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थम पटक कािशत िमित २०७७/२/१२ 

बोलप  आ हान स ब धी सचूना 

मािलकाजुन गाउँपािलकाले नेपाल सरकारको िवशेष अनुदान बाट ा  रकम आ.व. २०७७/०७८ मा स प  गन गरी दहेाय 
योजनाको िनमाण/खरीद काय गनु परेको ँदा सो काय गन इ छुक यो य बोलप दाताह बाट िन शतको अिधनमा रिह बोलप  पेश 
गन न यो सुचना काशन ग रएको छ। 

.स
. 

ठे ा न.ं योजनाको नाम योजनाको लागत 
अनुमान रकम  
(क ट जे सी  बाहके, 
याट सिहत)     

बोलप  
जमानत 

बोलप  
द तुर 

बोलप  
मा य ने 
अवधी 

बोलप  
जमानत 
मा य 
अवधी 

1.- 011-
2077/078 

Shankarpur 
Brihat Water 
Supply Project 
(Procurement 
Of Pipes) 

NRs.   
7497603.77/ 
 

NRs. 
190000/ 

NRs. 
3000/ 

90  
days 

120 
days 

 

१. बोलप  फारम र सोसंग Specification यो सूचना कािशत भएको िमितले ३०  औ  दनस म इ छुक उ पादक/स लायसले 
नेपाल सरकारबाट इजाजत ा  नवीकरण सिहतको माणप , PAN तथा VAT दता माणप , आ.व. २०७६/०७७ 
स मको कर चु ाको माणप को मािणत ितिलपी, कालो सूचीमा नपरेका वयः घोषणा प  संल  गरी . १०/०० को 
टकट टासँी कायालय समयमा यस गाउँपािलकाको कायालय, शंकरपुरबाट नगद . ३,०००।- ( फता न ने गरी)  ितरी 
ा  गन स कनेछ । 

२. बोलप  फारम मािथ उ लेिखत िमित र समयमा उपि थत बोलप दाताह  वा अिधकार ा  ितिनिधह को रोहवरमा ( 
बोलप  दाता ितिनिध उपि थत नभए पिन ) यस कायालयमा खोिलने छ । 

३. बोलप  पेश गदा मािथ उ लेिखत रकम बराबरको नेपालको "क" वगको बकबाट बोलप  पेश गन अि तम िमितबाट 
कि तमा १२० ( एक सय िवस ) दन याद भएको स बि धत योजनाको नामको बोलप जमानत (िबडब ड) संल  नु 
पनछ । अथवा उ  िवडव ड रकम माछापु े बक शंकरपुर, दाचुलाको धरौटी खाता नं. ९१०१५२४६७४४९६०४१ मा 
ज मा गरी ज मा गरेको स ल ती बक भौचर बोलप  साथ पेश गनु पनछ। 

४. बोलप मा दररेट अ क र अ र दबैुमा उ लेख गनु पनछ । अ क र अ रमा फरक पन गएमा अ रलाई मा यता दइनेछ । 
५. रत नपुगेको, याद नािघ वा शत राखी पेश भएको बोलप  उपर कुनै कावाही ने छैन । 
६. चिलत ऐन, िनयमअनुसार ला े स पूण कर बोलप दाताले नै होनु पनछ । 
७. कुनैपिन कारण जनाई वा नजनाई स पुण वा आंिशक पमा बोलप  वीकृत गन वा नगन स पुण अिधकार यस 

गाउँपािलकाको कायालयमा िनिहत नेछ । 
८. बोलप  ख रद गन अि तम िमित थम पटक सूचना कािशत भएको िमितले ३० दनिभ  । 
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९. बोलप  पेश गन िमित, समय र थान थम पटक सूचना कािशत भएको िमितले ३१  औ दनको १२:०० बजे िभ  
मािलकाजुन गाउँपािलकाको कायालय शंकरपुर, दाचुला । 

१०. बोलप  खो ने समय थम पटक सूचना कािशत भएको िमितले ३१ औ दनको २:०० बजे। 
११. बोलप  ख रद गन र पेश गन अि तम दन सावजिनक िवदा पन गएमा सोको भोिलप ट सोही समय र थानमा सो काम 

नेछ । 
१२. बोलप  स ब धी पुव िम टङ थम पटक सूचना काशन भएको िमितले २० औ दनको, दउसो २:०० बजे गाउँपािलकाको 

कायालयमा नेछ । 
१३. यस सूचनामा उ लेख भएका कुराह  यसै सूचनाबमोिजम र सूचनामा उ लेख नभएका कुरा चिलत ऐन, िनयमानुसार 

नेछन । 
१४. थप जानकारीका लािग मािलकाजुन गाउँपािलकाको कायालय शंकरपुर, दाचुलामा स पक गन स कने छ । 

  

                                       मुख शासक य अिधकृत 
     मािलकाजुन गाउँपािलका शंकरपुर, दाचुला । 


