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

भग्नाअिशेष व्यिस्थापन उपकरण (Debris Management Equipment) तथा सिे (नापी) सम्बन्त्धी उपकरण खररद कायाको

मशलबन्त्दी दरभाउपर आव्हानको सचू ना
प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७३/०१/२९

यस कायाालयमा भग्नाअिशेष सरसफाईको लामग सरसफाई व्यिस्थापन ( Debris Management Equipment) तथा सिे (नापी) उपकरणहरु आिश्यक
भएकोले सो को खररद काया मसलबन्त्दी दरभाउपर द्धारा खररद गनापु ने भएको हदुँ ा नेपाल सरकार बाट इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी/अमधकृ त मबक्रेता तथा सप्लायेसा बाट
मनम्न शताहरुको अमधनमा रही रीतपिु ाक मशलबन्त्दी दरभाउपर आव्हान गररएको व्यहोरा इच्छुक सम्बमन्त्धत सबैलाई यो सािाजमनक सचू ना प्रकामशत गररएकोछ ।
zt{x?
१) दरभाउपर फारम सचु ना प्रथम पटक प्रकामशत भएकोले मममतले १५ मदन मभर चालु आ.ि. का लामग नमिकरण भएको ईजाजतपर, आयकर र म.ु अ. कर दताा तथा
आ.ि.२०७१/७२ सम्मको कर चक्त
ु ा भएको प्रमाणपरका प्रमामणत प्रमतमलमपहरु संलग्न राखी मलमखत मनिेदनका साथ तल उल्लेमखत दस्तरु (मफताा नहने गरी) मतरी इच्छुक
दरभाउपर दाताले छुट्टाछुट्टै ठे क्काको लामग यस कायाालयबाट मिड डकुमेन्त्ट खररद गना समकनेछ ।
२) खररद भएको दरभाउपर प्रथम पटक प्रकामशत मममतले १६ औ ं मदनको १२ बजेमभर छुट्टाछुट्टै ठे क्काको लामग छुट्टाछुट्टै मशलबन्त्दी लाहाछाप गरी खाममा प्रष्ट मििरण खल
ु ाई
यस कायाालयमा दताा गनपाु नेछ । दताा भएको दरभाउपर सोही मदनको २:०० बजे उपमस्थत दरभाउपरदाता िा मनजका प्रमतमनमधहरु र कायाालयका प्रमतमनमधहरुको रोहबरमा
यस कायाालयमा खोमलनेछ । दरभाउपरदाताहरु िा मनजका प्रमतमनमधहरु उपमस्थत नभएमा पमन बोलपर खोल्न बाधा पनेछैन ।
३) दरभाउपर खररद गने िा दामखला गने अमन्त्तम मदन मबदा परे मा लगतै कायाालय खल
ु ेको मदन सोही अनसु ार हनेछ ।
४) छुट्टाछुट्टै ठे क्काको लामग ठे क्का नं अनसु ारको मििरण खल्ु ने गरी दरभाउपर जमानत िापतको धरौटी रकम नेपाल बैंक मल.शाखा कायाालय, चौतारा मस्थत धरौटी खाता नं
ग-३-८७ मा जम्मा गरे को सक्कल बैंक भौचर िा सो रकम बराबरको यस कायाालयको नाममा जारी गररएको कमम्तमा १२० मदन सम्म मान्त्य भएको मिडिण्ड (BID
BOND) पेश गनाु पनेछ ।
५) म्याद नामघ आएको रीत नपुगेको िा शता रामख पेश भएकोले दरभाउपर मान्त्य हनेछैन् ।
६) दरभाउपरदाताबाट दरभाउपरमा उल्लेमखत मल्ू य अमभिृमद्ध कर बाहेकको दररे ट उल्लेख गनापु नेछ । सो दर रे टमा अंक र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरलाई मान्त्यता मदईनेछ ।
के रमेट भएकोमा के रमेट भएको ठाउमा समहछाप भएको हनपु नेछ ।
७) यस कायाालयको महतलाई ध्यानमा रामख बोलपर मस्िकृ त गने िा नगने िा आंमशक रुपमा स्िीकृ त गने िा रद्द गने सबै अमधकार यस कायाालयमा सुरमक्षत हनेछ ।
८) दरभाउपर स्िीकृ त भएपमछ कबोल ठे क्का अंकको ५ प्रमतशतले हनआउने रकम बराबरको नगद जम्मा गरे को सक्कलै बैंक भौचर िा कम्तीमा १ िषा म्याद भएको मान्त्यता
प्राप्त बामणज्य बैंकबाट यस कायाालयको नाममा जारी गररएको काया जमानत पर (परफरमेन्त्स िण्ड) सम्झौता गनाु अमध पेश गनापु नेछ ।
९) दरभाउपर सम्बन्त्धी कुनै कुरा बझ्ु नु परे मा कायाालय समय मभर फोन न.ं ०११-६२०४७७ मा फोन गना िा कायाालयमा सम्पका राख्न समकनेछ ।
१०) यस सचू नामा उल्लेख नभएको अन्त्य मिषय प्रचमलत ऐन, मनयमानसु ार हनेछ ।
११) सचू नाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ बमोमजम बोलपर दामखला गने तथा खोल्ने समयमा नागररक समाज तथा संचारकमी समेतलाई उपमस्थमतको लामग अनरु ोध गररएकोछ ।
१२) दरभाउपर पणू ा िा आंमशकरुपमा स्िीकृ त गने िा नगने सम्पणू ा अमधकार यस कायाालयलाई मनमहत रहने छ ।
१३) १३)अन्त्य कुराहरु सािाजमनक खररद ऐन, २०६३ र सािाजमनक खररद मनयमािली, २०६४ िमोमजम हनेछ । अन्त्य कुराहरु िोलपर फाराममा उल्लेख भए िमोमजम हनेछ ।
१४) थप जानकारीको लामग यस कायाालयमा सम्पका राख्न समकने छ । यो सचु ना www.chautaramun.gov.np मा समेत Download गरी हेना समकने छ ।
आयोजनाको नाम
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