
घोराही उपमहानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

घोराही, दाङ 
 

मसिन्द सामान खररदसम्बन्धी लसिबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित लमलतिः-  २०७६।१०।२२ गते 

 

र्स घोराही उपमहानगरपालिका कार्ायिर्का िालग मसिन्द सामान खररद गननयपरेकोिे सो सम्बन्धी कार्य गनय मान्र्ता प्राप्त 
फमय/कम्पनीहरुवाट लनम्न ितयहरुको अलधनमा रही ररतपनवयकको लसिबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको छ । 

ितयहरु–िः 
१. दरभाउपत्र फारम रु १०००।(पलछ फफताय नहनने गरर) लतरी र्ो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे १५ ददनसम्म कार्ायिर् समर्मा 

खररद गनय सफकने छ । 

२. दरभाउपत्र फारम खररद गनय फमय/कम्पनीहरुिे कम्पलन रशिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र, भ्र्ाट/प्र्ान दताय तथा नफवकरण गरेको प्रमाणपत्र 
र आ. व. 207५।7६ को कर च नक्ता प्रमाशणत प्रमाणपत्र पेि गननयपनेछ । 

३. दरभाउपत्र ितय रफहत केरमेट नभएको हनन नपनेछ । र्दद केरमेट भएमा केरमेट भएको ठाउँमा बोिपत्र दाताको दस्ट्तखत र 
छाप भएको हनन नपनेछ । 

४. तपशििमा उल्िेशखत धरौटी वापतको रकम र्स कार्ायिर्को नाममा रहेको श्री नेपाि बैक लिलमटेड, घोराहीको धरौटी खाता 
–नं. 02703000000003000004 मा नगदै िम्मा गरेको सक्कि भौचर वा र्स कार्ायिर्को नाममा मान्र्ता प्राप्त 
वाशणज्र् बैंकिे िारर गरेको ग्र्ारेन्टी(फवड वण्ड) संिग्न हनन न पने छ । प्रस्ट्ताबकको Bid validity कम्तीमा ७५ ददनको हनन न 
पनेछ। 

५. कवोि अंकको दररेट अंक र अक्षरमा स्ट्पष्ट उल्िेख गननय पनेछ । केरमेट भएमा केरमेट भएको स्ट्थानमा सफहछाप गननय 
पनेछ।दररेट रकम अंक र अक्षरमा फरक पनय आएमा अक्षरमा िेशखएकोिाई मान्र्ता ददईनेछ । 

६. एक फमयको नाममा खररद गररएको दरभाउपत्र फाराम अको फमयको नामबाट दाशखिा गनय पाईने छैन। 

७. खररद भएको दरभाउपत्र फाराम लसिवन्दी गरी खाम वाफहर आफनो फमयको नामथर, वतन र कामको फववरण स्ट्पष्ट उल्िेख 
गरी लसिवन्दी गरी र्स कार्ायिर्मा सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे १६ औ ददनको १२ बिे लभत्र दताय गरी सक्नन पनेछ । 
दताय भएका दरभाउपत्रहरु सोही ददनको २ बिे र्स कार्ायिर्म सरकारी प्रलतलनधी, फमयको प्रलतलनधीहरुको रोहवरमा खोलिने छ 
। खोल्ने समर्मा फमयको वा लनिहरुको प्रलतलनधी उपशस्ट्थत नभएमा पलन लसिवन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पनग्नेछैन । 
कारणवि लसिवन्दी बोिपत्र खररद गने ,दताय गने तथा खोल्ने ददन सावयिलनक फवदा पनय गएमा कार्ायिर् खनिेको सोही समर्मा 
हननेछ। 

८. दरभाउपत्र पूणय वा आंशिकरुपमा स्ट्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायिर्मा लनफहत हननेछ । 

९. अन्र् कन राहरु सावयिलनक खररद ऐन, २०६३ र सावयिलनक खररद लनर्माविी, २०६४ वमोशिम हननेछ। अन्र् कन राहरु दरभाउपत्र 
फाराममा उल्िेख भए वमोशिम हननेछ । 

१०. थप िानकारीको िालग र्स कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न सफकने छ साथै र्ो सनचना घोराही उपमहानगरपालिकाको वेभसाइट 
www.ghorahimun.gov.np बाट समेत डाउनिोड गरी हेनय सफकनेछ । 

बोिपत्र नं सामानको फववरण ि.इ(मू अ क बाहेक) धरौटी रकम कैफफर्त 
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