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  Steel Parts and Fixtures सम्बन्धी लििवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकालशत २०७८/०९/१६   

यस फेदाप गाउँपालिका अन्तगगत फेदाप ४ सम्दमुा केराबारी झो.प.ु लनमागणमा प्रयोग हुने िागत अनमुानमा समावेश भएका लटटि पाटग एण्ड लफक्चसग 

लशिवन्दी दरभाउपत्रद्वार खररद गनगका िागी ईजाजत प्राप्त फमग, सप्िायसग, कम्पनी वा सटथािे आफ्नो फमग, संटथा वा कम्पनी दताग प्रमाण पत्र  ( आ.व. 

२०७८/७९ सम्म नलवकरण गरीएको), टथायी िेखा नम्बर तथा म.ुअ. कर दताग प्रमणपत्र,आ.व. २०७७/०७८ को  कर चकु्ता प्रमाण पत्र िगायतका 

कागजातहरुको प्रलतिीलप संिग्न  गरी  यो सचूना प्रकालशत भएको १५ (पन्र)औ ँलदन सम्म कायागिय समय लभत्र दरभाउपत्रको फारम रु १०००।– लतरी 

(लफताग नहुने गरी) यस कायगियको नेपाि बङ्गिादेश बैक फेदाप शाखामा रहेको संलचत कोष खाता नं. ०७८००००१४१  मा जम्मा गरेको भौचर वा 

राजश्व शाखामा भौचर कालट १६ (स्रोह्र) औ ँलदनको १२:०० बजे सम्म दरभाउपत्र दातािे धरौटी बापतको उल्िेलखत रकम यस कायागियको नाममा 

नेपाि बङ्गिादेश बैक फेदाप शाखामा  रहकेो धरौलट खाता नं. ०७८००००८४१ जम्मा गरेको भौचर वा दरभाउपत्र दताग गने अलन्तम लदन देलख ७५ लदन 

म्याद भएको  वा नेपाि सरकारवाट मान्यता प्राप्त बैकको बैक ग्यारेन्टी संिग्न गरी प्रथम पटक प्रकालशत लमलत २०७८/०९/१६  लदन देलख १५(पन्र)औ ँ

लदन लमलत २०७८/०९/३० गते लभत्र कायागिय समयमा दताग हुन यो सचूना प्रकालशत गररएको छ । ररपतपबुगक दताग भएका प्रटतावहरु  लमलत 

२०७८/१०/१ गते १२:०० बजे पलछ खोलिनेछ । उक्त दरभाउपत्र कायागिय प्रलतलनलध, दरभाउदाता वा लनजका प्रलतलनलधको उपलटथलतमा कायागियमा 

खोलिनेछ, दरभाउत्रदाता वा प्रलतलनलधको उपलटथलत  नभए पलन पत्र खोल्न वाधा पने छैन । दरभाउपत्र भदाग प्रत्येक आइटमको दररेट  अंक र अक्षरमा 

िेख्न ुपनेछ, अङ्क र अक्षर फरक पनग आएमा अक्षरिाई मान्यता हुनेछ । दरभाउपत्रमा अयोग्य छैन भलन टवंयम घोषणा गरेको हुन ुपनेछ । ररत नपगुी वा 

म्याद नाघी आएका बोिपत्र उपर कारबालह हुने छैन। दताग भएका बोिपत्र टवीकृत गने वा नगने सम्पणुग अलधकार कायागियमा सरुलक्षत रहने छ । यो 

सचूनामा समावशे नभएको अन्य सतगहरु सावगजलनक खररद ऐन २०६३ र खररद लनयमाविी २०६४ अनुसार एवम ्प्रचलित काननु बमोलजम हुनेछ । 

लबबरण: 

क्र.स. लबबरण िगत अनमुालनत  मअुकर सलहत धरौलट रकम कैलफयत 

०१ Steel Parts सम्बन्धी कायग १७३७८७२.५५।- ५२१३६.१८।-  
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