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सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

दोश्रो पटक सूचना प्रकामित मममत: २०७३/०२/२७ 

चौतारा नगरपामलका छेरमा बैकमल्पक उर्ाा प्रबदान केन्त्र, खुमलटार लमलतपुर  र यस नगरपामलकाको संयुक्त  लगानीमा िहरी सौया उर्ाा र्डान काया 

मिलबन्त्दी दरभाउको माध्यमबाट गराउनुपने भएकोले नेपाल सरकारबाट बैकमल्पक उर्ाा (सौया सडक बत्ती र्डान सम्बन्त्धी) कायाका लामग इर्ार्त प्राप्त 

उत्पादक कम्पनी / अमधकृत मबके्रता तथा सप्लायेसा बाट मनम्न िताहरुको अमधनमा रही ररतपूिाकको मिलबन्त्दी दरभाउपर आह्वान गररन्त्छ ǀ  

तपमसल 

१) दरभाउपर प्रकामित भएको मममतल े१५ मदनमभर दरभाउपर िापत तपमसलमा तोमकएको रकम (मिता ा नहुने गरी ) बुझाई आ.ि. ०७२/०७३ सम्म मान्त्य भएको आयकरको स्थायी 

लेखा नम्बर (PAN) मलएको र मु.अ.क. मा दता ा भएको प्रमाणपर तथा आ.ि. ०७१/०७२ को कर चुक्ता प्रमाणपरको प्रमामणत प्रमतमलमप तथा मिलबन्त्दी दरभाउपर, खररद 

कारबाहीमा भाग मलन अयोग्य नभएको र सम्बमन्त्धत पेिा िा ब्यिसाय सम्बन्त्धी कसुरमा आिूल ेसर्ाय नपाएको भमन मलमखत रुपमा गरेको स्ि-घोषणा साथ इच्छुक दरभाउिालाले 

मलमखत मनबेदन मदई काया ालय समयमभर काया ालयमा दरभाउपर सम्बन्त्धी कागर्ात खरीद गना समकनेछ ǀ   

२) खरीद भएको दरभाउपरहरु प्रस्ट रुपमा भरर प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी, मिलबन्त्दी गरी खाम बामहर िमाको नाम, ठेगाना र कामको नाम प्रस्टसगं लेखी १६ मदन मदनको १२:०० 

बर्े सम्ममा यस काया ालयमा दता ा गराउनु पनेछ ǀ दता ा भएको दरभाउपरको सोही मदन मदनको २:०० बर्े उपमस्थत दरभाउपरिाला िा मनर्को प्रमतमनमधहरुको रोहिरमा यस 

काया ालयमा खोमलनेछ ǀ दरभाउपरिाला िा मनर्को प्रमतमनमधहरुको उपमस्थत नभएमा पमन दरभाउपर खोल्न बाधा पने छैन ǀ 

३) दरभाउपरका साथ तल उल्लेमखत र्मानत बापतको धरौटी रकम नेपाल बैंक मल. िाखा काया ालय , चौतारा स्थीत धरौटी रकम खाता नं ग.३-८७ मा र्म्मा गरेको सक्कल बैंक 

भौचर िा सो रकम बराबरको यस काया ालयको नाममा र्ारी गररएको मबडबोन्त्ड(दरभाउपर खोलेको कमम्तमा ७५ मदन अिमध भएको) पेस गनुा पनेछ ǀ  

४) दरभाउपर स्िीकृत भएपमछ ठेक्का अंकको ५ प्रमतितले हुने रकम बराबरको नगद र्म्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर िा सो बराबरको कमम्तमा ६ ममहनाको लामग मान्त्य हुने 

परिरमेन्त्स बोन्त्ड (Performance Bond) पेस गनुा पनेछ ǀ 

५) दरभाउपर िता रमहत, केरमेट नभएको, यस काया ालयले उपलब्ध गराएको दरभाउपरमा कुनै थपघट िा रस्टव्य  नलेमखएको हुनुपनेछ ǀ समयमभर प्राप्त नभएको, ररत नपुगेको, 

सूचनाको िता मिपाररत भएको दरभाउपर मामथ कुनै कारबाही हुने छैन ǀ 

६) दरभाउपर खरीद िा दता ा गने िमाहरूले सौया सडक बत्ती र्डान स्थल र कामको सम्बन्त्धमा राम्रोसंग हरेी बुझी साइट मनरीक्षण गरी दरभाउपर पेस गनुापनेछ ǀ 

७) एक व्यमक्तको नाममा खरीद भएको दरभाउपर अको व्यमक्त िा िमाको नाममा दामखला गना पाइने छैन ǀ साथ ैएउटा िमाले एक भन्त्दा बढी दरभाउपर खरीद िा दामखला समेत गना 

पाउने छैन ǀ 

८) दरभाउपर भदा ा दररेट 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 परेमा सोको भोमलपल्ट िा मबदापमछ काया ालय खलुेको मदन हुनेछ ǀ 

१०) कुनै पमन कारण र्नाई िा नर्नाई सम्पूणा िा आमिक रुपमा ठेक्का स्िीकृत गने िा नगने यस काया ालयमा मनमहत रहनेछ ǀ 

११)  दरभाउपर सम्बन्त्धी अन्त्य कुनै कुरा बुझनु परेमा काया ालय समयमभर यस काया ालयमा सम्पका  राख्न समकनेछ ǀ साथ ैयस काया ालयको टेमलिोन नं. ०११- ६२०४७७ मा सम्पका  गरी 

बुज्न समकनेछ  र www.chautaramun.gov.np मा समेत download गरी हनेा समकनेछ ǀ 

१२) यसमा उल्लेख नगररएको कुराहुरको हकमा सािार्मनक खरीद ऐन ,२०६३ र सािार्मनक खरीद मनयमािली, २०६४ बमोमर्म हुनेछ ǀ 

१३) यस सुचनामा कुनै संिोधन भएमा त्यसको र्ानकारी सूचना पाटीमा टास गररनेछ ǀ 

१४) कामको मििरण मनम्नानुसार छ : 

मस.नं ठेक्का संकेत नं. कामको मििरण 
ल.ई. रकम(मु.अ. कर 

समहत ) 
धरौटी रकम रु. दरभाउपर दस्तुर दरभाउपर पाइने स्थान कैमियत 
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कायाकारी अमधकृत  

चौतारा नगरपामलका 


