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प.स.ं ९२ 
च.नं. 

(बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स सामाग्री आपूतिय सम्बन्धी तसलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना  
(प्रथम पटक प्रकाधशत धमधतः २०७६/११/०१) 

  

 प्रस्ििु सन्दभयमा आ.व. २०७६/०७७ का लाति आवश्यक पने छपाई िथा स्टेसनरी सम्बन्धी तसलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खररद िनुयपने भएकोले उक्त 
सामान आपूतिय िनय इच्छुक इजाजि प्राप्त व्यशक्त, फमय, ट्रवके्रिा, सप्लायसयहरुले देहायका िियहरुको अधीनमा रही रीि पूवयकको िपतसलमा उल्लेख भए बमोशजमको तसलबन्दी 
दरभाउपत्र पेि िनय हनु यो सूचना प्रकाशिि िररएको छ।  
िियहरुुः  
1= तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामका लाति रु. 10००।–(Ps xhf/) मात्र ट्रफिाय नहनु ेिरी तमति २०७६/११/१ ििेको राट्रिय दैतनक ब्लाष्ट टाइम्स 

/fli «̂o b}lgs पतत्रकामा प्रकाशिि सूचना बमोशजम प्राप्त िनय सट्रकनेछ। टेन्डर खररदका लाति यस कायायलयको राजस्व प्रिासनको ट्रवट्रवध काउन्टरमा 
चाट्रहएको टेन्डर फाराम खररदका लाति रतसद प्राप्त िनुय सक्न ुहनुेछ वा /fli^̀o afl)fHo a}+s zfvf sfof{no w/fg dfkm{t ]̂)*/ kmd{ vl/bsf 

nflu vftf g+=2160304018202 df hDdf u/L kmd{ vl/b ug{ ;lsg]% .  

२ 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] lgDg 7]ufgfdf ;Dks{ /fVg ;Sg]5g\M 

(धरान उपमहानिरपातलका, धरान-१२, भण्डार िथा खररद उपिाखा, ०२५-५२०४०७, ५२०६३६), 

email: info@dharan.gov.np, http:/www.dharan.gov.np 

३ of]Uo l;naGbL b/efpkq ;DaGwL sfuhftx? w/fg pkdxfgu/kflnsf w/fg !@, af6 lnlvt lgj]bg k]z u/L k|fKt ug{ ;lsg]5 .  

४ तसलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र फारामका साथ फमय/कम्पनी दिायको प्रमाणपत्र, मूल्य अतभवटृ्रद्ध कर दिाय, स्थायी लेखा नम्बर दिाय प्रमाण पत्र, 
व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रतितलपी सट्रहि आ.a. 207५.207६ सम्मको कर चकु्ता िरेको प्रमाणका कािजािहरू सांलग्न राखी िल उशल्लशखि तमति र 
समयतभत्र यस कायायलयमा पेि िनुय पनेछ साथै छपाई सामाग्रीहरुको हकमा शजल्ला प्रिासन कायायलयको अनमुति पत्र र उद्योि दिायको प्रमाणपत्र 
सांलग्न राख्न ुपनेछ ।  

५ तसलबन्दी दरभाउपत्रदािाहरूले खररद कारबाहीमा भाि तलन अयोग्य नभएको, प्रस्िाट्रवि खररद कारबाहीमा आफ्नो स्वाथय नबाशिएको र सम्बशन्धि 
पेिा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसरुमा आफूले सजाय नपाएको भनी तलशखि रूपमा िरेको घोषणापत्र अतनवायय पेि िनुय पनेछ ।  

६ ;"rgfdf plNnlvt तसलबन्दी दरभाउkqsf] hdfgt /sd राट्रिय बाशणज्य बैंक िाखा कायायलय धरानमा धरौटी खािा नां. @!^)#)#))&!)@ मा जम्मा 
किाय र प्रयोजन स्पष्ट खलुाई जम्मा िरेको बैक भौचरको अधयकट्रि सक्कलै भौचर वा यस कायायलयको नाममा मान्यिा प्राप्त वाशणज्य बैकबाट जारी भएको 
दरभाउपत्रको हकमा घटीमा ७५ ददन अवतधको तबडबण्ड सांलग्न राख्न ुपनेछ । 

७ तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामको पररमाण सूचनामा दररेट लेख्दा उशल्लशखि स्पेतसट्रफकेसन बमोशजमका मालसामानहरू नै उपलब्ध िराउन ेिरी आफूले 
कबोल िरेको दररेट र जम्मा रकम (भ्याट बाहेक) अङ्क र अक्षरमा प्रस्ट लेख्न ुपनेछ । अांक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेशखएकोलाई मान्यिा 
ददइनेछ । 

८ तसलबन्दी खामको बाट्रहरी भािमा कुन काययको दरभाउपत्र पेि िरेको हो, र सोको ठेक्का नां. स्पष्ट रूपमा लेशखएको हनु ुपनेछ ।अस्पष्ट वा केरमेट 
भएको पाइएमा मान्यिा ददइन ेछैन ।  

९ तसलबन्दी दरभाउपत्र पेि िने र खोतलने ददन सावयशजनक तबदा परेमा उक्त काययहरू क्रमिुः सो को भोतलपल्ट सोही समयमा हनुेछ । 

१० ;/sf/L कायायलयको प्रतितनतधहरु र सम्बशन्धि दरभाउपत्रहरुको आतधकाररक प्रतितनतधहरू रोहबरमा दिाय भएका दरभाउपत्रहरु खोतलनेछ । 
दरभाउपत्रxरुको आतधकाररक प्रतितनतधहरू अनपुशस्थि भएमा दरभाउपत्र/बोलपत्र खोल्नमा बाधा पनेछैन । 

११ दरभाउपत्र/बोलपत्र स्वीकृि िने, निने वा आांशिक स्वीकृि िने सम्पूणय अतधकार यस कायायलयमा सरुशक्षि रहनेछ ।   
१२ ट्रवस्ििृ जानकारीका लाति यस कायायलयको भण्डार िथा सम्पशि व्यवस्थापन उपिाखामा सम्पकय  िरी बझु्न सट्रकनेछ । 

ठेक्का नं. ट्रववरण ट्रकतसम 
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