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HDPE  पाइप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सचूना  

                  ठेक्का न:ं-४-०७५/०७६  
                       (दोश्रो पटक प्रकालशत लिततिः२०७६/२/६) 

आ.व. २०७५/०७६ को वार्षयक कार्यक्रि अनसुार वडागत रुपिा र्वतनर्ोजीत रकिवाट स्पेलशफिकेशनिा उल्लिखित HDPE  पाइप खरिद  गने कार्य बोिपिको िाध्र्िबाट   
सम्पन्न गनुय पने कोको हँुदा नेपाि सरकारबाट इजाजत प्राप्त ििय तथा कम्पनीहरुवाट तनम्न शतयहरुको अधीनिा रही रीतपवूयकको बोिपि पेश गनय र्ो सूचना प्रकाशन 
गररोको छ l 

शतयहरु:- 
१.तपलशििा उलिेखित दस्तुर (फिताय नहुने) र्स गाउपालिकाको २६७०३०४०१८१०२ नगदै बझुाई नगदी रलसदसाथ ििय तथा कम्पनीहरुिे व्र्वसार् नवीकरण कोको इजाजत 
पि, आर् कर तथा िू.अ.कर दताय प्रिाणपिको प्रततलिर्प र कर चकु्ता प्रिाणपिको प्रततलिर्प संिग्न रािी र्स गाउँपालिकाको कार्ायिर् हाङपाङ ताप्िेजङुबाट र्ो सूचना 
प्रथिपटक प्रकालशत कोको लिततिे ३० औ ददनसम्ि िररद गनय सफकने छ । िररद कोका बोिपि सम्बल्न्ध कागजात ३१ औ ददनको १२ बजे सम्ि र्स कार्ायिर्को 
नाििा सम्बोधन गरी कािको र्ववरण, बोिपि दाताको नाि,ठेगाना र िोन न ंसिेत स्पस्ट ििुाई िियको छाप िगाई र्स कार्ायिर्िा िाि दताय गराउन ुपनेछ l 
२.उलिेखित कार्ायिर्बाट त्रबफक्र कोको बोिपि सम्बल्न्ध कागजातिा कनुय पने सम्पणूय पानाहरु करी दताय गनुयपनेछ lदताय कोका बोिपि  अल्न्ति दताय गनुय पने ददनको २ 
बजे कार्ायिर्का प्रतततनधधहरु र बोिपि दाता वा तनजका प्रतततनधधहरुको रहोबरिा र्स कार्ायिर्िा िोलिने छ l बोिपिदाता वा तनजका प्रतततनधधहरु उपल्स्थत नकोिा 
पतन बोिपध िोलने कार्यिा कुन ैबाधा पने छैन l  

३.बोिपि त्रबफक्र तथा दाखििा गने अल्न्ति ददन ोवि िोलिने ददन सावयजतनक र्वदा परेिा उक्त कार्यहरु र्वदाको िगत्त ैपतछ कार्ायिर् िुिेको ददन सोदह विोल्जि हुनेछ।  

४.बोिपि जिानत र्स कार्ायिर्को नाििा रहेको राल्रिर् वाखणज्र् बैंक हाङपाङ शािाको धरौटी िाता न ं २६७०३०३००७१०२ िा नगद जम्िा गरेको सक्कि बैंक कौचर 
वा सो बराबरको नेपाि रारि बैंक बाट क बगयको िान्र्ता प्राप्त बैंकबाट वा कुन ैवाखणज्र् बैंकबाट र्स कार्ायिर्को नाि िा जारी कोको कार्य प्रर्ोजन ोवि ठेक्का न ं
अतनवार्य रूपिा उलिेि कोको बोिपि जिानत (बोिपि दाखििा गने अल्न्ति लिततबाट १२० ददनसम्ि म्र्ाद कोको) पेश गनुयपनेछ । बैंक िािय त बोिपि जिानत पेश 
गनेहरुको हकिा कार्ायिर्बाट तनददयरट गररोको बोिपि जिानत िारि अनसुार न ैपेश कोको िाि िान्र् हुनेछ l 
५.बोिपि दातािे बोिपििा दररेट कदाय िूलर् अलकबदृ्दी कर बाहेकको दररेट उलिेि गनुय पनेछ l बोिपपििा प्रत्रे्क आइटिवाईज दर अकं र अक्षर दबुिैा स्परट िेिी 
प्रत्रे्क पानािा सही छाप गरेको हुन ुपनेछ l अकं र अक्षर िरक परेिा अक्षर िेखिोकोिाई िान्र्ता ददइनेछl केरिेट कोको ठाउँिा बोिपिदाताको सदह छाप कोको हुन ु
पनेछ l 
६. संर्कु्त उपक्रिको हकिा िुख्र् साझेदार(lead partner) को दहस्सा कल्म्तिा ४०% तथा अन्र् साझेदारहरुको दहस्सा कल्म्तिा २५% हुन ुपनेछ l 
७.बोिपिसम्बल्न्ध अन्र् कुन ैकुरा बझु्न ुपरेिा र्स कार्ायिर्को िोबाइि न ं९८५२६६०९६०िा सम्पकय  गनय सफकने छ l  

८.नक्किी कागजात पेश गरर वा लििेितो गरर बोिपििा काग लिोको पाइोिा सो बोिपि रद्द गरी कािो सुचीिा सिावेश गनय सम्बल्न्धत तनकार्िा लसिाररस गररने छ 
l म्र्ाद नाघी आोको, ररत नपगेुको र ससतय पेश कोको बोिपिहरु िान्र् हुने छैन l 
९.बोिपि िररदकतायिे सावयजतनक िररद कार्यिा काग लिन अर्ोग्र् नकोको ,प्रस्तार्वत िररद कावायहीिा आफ्नो स्वाथय नवाखझोको साथ ैसावयजतनक िररद 
अनगुिन कार्ायिर्को कािो सूचीिा नपरेको कनी लिखित कबोि गरेको स्वघोषणा गरेको पि अतनवार्य रुपिा बोिपिसाथ पेश गनुयपनेछ।  

१०.बोिपि स्वीकृत गने, रद्द गने र आलंशक रूपिा स्वीकृत गने वा नगने सम्पणूय अधधकार र्स कार्ायिर्िा तनदहत हुनेछ l र्स सुचनािा उलिेिनकोका 
कुराहरुकोहकिा सावयजतनक  िररद ऐन, २०६३ र सावयजतनक िररद तनर्िाविी, २०६४ तथा अन्र् प्रचलित काननू अनसुार हुनेछ । 
११.र्ो सूचना र्स कार्ायिर्को वेबसाइट www.aathraitribenimun.gov.npिा हेनय सफकनेछ । 

क्र.स ं र्ववरण ि.ई.रकि(ि.ूअ. 
कर सदहत) 

धरौटी रकि  बोिपिदस्तुर  फकलसि कैफिर्त 
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प्रिुि प्रशासकीर् अधधकृत  
आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका 

           हाङपाङ, ताप्िेजङु 


