
सुन्दरहर ैँचा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मोरङ , प्रदेश नं १ , नेपाि 

 

( प्रथम पटक प्रकाशन मममि २०७८/०२/१६ ) 

यस कायाालयबाट तपससलमा उल्लेखित काया साबाजनिक िरिद ऐि २०६३ को दफा ६६ ि नियमावलीको नियम १४५ 
को अधििमा िहि िरिद तथा आपुनता काया गिाउिुपि ेभएकोल ेइच्छुक इजाजत प्राप्त फमा, कम्पिी, आधिकारिक 
बबके्रता वा सप्लायसा बाट निम्ि शतािरुको  अधििमा िहि रितपुवाकको बोलपत्र आिवाि गरिएको छ । 
शर्तहरु  
१. इच्छुक योग्यता पुगेका बोलपत्रदाताल े पाचौ (५) हदि कायाालय समय सभत्र यस कायाालयबाट फफताा ििुि े गिी 
तपससल बमोजजमको िगदै  नतिेको िगदी िससद वा कृषि षवकास बैक सल.को 0601501147630146 मा जम्मा 
गिेको सक्कल ैबैक भौचिका साथ २०७७-०७८ को लाधग िषवकिण भएको इजाजतपत्र स्थायी लिेा िम्बि तथा मुल्य 
असभबदृ्धि कि दताा प्रमाणपत्र ि आ. व. २०७६-०७७ को कि चुक्ता गिेको प्रमाणपत्र प्रनतसलपी सलंग्ि िािी बोलपत्र 
फािाम िरिद गिा सफकिेछ । 
२. बोलपत्रिरु छैटौ (छ) हदिको १२ बजे सभत्रमा दताा गिाइ सक्िु पिेछ । प्राप्त बोलपत्रिरु सोिी हदिको १ बज े
बोलपत्रदाता वा निजको प्रनतनिधिको िोिबिमा यस कायाालयमा नियमािुसाि िोसलिेछ । बोलपत्रदाता वा निजको 
प्रनतनििीिरु उपजस्थत िभएमा पनि उक्त बोलपत्रिरु िोल्ि बािा पिे छैि । 
३. बोलपत्र साथ तपससलमा उल्लखेित ििौटी बापतको िकम यस कायाालयको कृषि षवकास बैंक सल. ििौटी िाता ि ं
०६०१५०११४७६३००३० मा िगदै दाखिला गिेको सक्कल भौचि वा कम्तीमा १२० हदिको म्याद भएको मान्यता प्राप्त 
बाखणज्य बैंकबाट यस कायाालयको िाममा जािी भएको सक्कल बबडबण्ड (Bank Guarranty) पेश गिुापिेछ । 
४. बोलपत्र भदाा प्रत्येक आइटमको दििेट अंक ि अक्षिमा स्पष्ट िुिे गिी लेख्न ुपिेछ । अकं ि अक्षिमा फिक भएमा 
अक्षिमा लेखिएको लाइ मान्यता हदइिेछ । 
५. रित िपुगी वा म्याद िाघी आएका बोलपत्र उपि कुि ैकायावािी गरििे छैि । 
६. दताा भएका बोलपत्र स्वीकृत गिे वा अस्वीकृत गि ेसम्पुणा अधिकाि यस कायाालयमा सुिक्षक्षत िििेछ । 
७. बोलपत्र पेश गदाा पशे गिेको पत्राचाि ठेगािा सम्पका  फोि ि ंइमेल आइडी स्पष्ट सँग लेख्नुपिछे । 
८. बोलपत्र पेश गदाा िामको बाहिि माथी पेश गिे फमा, कम्पिीको िाम ि कामको बबबिण लेिी तल यस 
कायाालयको िाम लेख्नुपिछे । 
९. यस सम्बन्िी अन्य कुिा बुझ्िपुिेमा कायाालय समयमा सम्पका  िािी बुझ्ि सफकिेछ । 
१० बोलपत्र िरिद ि दताा गि ेहदि सावाजनिक बबदा पिेमा क्रमश सो को भोलीपल्ट नियम १ ि २ बमोजजम िरिद ि  
दताा गरििेछ  
११. उपिोक्त कायािरु िरिद समझौता भएको समनतले बढीमा १५ हदि सभत्र काया सम्पन्ि गरि सक्िु पिेछ ।  
१२. यस सुचिामा उल्लेि िभएको अन्य कुिािरुको िकमा साबाजनिक िरिद ऐि २०६३ साबाजनिक िरिद नियमावली    
    २०६४ ि प्रचसलत एि नियम बमोजजम िुिेछ । 
    तपससल 

 
 

 

 
 

सस 
ि 

ठेक्का ि ं कामको षवविण ल.इ. िकम 
भ्याटबािेक 

ििौटी 
िकम  

बोलपत्र फािाम 
दस्तुि 

 

1 

SHM/MOR/G//NCB -

49/2077-078 
Procurement and supply of 

Labrotary/Radiology 

Equipment  
2116000 60000 3000।- 

 

2 
SHM/MOR/G/NCB -

50/2077-078 
Procurement and supply of 

Surgical/Medical Equipment 
1842500 53000 3000।- 


