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सचूना न.ं ४ ( �काशन �म�त २०७५.०८.०३ उदघोष दै�नक )
यस काया�लयबाट तप�सलमा उ�ले�खत �नमा�ण काय� ख�रद ��कयाबाट गराउनपुन� भएकोले इ�छुक इजाजत �ा�त फम�/क�पनीबाट �न�न शत�ह�को
अ�धनमा र�ह �रतपुव�कको �सलब�द� दरभाउप� आहवान ग�रएको छ ।
शत�ह�
१. इ�छुक यो�यता पुगेका �सलब�द� दरभाउप�दाताले १५ औ �दन काया�लय समय �भ� यस काया�लयबाट �फता� न�ने गरी तप�सल बमो�जमको नगदै
�तरकेो नगद� र�सदका साथ २०७५/०७६ को ला�ग न�वकरण भएको इजाजतप�, �थायी लेखा न�बर तथा मु�य अ�भबृ�� कर दता� �माणप� र आ व
२०७४/०७५ को कर च�ुा गरकेो �माणप� ��त�लपी संल�न राखी दरभाउप� फारम ख�रद गन� स�कनछे ।
२. �सलब�द� दरभाउप�ह� १६ औ �दनको १२ बजे �भ�मा दता� गराइ स�नु पन�छ । �ा�त दरभाउप�ह� सोही �दनको १ बजे दरभाउप�दाता वा �नजको
��त�न�धको रोहबरमा यस काया�लयमा �नयमानसुार खो�लनछे । दरभाउप�दाता वा �नजको ��त�नधीह� उप��थत नभएमा प�न उ� दरभाउप�ह� खो�न
बाधा पन� छैन ।
३. दरभाउप� साथ तप�सलमा उ�ले�खत धरौट� बापतको रकम यस काया�लयको कृ�ष �वकास ब�क शाखा काया�लय �बराटचौक ��थत धरौट� खाता नं
०६०१५०११४७६३००३० मा नगदै दा�खला गरकेो स�कल ब�क भौचर वा क�तीमा ७५ �दनको �याद भएको मा�यता �ा�त 'क' बग�को बा�ण�य ब�कबाट
यस काया�लयको नाममा जारी भएको स�कल ब�क जमानत (Bid Security Money) पेश गनु�पन�छ।
४. दरभाउप� भदा� ��येक आइटमको दररटे अकं र अ�रमा �प� �ने गरी ले�नु पन�छ । अकं र अ�रमा फरक भएमा अ�रमा लेखीएको लाइ मा�यता
�दइनछे ।
५. �रत नपुगी वा �याद नाघी आएका �सलब�द� दरभाउप� उपर कुनै काय�वाही ग�रने छैन ।
६. दता� भएका �सलब�द� दरभाउप� �वीकृत गन� वा अ�वीकृत गन� स�पुण� अ�धकार यस काया�लयमा सुर��त रहनछे ।
७. दरभाउप� पेश गदा� पेश गन�को प�ाचार ठेगाना, स�पक� फोन न,ं �या�स न,ं इमेल �प� सँग ले�नपुन�छ ।
८. दरभाउप� पेश गदा� खामको बा�हर माथी पेश गन� फम�/क�पनीको नाम र ठे�का न,ं कामको �बबरण लेखी तल यस काया�लयको नाम ले�नपुन�छ ।
९. एउटा फम�को नाममा ख�रद ग�रएको दरभाउप� फाराम अक� फम�को नाममा दा�खला गन� पाइने छैन.
१०. दरभाउप� ख�रद र दता� गन� �दन साव�ज�नक �बदा परमेा �मश सो को भोलीप�ट बुदा १ र २ बमो�जम ख�रद र दता� ग�रनछे।
११. यस सुचनामा उ�लेख नभएको अ�य कुराह�को हकमा साब�ज�नक ख�रद ऐन २०६३ साब�ज�नक ख�रद �नयमावली २०६४ र �च�लत एन �नयम
बमो�जम �नछे ।
१२. यस स�ब�धी अ�य कुरा बु�नुपरमेा काया�लय समयमा स�पक� राखी बु�न स�कनछे र यस काया�लयको वेवसाइट
www.sundarharaichamun.gov.np मा समेत हने� स�कनछे।
तप�सल
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वडा न.ं ८ को भु�केमाग� ��थत
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