“ शिक्षा, स्वास््य, पययटन र व्यापाररक पूवायधार, वहुसाांस्कृति, आवासीय, समृद्ध सहर”

w/fg pkdxfgu/kflnsf

DHARAN SUB-METROPOLITAN CITY

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
OFFICE OF THE MUNICIPAL EXECUTIVE

फोन नं. ०२५-५२०४०७

w/fg, ;'g;/L 1 g+= k\bz
] g]kfn

इन्टरकमः २१८, २१९

Dharan, Sunsari, Province No. 1 NEPAL

Server Computer Set सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको िचू ना
प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः२०७५/०४/१६
प्रस्ततु िन्दभभमा यि उपमहानगरपासलका लासग Server Computer Set आवश्यक भएको हुनाले उक्त िामाग्री खररद कायभ िम्बन्धमा िावभजसनक
खररद सनयमावली, २०६४ को सनयम ८४ (१) बमोसजम िचू ना प्रकाशन गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र गनभु पने व्यवस्था भए बमोसजम गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्रको
माध्यमबाट सदने िचू ना जारी गररए बमोसजम सनम्न शतभहरुको अधीनमा रही गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र खररद गरी यि कायाभलयले तोसकएको म्याद सभत्र दताभ गनभको
लासग यो िचू ना प्रकासशत गररएको छ ।
िियहरु िथा तनयमहरुुः
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तसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम खररदका लाति रु. 10००।–(Ps xhf/) मात्र फफिाय नहुने िरी तमति २०७5।०4।१६ ििेको राफिय
दै तनकम्पतत्रका श्री अन्नपूर् य राफिय दै नीक पतत्रकामा प्रकाशिि सूचना बमोशिम प्राप्त िनय सफकनेछ। दरभाउपत्र फाराम खररदका लाति यस कायायलयको

रािस्व नीति िथा प्रिासन िाखाको फवफवध काउन्टरमा चाफहएको दरभाउपत्र फाराम खररदका लाति रतसद प्राप्त िनुय सक्नु हुनेछ वा सलबन्दी
दरभाउपत्र पेि िनय तबद्युिीय माध्यम

२
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www.bolpatra.gov.np/ppmo बाट समेि पेि िनय सफकन्छ ।

of]Uo l;naGbL b/efpkqbftfx¿n] o; ;DaGwL yk hfgsf/Lsf] nflu jf l;lnaGbL b/efpkq ;DaGwL sfuhftx? x]g{ -cWoog ug{_ rfx]df,
o; sfof{nosf] ;"rgf kf6L{ jf Website: www.dharan.gov.np df cWoog ug{ ;lsg]5 .
तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामका साथ फमयको कम्पनी दिायको प्रमार्पत्र, मूल्य अतभवृफद्ध कर दिाय, स्थायी लेखा नम्बर दिाय प्रमार् पत्र, व्यवसाय

प्रमार्पत्रको प्रतितलपी सफहि आ.a. 2073/2074 वा २०७४/०७५ सम्मको कर च ुक्ता िरे को प्रमार्का काििािहरू सां लग्न राखी िल
उशल्लशखि तमति र समयतभत्र यस कायायलयमा पेि िनुय पनेछ .
४

तसलबन्दी दरभाउkत्रदािा आफूले कबोल िरे को कूल अां कको २.५% ले हुन आउने रकम राफिय बाशर्ज्य बैं क िाखा कायायलय धरानमा धरौटी खािा

५

तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामको पररमार्मा दररे ट लेख्दा उशल्लशखि स्पेतसफफकेसन बमोशिमका मालसामानहरू नै उपलब्ध िराउने िरी आफूले कबोल

नां.
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मा िम्मा किाय र प्रयोिन स्पष्ट खुलाई सां लग्न राख्नु पनेछ ।

िरे को दररे ट र िम्मा रकम (भ्याट बाहेक) अङ्क र अक्षरमा प्रस्ट लेख्न ु पनेछ । अां क र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरमा लेशखएकोलाई मान्यिा िदननेछ
६

तसलबन्दी खामको बाफहरी भािमा कुन काययको दरभाउपत्र पेि िरे को हो, र सोको ठे क्का नां. स्पष्ट रूपमा लेशखएको हुन ु पनेछ ।अस्पष्ट वा केरमेट
भएको पानएमा मान्यिा िदनने छै न ।
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तसलबन्दी दरभाउपत्र पेि िने र खोतलने िदन सावयशिनक तबदा परे मा उक्त काययहरू क्रमिुः सो को भोतलपल्ट सोही समयमा हुनेछ ।
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;/sf/L कायायलयको प्रतितनतधहरु र सम्बशन्धि दरभाउपत्रदािाहरुको आतधकाररक प्रतितनतधहरू रोहबरमा दिाय भएका दरभाउपत्रहरु खोतलनेछ। साथृ
दरभाउपत्रदािाहरुको आतधकाररक प्रतितनतधहरू अनुपशस्थि भएमा दरभाउपत्र खोल्नमा बाधा पनेछैन ।

९

दरभाउपत्र स्वीकृि िने, निने वा आांशिक स्वीकृि िने सम्पूर् य अतधकार यस कायायलयमा सुरशक्षि रहनेछ ।

१०

फवस्िृि िानकारीका लाति यस कायायलयको भण्डार िथा सम्पशि व्यवस्थापन उपिाखामा सम्पकय िरी बुझ्न सफकनेछ ।
तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामको प्रकार, फकतसम, फाराम दस्िुर, दरभाउपत्र िमानि रकम, पेि िने तमति समय लिायि खोतलने तमति, समय र स्थान तनम्न अनुसार हुनछ
े

ठे क्का नां.
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