा कम्पनी दिायको प्रमाणपत्र, मूल्र् अलिवदृ्गि कर दिाय सहहिको स्थार्ी लेखा नम्िर दिाय प्रमाणपत्र, आ.ि.२०७५-०७६ को कर चनक्िा 
प्रमाणपत्र सलंग्न राखी िपलसल िमोन्जमको दस्िनर िनझाई प्राप्ि गनय सककने छ । 

६. लशलिन्दी िोलपत्रदािाले फारम साथ लस.नं. ५ मा उल्लेखखि कागजािहरको अतिररक्ि खररद कारिाहीमा िाग ललन अर्ोग्र् निएको, प्रस्िाववि खररद 
कारिाहीमा आफ्नो स्वाथय निाखझएको र सम्िन्न्िि पेशा वा ब्र्वसार् सम्िन्िी कसनरमा आफूले सजार् नपाएको ितन ललखखि रपमा घोषणा पत्र अतनवार्य पेश गननय 
पनेछ । 

७. र्ो सूचना प्रकाशन िएको लमतिले ३० हदनसम्म (लमति २०७६-११-२९ गिे सम्म) कार्ायलर् समर्लित्र गाउँपाललका कार्ायलर्िाट लशलिन्दी िोलपत्र खररद 
गनय सककने छ । िोलपत्रको प्रत्रे्क पानामा सही छाप गरर, लशलिन्दी गरर, खाम वाहहर फमयको नाम÷ठेगाना र कामको नाम प्रष्टसँग लेखी लमति २०७६-११-३० गिे र्स 
कार्ायलर्मा हदनको १२ िजेसम्ममा दिाय गराउनन पने छ । म्र्ाद सककएपतछ प्राप्ि हनने लशलिन्दी िोलपत्र स्वीकार गररने छैन । दिाय िएका दरिाउ पत्रहर सोही हदन 
हदनको २:०० वजे दरिाउ पत्रदािाहर िथा प्रतितनिीहरको रोहवारमा र्स कार्ायलर्मा खोललनेछ । लशलिन्दी िोलपत्रदािाहर वा प्रतितनिीहरको उपन्स्थिी निएमा पतन 
लशलिन्दी िोलपत्र खोल्न िािा पने छैन । 

८. एक फमय वा संस्थाको नाममा खररद िएको लशलिन्दी िोलपत्र अको फमय वा संस्थाको नामवाट दाखखला गनय पाईने छैन ।  

९. लशलिन्दी िोलपत्र ९० हदन सम्मको लागग मान्र् हननेछ । िोलपत्र साथ बिडिण्ड वापिको िरौटी रकम िपलसलमा उल्लेखखि िरौटी रकम र्स                     
कार्ायलर्को नाममा रहेको एन.एम.बि िैंक,तिलाठी न्स्थि िरौटी खािा नं. १०८००८५०९६८०००७६ मा जम्मा गरेको सक्कल ैिौचर वा सो रकम िरािरको र्स 
कार्ायलर्को नाममा मान्र्िा प्राप्ि वाखणज्र् िैंकले जारी गरेको कन्म्िमा १२० (एक सर् िीस) हदन म्र्ाद िएको बिडिण्ड पेश गननय पनेछ । 

१०. लशलिन्दी िोलपत्र शिय सहहि कार्ायलर्ले उपलब्ि गराएको डकन मेन्टमा कन नै थप घट वा द्रष्टव्र् लेखेको हननन पनेछ । केरमेट िएको ठाउँमा अगिकार प्राप्ि 
व्र्न्क्िको दस्िखि वा सही छाप हननन पनेछ । ररि नपनगेको वा सूचनाको शिय ववपरीि लशलिन्दी िोलपत्रमाथी कारवाही हनने छैन । 

११. लशलिन्दी िोलपत्र दािाले िोलपत्रमा अंक र अक्षर दनवैमा अतनवार्य रपले दर रेट (मन.अ.कर िाहेक) उल्लेख गननय पनेछ । अंक र अक्षर फरक पनय गएमा 
अक्षरलाई मान्र्िा हदईनेछ ।  

१२.   लशलिन्दी िोलपत्र खररद िथा दिाय गने अन्न्िम हदन ववदा परेमा सो को िोली पल्ट वा ववदा पतछ कार्ायलर् खनलेको हदन िोककएको समर्मा हननेछ  

१३. कन नै पतन कारण जनाई वा नजनाई सम्पनणय वा आंलशक रपमा लशलिन्दी िोलपत्र स्वीकृि गने वा नगने अगिकार र्स कार्ायलर्मा तनहहि रहनेछ ।  

१४. प्रचललि तनर्माननसार ररि नपनगेको र र्स सचूना िथा लशलिन्दी िोलपत्र सम्िन्िी कागजािमा उल्लेखखि शियहर पूरा निएको लशलिन्दी िोलपत्रमा 
कारिाही गररने छैन । 

१५.   लशलिन्दी िोलपत्र फारम र र्स सूचनामा उल्लेख िएका कन ु्राहरको हकमा र्स ैसूचना अननसार र अन्र् कन राहरको हकमा सावयजतनक खररद ऐन २०६३ र 
सावयजतनक खररद तनर्मावली २०६४(संशोिन सहहि) एवं प्रचललि ऐन तनर्म िमोन्जम हननेछ ।  

१६.  अन्र् कन रा िनभ्नन परेमा कार्ायलर् समर् लित्र र्स कार्ायलर्मा सम्र्पक राख्ननहनन जानकारी गराईन्छ । 

िपलसल: 

शस.नं. ठेक्का न ं  कामको वववरण    कुल ल.ई. रकम  रु.    दरभाउपत्र दस्तुर रु. धरौटी रकम रु 

                  (मन.अ.कर र कन्न्टजेन्सी िाहेक) 
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