नेपाल सरकार
संगीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय
चौतरा नगरपामलकाको कायाालय
चौतारा , मसन्त्धपु ाल्चोक

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमशत: २०७३/०१/२९
यस कायाालयको संयुक्त िडा कायाालय ३,४,७ मा कम्पाउण्ड िाल मनमााण , ट्रस र टोइलेट (TOILET) मनमााण काया मिलबन्त्दी दरभाउको माध्यमबाट गराउनपु ने
भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छुक नेपाली मनमााण ब्यिसायीहरुबाट मनम्न िताहरुको अमधनमा रही ररतपिू ाकको मिलबन्त्दी दरभाउपर आह्वान गररन्त्छ ǀ
तपशसल
१) दरभाउपर प्रथमपटक प्रकामित भएको मममतले १५ मदनमभर दरभाउपर िापत तपमसलमा तोमकएको रकम (मिताा नहुने गरी ) बझु ाई आ.ि. ०७२/०७३ सम्म मान्त्य भएको
आयकरको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मलएको र म.ु अ.क. मा दताा भएको प्रमाणपर तथा आ.ि. ०७१/०७२ को कर चक्त
ु ा प्रमाणपरको प्रमामणत प्रमतमलमप तथा मिलबन्त्दी
दरभाउपर, खररद कारबाहीमा भाग मलन अयोग्य नभएको र सम्बमन्त्धत पेिा िा ब्यिसाय सम्बन्त्धी कसरु मा आिूले सजाय नपाएको भमन मलमखत रुपमा गरे को स्ि-घोषणा साथ इच्छुक
दरभाउिालाले मलमखत मनबेदन मदई कायाालय समयमभर कायाालयमा दरभाउपर सम्बन्त्धी कागजात खरीद गना समकनेछ ǀ
२) खरीद भएको दरभाउपरहरु प्रस्ट रुपमा भरर मनमााण व्यिसायीले प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी, मिलबन्त्दी गरी खाम बामहर िमाको नाम, ठे गाना र कामको नाम प्रस्टसंग लेखी १६ मदन
मदनको १२:०० बजे सम्ममा यस कायाालयमा दताा गराउनु पनेछ ǀ दताा भएको दरभाउपरको सोही मदन मदनको २:०० बजे उपमस्थत दरभाउपरिाला िा मनजको प्रमतमनमधहरुको रोहिरमा
यस कायाालयमा खोमलनेछ ǀ दरभाउपरिाला िा मनजको प्रमतमनमधहरुको उपमस्थत नभएमा पमन दरभाउपर खोल्न बाधा पने छै न ǀ
३) दरभाउपरका साथ तल उल्लेमखत जमानत बापतको धरौटी रकम नेपाल बैंक मल. िाखा कायाालय , चौतारा स्थीत धरौटी रकम खाता नं ग.३-८७ मा जम्मा गरे को सक्कल बैंक
भौचर िा सो रकम बराबरको यस कायाालयको नाममा जारी गररएको मबडबोन्त्ड(दरभाउपर खोलेको कमम्तमा ७५ मदन अिमध भएको) पेस गनाु पनेछ ǀ
४) दरभाउपर स्िीकृ त भएपमछ ठे क्का अंकको ५ प्रमतितले हुने रकम बराबरको नगद जम्मा गरे को सक्कलै बैंक भौचर िा सो बराबरको कमम्तमा ६ ममहनाको लामग मान्त्य हुने परिरमेन्त्स
बोन्त्ड (Performance Bond) पेस गनाु पनेछ ǀ
५) दरभाउपर िता रमहत, के रमेट नभएको, यस कायाालयले उपलब्ध गराएको दरभाउपरमा कुनै थपघट िा द्रस्टव्य नलेमखएको हुनपु नेछ ǀ समयमभर प्राप्त नभएको, ररत नपगु ेको,
सूचनाको िता मिपाररत भएको दरभाउपर मामथ कुनै कारबाही हुने छै न ǀ
६) दरभाउपर खरीद िा दताा गने िमाहरूले मनमााण स्थल र कामको सम्बन्त्धमा राम्रोसंग हेरी बझु ी साइट मनरीक्षण गरी दरभाउपर पेस गनापु नेछ ǀ
७) एक व्यमक्तको नाममा खरीद भएको दरभाउपर अको व्यमक्त िा िमाको नाममा दामखला गना पाइने छै न ǀ साथै एउटा िमाले एक भन्त्दा बढी दरभाउपर खरीद िा दामखला समेत गना
पाउने छै न ǀ
८) दरभाउपर भदाा दररे ट स्पष्ट रुपमा अक्षर र अंकमा िरक पना आएमा अक्षरमा लेमखएकोलाई मान्त्यता मदईने छ ǀ
९) दरभाउपर खरीद गने अमन्त्तम मदन तथा दामखला गने मदन मबदा परे मा सोको भोमलपल्ट िा मबदापमछ कायाालय खल
ु ेको मदन हुनेछ ǀ
१०) कुनै पमन कारण जनाई िा नजनाई सम्पणू ा िा आमिक रुपमा ठे क्का स्िीकृ त गने िा नगने यस कायाालयमा मनमहत रहनेछ ǀ
११) दरभाउपर सम्बन्त्धी अन्त्य कुनै कुरा बझु नु परे मा कायाालय समयमभर यस कायाालयमा सम्पका राख्न समकनेछ ǀ साथै यस कायाालयको टेमलिोन नं. ०११- ६२०४७७ मा सम्पका गरी
बज्ु न समकनेछ र http://www.chautaramun.gov.np मा समेत Download गरी हेना समकनेछ ǀ
१२) यसमा उल्लेख नगररएको कुराहुरको हकमा सािाजमनक खरीद ऐन ,२०६३ र सािाजमनक खरीद मनयमािली, २०६४ बमोमजम हुनछे ǀ
१३) यस सुचनामा कुनै संिोधन भएमा त्यसको जानकारी सूचना पाटीमा टास गररनेछ ǀ
१४) कामको शििरण शनम्नानस
ु ार छ :
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कामको शििरण

४/०७२/०७
३

क)सयं क्त
ु िडा कायाालय ३,४,७ मा कम्पाउण्ड िाल
मनमााण काया
ख) संयक्त
ु िडा कायाालय ३,४,७ मा ट्रस मनमााण काया
ग) संयक्त
ु िडा कायाालय ३,४,७ मा
टोइलेट(TOILET) मनमााण काया

ल.ई. रकम(भ्याट
र कशन्टन्जेन्सी
बाहेक )

धरौटी
रकम रु.
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