
                                                        Invitation for Bids 

सिलबन्दी बोलपत्र आह ्वानको िूचना 

पकहा मैनपुर गाउँपासलका 

गाउँ कार्यपासलकाको कार्ायलर्पकहा मैनपुर,पिाय  

ब्याकहो लोडर  खररदको लागी सिलबन्दी बोलपत्र आह ्वान गररएको छ । 

( प्रथम पटक िूचना प्रकासित भएको समसत: २०७४/१२/३० गते ) 

यस गाउँपालिका िाई आ.व. २०७४/०७५ मा आवश्यक परे्न ब्याकहो लोडर मेलसर्न देहाय बमोलिमको शर्तहरुको अलिर्नमा रही ररर्पुवतकको लसिबन्दी बोिपत्र 

द्धारा खरीद गरु्नतपरे्न भएकोिे इक्छुक र इिािर् प्राप्त फमत/कम्पर्नी/संस्थािे बोिपत्र पेश गरु्नतहुर्न यो सूचर्ना प्रकालशर् गररएको छ । 

SQ no. pakaha mainpur / Goods/074-075/04 

१. योग्य फमत कम्पर्नीहरुिे यस सम्बन्धी थप िार्नकारीको िालग वा बोिपत्र सम्बन्धी कागिार्हरु हेर्नत ( अध्ययर्न गर्नत ) चाहेमा, यस कायातियको लर्नम् र्न ठेगार्नामा 

सम्पकत  राख् र्न सके्नछर््न : पकहा मैर्नपुर गाउँपालिका, गाउँ कायतपालिकाको कायातिय, पकहा मैर्नपुर, पसात  

२. यो सूचर्ना प्रकालशर् भएको लमलर् देखख ३० औ लदर्नसम्म बोिपत्र फाराम सम्बन्धी आपुलर्तकर्ात वा अलिकार प्राप्त प्रलर्लर्नलििे र्नलवकरण गरेको ब्यवसाय दर्ातको 

प्रमालणर् इिािर्पत्र, अशावलिक र्नलवकरण फमत, संस्था वा कम्पर्नी दर्ातको प्रमालणर् प्रमाणपत्र, मूल्य अलभवृखद्ध करमा दर्ातको प्रमालणर् प्रमाणपत्र, स्थायी िेखा 

र्नम्बर (PAN) प्रमालणर् प्रमाणपत्र, आ.व. २०७३/०७४ सम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमालणर् पत्र, उत्पादक फमत वा कम्पर्नीिाई प्राप्त Authorization Letter को 

प्रमालणर् प्रलर्लिपी लर्नयमारु्नसारको र्पलसिमा उले्लख दसु्तर ( पलछ फर्ात र्नहुरे्न गरी ) लर्नवेदर्न साथ पेश गरेपलछ लर्नयमारु्नसार बोिपत्र फारम यस कायातियबाट 

उपल्बि गराइरे्न छ । 

३. खररद गररएका बोिपत्र फारमहरुको महिहरु स्पष् ट रुपमा भरी प्रते्यक पार्नामा सलहछाप गरी प्रथम पटक सूचर्ना प्रकालशर् भएको लमलर्देखख ३० औ लदउँसो 

१२:०० बिे लभत्र बुझाउरु्न परे्नछ । लििो गरी प्राप्त भएमा स्वीकार गरररे्न छैर्न । 

४. र्ोलकएको समयलभत्र पेश भएका बोिपत्रहरु प्रस्तावकहरु वा लर्निको प्रलर्लर्नलिको रोहवरमा पकहा मैर्नपुर गाउँपालिका गाउँ कायतपालिका पकाह मैर्नपुरको 

कायातियमा ३१ औ लदर्नको १:०० बिे खोलिरे्न छ । प्रस्तावक वा लर्निका प्रलर्लर्नलिहरु उपखस्थर् र्नभए पलर्न दरभाउ पत्र खोल्र्न कुरै्न बािा परे्न छैर्न । 

५. बोिपत्र साथ िमार्नर् वापर्को िरौटी रकम राखष् टि य बालणज्य बैंक, आदसतर्नगर लबरगंि पसातमा यस कायातियको र्नाममा रहेको िरौटी खार्ा रं्न. १२५०३०३००७१०८  

िम्मा गरेको सक्कि बैंक भौचर वा सो रकम बराबरको मान्यर्ा प्राप्त “क” बगतको बालणज्य बैंकबाट यस कायातियको र्नाममा िारी गररएको कम्तीमा १२० 

लदर्नसम्म मान्य भएको लर्नशर्त िमार्नर् पेश गरु्नत परे्नछ । 

६. प्राप्त बोिपत्र स्वीकृर् गरे्न वा र्नगरे्न समु्पणत अलिकार यस कायातियमा सुरलिर् रहरे्न छ। ररर् र्नपुगेका र म्याद र्नालि आएका बोिपत्र उपर कुरै्न कारवाही गरररे्न 

छैर्न। बोिपत्रमा प्रते्यक आइटम दर रेट भ्याटबाहेकको अंक र अिरमा बुलझरे्न गरी भरु्नतपरे्नछ। अंक र अिरमा फरक परेमा अिरिाई मान्यर्ा लदइरे्नछ। 

७. बोिपत्र खररद गरे्न र पेश गरे्न वा खोल्रे्न लदर्न सावतिलर्नक लबदा परेमा त्यसपलछ कायातिय खोल्रे्न लदर्न खररद गरे्न र पेश गरे्न वा खोल्रे्न अखिम लमलर् कायम हुरे्नछ। 

८. कुरै्न वा सबै बोिपत्र, पुरै वा आलशंक रुपमा स्वीकार गरे्न वा अस्वीकार गरे्न वा रद्ध गरे्न समु्पणत अलिकार खररदकर्ातमा लर्नलहर् रहरे्न छ। 

९. बोिपत्र सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बोिपत्र फाराममा उले्लख गरे बमोलिम हुरे्नछर््न। 

१०. बोिपत्र सम्बन्धी सूचर्ना संशोिर्न भएमा यस कायातियको सूचर्ना पाटीमा टाँस गरररे्नछ। 

११. अन्य कायतलबलिहरु स्थालर्नय लर्नकाय सावतिलर्नक खररद ऐर्न २०६३ (संशोलिर्), र्था सावतिलर्नक खररद लर्नयमाविी २०६४ (संशोलिर्) अरु्नसार हुरे्नछ। 

१२. यस सूचर्नामा उले्लख र्नभएको अन्य लवषय प्रचलिर् ऐर्न, लर्नयमारु्नसार हुरे्नछ। 

१३. ब्याकहो लोडर मेलसर्न आपूलर्त कर्ातिे गाउँ पालिकाको कायातिय सम्म पुयातउरु्न परे्न छ / 

१४. बोिपत्रको कामको लववरण लर्नम् र्न अरु्नसार छ। 

ठेक्का रं्न. कामको लबवरण  िरौटी रकम रु. फारम दसु्तर (लफर्ात र्नहुरे्न गरी ) रु. 

४/२०७४/०७५  ब्याकहो लोडर मेलसर्न(खररद (बोिपत्र पुखस्तकामा 

संिग् र्न से्पलसलफकेशर्न बमोलिम) 

१०५००० /- ३०००/- 

( खार्ा रं्न.१२५०३०४०३८३०८ ,  

रा.बा. बैंक  ) 



 


