
आठराई ि वणेीगाउँ कायपािलकाको कायालय 

हाङपाङ, ता लजेङु 

१ न ं दशे, नपेाल 

दरभाउप   वा E-bidding आ वान को सचूना 
 

( थम पटक कािशत िमितः२०७६/१०/२७) 
यस कायालयको लािग आ.व. २०७६/०७७ वीकृत बा षक काय म अनुसार दहेाय बमोिजमको सडक तरो ती तथा 

िनमाण काय िसलब दी दरभाउप   को मा यमबाट स प  गन ुपन भएको दँा नपेाल सरकारबाट इजाजत ा  यो य िनमाण 

वसायीबाट िन  शतह को अिधनमा रही दरभाउप  वा E-bidding  को मा यमबाट दरभाउप   पेश गन यो सचूना काशन 
ग रएको छ । 

शतह  -: 
१. तपिशलमा उ े खत द ुर (िफता न ने) यस गाउपािलकाको राि य वािण  बक हाङपाङ शाखाको संिचतकोष खाता नं २६७०३०४०१८१०२ नगदै बुझाई नगदी रिसद साथ 

िनमाण वसायीले वसाय नवीकरण भएको इजाजत प , आय कर तथा मू.अ.कर दता माणप को ितिलिप र कर चु ा माणप को ितिलिप संल  राखी यस 
गाउँपािलकाको कायालय हाङपाङ ता ेजुङ बाट यो सूचना थमपटक कािशत भएको िमितले १५  औ िदनस  ख रद गन सिकने छ । ख रद भएका दरभाउप   स  
कागजात १६  औ िदन िदनको १२ बजे स  यस कायालयको नाममा स ोधन गरी कामको िववरण, दरभाउप   दाताको नाम,ठेगाना र फोन नं समेत  खुलाई फमको छाप 
लगाई यस कायालयमा मा  दता गराउनु पनछ । 

२. उ े खत कायालयबाट िबि  भएका दरभाउप  वा E-bidding स  कागजातमा भनु पन स ूण पानाह  भ र दता गनुपनछ । दता भएका दरभाउप  ह  अ म दता गनु 
पन िदन िदनको २ बजे कायालयका ितिनिधह  र दरभाउप   दाता वा िनजका ितिनिधह को रहोबरमा यस कायालयमा खोिलने छ l दरभाउप   दाता वा िनजका ितिनिधह  
उप थत नभएमा पिन दरभाउप   खो ने कायमा कुनै बाधा पन छैन । 

३. दरभाउप   िबि  तथा दा खला गन अ म िदन एवम खोिलने िदन सावजिनक िवदा परेमा उ  कायह  िवदाको लग ै पिछ कायालय खुलेको िदन सोिह वमोिजम नेछ।  

४. दरभाउप   जमानत यस कायालयको नाममा रहेको राि य वािण  बक हाङपाङ शाखाको धरौटी खाता नं  २६७०३०३००७१०२ मा नगद ज ा गरेको स ल बक भौचर वा 
सो बराबरको नेपाल रा  बक बाट क बगको मा ता ा  बकबाट वा कुनै वािण  बकबाट यस कायालयको नाम मा जारी भएको काय योजन एवम ठे ा नं अिनवाय पमा 
उ ेख भएको दरभाउप   जमानत (दरभाउप   दा खला गन अ म िमितबाट ७५ िदनस  ाद भएको) पेश गनुपनछ । बक माफत दरभाउप   जमानत पेश गनह को हकमा 
कायालयबाट िनिद  ग रएको दरभाउप   जमानत फारम अनुसारनै पेश भएको मा  मा  नेछ । 

५. दरभाउप  दाताले दरभाउप  मा दररेट भदा मू  अिभबृ ी कर बाहेकको दररेट उ ेख गनु पनछ । दरभाउप  मा ेक आइटमवाईज दर अंक र अ र दुबैमा ले ख ेक 
पानामा सिह छाप गरेको नु पनछ । अंक र अ र फरक परेमा अ र ले खएकोलाई मा ता िदइनेछ। केरमेट भएको ठाउँमा दरभाउप  दाताको सिह छाप भएको नु पनछ । 

६.  संयु  उप मको हकमा मु  साझेदार (lead partner) कोिह ा क मा ४०% तथा अ  साझेदारह को िह ा क मा २५% नु पनछ । 

७. दरभाउप   स  अ  कुनै कुरा बु नु परेमा यस कायालयको मोबाइल नं ९८५२६६०९६० मा स क गन सिकने छ। 

८. न ली कागजात पेश ग र वा िमलेमतो ग र दरभाउप  मा भाग िलएको पाइएमा सो दरभाउप   र  गरी कालो सुिचमा समावेश गन स त िनकायमा िसफा रस ग रने छ । 
ाद नाघी आएको, रत नपुगेको र ससत पेश भएको दरभाउप  ह  मा  ने छैन । 

९. दरभाउप  ख रदकताले सावजिनक ख रद कायमा भाग िलन अयो  नभएको , ािवत ख रद कावाहीमा आ नो ाथ नवािझएको साथै सावजिनक ख रद अनुगमन 
कायालयको कालो सूचीमा नपरेको भनी िल खत कबोल गरेको घोषणा गरेको प  अिनवाय पमा वोलप साथ पेश गनुपनछ।  

१०. दरभाउप  दातालाई दरभाउप   पेश गनु अगाडी आ नै खच र िज ेवारीमा कामको थलगत मण ग र कामको बारेमा जानकारी िलन अनुरोध ग र छ साथै Pre-bid Meeting 
सूचना काशन भएको िमितले ८ औ ंिदनको २ वजे यस कायालयमा नेछ । 

११. दरभाउप   ीकृत गन, र  गन र आंिशक पमा ीकृत गन वा नगन स ूण अिधकार यस कायालयमा िनिहत नेछ । यस सुचनामा उ ेख नभएका कुराह को हकमा 
सावजिनक  ख रद ऐन, २०६३ र सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ तथा अ  चिलत कानून अनुसार नेछ । 

१२. यो सूचना यस कायालयको वेबसाइट  www.aathraitribenimun.gov.npमा  हेन सिकनेछ । 

१३. देहायका ठे ाह :- 
.

सं 
सूचना न:- ठे ा न:- िववरण ल.ई.रकम(मू

.अ. कर 
सिहत) 

धरौटी 
रकम  

दरभाउप
  द ुर  

िकिसम कैिफ
यत 

1 PKG-
2/SQ/02-
076/077 

Atrm/PKG-
2/SQ/02-
2076/077 

Construction and widening work of santi 
aabi khelmaidan. 

.५९९५४७.
६९/-  

.१४०००/
- 

.१,००० 
/- 

दरभाउप  वा 
E-bidding  

 

2 PKG-
3/SQ/03-
076/077 

Atrm/PKG-3 
/SQ/03-
2076/077 

Upgradation of Devithan Okhre Bhandari 
Dada Sadak. 

.१५९९९००.
८७/-  

.४०,०००
/- 

.१,००० 
/- 

दरभाउप  वा 
E-bidding  

 

3 PKG-4/SQ/04-
076/077 

Atrm/PKG-4 
/SQ/04-
2076/077 

Road way excavation work of Wada 
kaylayabata kerkere jodne sadak, Nesum 
gumti devithan cheukipakha hudai 5 no 
wada jodne sadak, Mhakali jigne sadak 
Nirman. 

.१५४६१९०.
८८/-  

 

.४५,०००
/- 

.१,००० 
/- 

दरभाउप  वा 
E-bidding  

 

 
मखु शासक य अिधकृत  

आठराई ि वणेी गाउँपािलका 
                 हाङपाङ, 

ता लजेङु 


