
घोयाही उऩभहानगयऩालरका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

घोयाही, दाङ 
 

भेलिनयी िाभान खरयद िम्फन्धी  लिरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हानको िूचना 
प्रथभ ऩटक िूचना प्रकाशित लभलत्-२०७६।०६।१४गते 

 

मि घोयाही उऩभहा नगयऩालरका कामायरमका  रालग भेलिनयीिाभान खरयद गननयऩयेकोरे िो िम्फन्धी कामय  गनय भान्मता प्राप्त 
पभय/कम्ऩनीहरुवाट लनम्न ितयहरुको अलधनभा यही रयतऩनवयकको लिरफन्दी दयबाउऩत्र आव्हान गरयएको छ । 

ितयहरु–ः्  

1. दयबाउऩत्र पायभ रु १०००।(ऩलछ फपताय नहनने गरय) लतयी मो िूचना प्रकाशित  बएको लभलतरे  १५ ददनिम्भ कामायरम 
िभमभाखरयद गनय िफकने छ । 

2. दयबाउऩत्रपायभ खरयद गनय पभय/कम्ऩनीहरुरे कम्ऩलन यशजस्ट्रेिन प्रभाणऩत्र , भ्माट/प्मान दताय तथा नफवकयण गयेकोप्रभाणऩत्र य 
आ. व.207५।7६को कय च नक्ता प्रभाशणत प्रभाणऩत्र ऩेि गननयऩनेछ । 

3. दयबाउऩत्र ितय यफहत केयभेट नबएको हनन नऩनेछ । मदद केयभेट बएभाकेयभे ट बएको ठाउॉभा फोरऩत्र दाताको दस्ट्तखत य छाऩ 
बएको हनन नऩनेछ । 

4. तऩशिरभा उल्रेशखत धयौटी वाऩतको यकभ मि कामायरमको नाभभा यहेको श्री नेऩार फैकलरलभटेड, घोयाहीको धयौटी खाता –
नॊ.02703000000003000004 भा नगदै जम्भा गयेको िक्करबौचय वा मि कामायरमको नाभभा भान्मता प्राप्त वाशणज्म 
फैंकरे जारय गयेको ग्मायेन्टी(फवड वण्ड)िॊरग्न हनन न ऩने छ । प्रस्ट्ताफककोBid validityकम्तीभा ७५ ददनको हनन नऩनेछ। 

5. कवोर अॊककोदययेट अॊक य अक्षयभा स्ट्ऩष्ट उल्रेख गननय ऩनेछ । केयभेट बएभा केयभेट बएको स्ट्थानभा िफहछाऩ गननय 
ऩनेछ।दययेट यकभ अॊक य अक्षयभा पयक ऩनय आएभा अक्षयभारेशखएकोराई भान्मता ददईनेछ ।  

6. एक पभयको नाभभा खरयद गरयएको दयबाउऩत्र पायाभ अको पभयको नाभफाट दाशखरा गनय ऩाईने छैन। 

7. खरयद बएको दयबाउऩत्र पायाभ लिरवन्दी गयी खाभ वाफहय आपनो पभयको नाभथय , वतन य काभको फववयण स्ट्ऩष्ट उल्रेख गयी 
लिरवन्दी गयी मि कामायरमभा िूचना प्रकाशितबएको लभलतरे १६ औ ददनको१२फजे लबत्र दताय गयी िक्नन ऩनेछ । दताय बएका 
दयबाउऩत्रहरु िोही ददनको २ फजे मि कामायरमभ ियकायी प्रलतलनधी , पभयको प्रलतलनधीहरुको योहवयभा खोलरने छ । खोल्ने 
िभमभा पभयको वा लनजहरुको प्रलतलनधी उऩशस्ट्थत नबएभा ऩलन लिरवन्दी दयबाउऩत्र खोल्न फाधा ऩनग्नेछैन । कायणवि 
लिरवन्दी फोरऩत्र खरयद गने ,दताय गने तथा खोल्ने ददन िावयजलनक फवदा ऩनय गएभा कामायरम खनरेको िोही िभमभा हननेछ। 

8. दयबाउऩत्रदातारे दयबाउऩत्र िॉगै पभयको Dealership Certificate य नेऩारका रालग आलधकारयक फवके्रता खनल्ने National 

Dealership Certificate ऩेि गननयऩनेछ । 

9. दयबाउऩत्र ऩूणय वा आॊशिकरुऩभा स्ट्वीकृत गने वा नगने िम्ऩूणय अलधकाय मि कामायरम भा लनफहत हननेछ य मि 
उऩभहानगयऩालरकाको लनदेिन फभोशजभ उल्रेशखत िाभानहरु वडा कामायरम िम्भ ढनवानी य जडान गने शजम्भा आऩूलतयकतायको 
यहनेछ । 

10. अन्म कन याहरु िावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ य िावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ वभोशजभ हननेछ। अन्म कन याहरु दयबाउऩत्र 
पायाभभा उल्रेख बए वभोशजभ हननेछ । 

11. थऩ जानकायीको रालग मि कामायरमभा िम्ऩकय  याख्न िफकने छ िाथै मो िनचना घोयाही उऩभहानगयऩालरकाको वेबिाइट 
www.ghorahimun.gov.npफाट िभेत डाउनरोड गयी हेनय िफकनेछ । 

फोरऩत्र नॊ िाभानको फववयण र.इ(भू अक फाहेक) धयौटी यकभ कैफपमत 
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