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लि लि क्र्ामरा खररद िम्बन्धी बोिपत्र आब्हान गररएको िूिना 

प्रथम पटक प्रकाचशत लमलत: २०७७/१२/१३ 
 

१. र्ि नगरपालिका लित्र पने राजमागय तथा िहार्क मागयहरुमा लि. लि. क्र्ामरा प्रणािी लििबन्दी बोिपत्र को माध्र्म द्वारा खररद गननय परेकोिे लमलत २०७७/१२/१३ 
देचख २०७८/०१/११ गते िम्म कार्ायिर् िमर् लित्र बोिपत्र फाराम दस्तनर रु.३०००।- अक्षरुपी रु. लतन हजार मात्र (पलि फफताय नहनन)े राजश्व शाखामा लतरी वा 
राष्टीर् बाचणज्र् बैंकको आन्तररक राजश्व खाता नं. १८३०१००३०१०१०००३ मा लडपोचजट गरी िािन आ.ब.को िालग नफवकरण गररएको फमय दताय प्रमाणपत्र, व्र्विार् 
प्रमाणपत्र, आर्कर दताय तथा मन.अ. कर दताय प्रमाणपत्र आ.ब. २०७६/७७ को कर ि नक्ता प्रमाणपत्र िमेतको नोटरी पचब्िकबाट प्रमाचणत प्रलतलिफप िंिग्न गरी रु.१०।- 
को फटकट टााँिी बोिपत्र फाराम खररद गनय इच्िनक व्र्चक्त वा फमय िमक्ष र्ो िूिना प्रकाचशत गररएको ि । लििबन्दी दरिाउपत्र फाराम रत्ननगर नगर कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्, रत्ननगर, चितवनमा लनवदेन पेश गरी खररद गनय िफकनेि । 

२. बोिपत्र पेश गदाय र्ि कार्ायिर्को अलधकार प्राप्त अलधकारीको िही िाप निएको, एउटाको नाममा खररद गरी अकै नाममा दताय गरेको र कन नै पलन शतय राखी पेश 
िएको बोिपत्र मान्र् हनन ेिैन । 

३. लमलत २०७८/०१/११ गते ददनको १२:०० बजे लित्र आफैं िे खररद गरेको बोिपत्र रीतपूवयक िरी लििबन्दी गरी र्ि कार्ायिर्मा दताय गराइिक्नन पनेि । दताय 
िएका बोिपत्रहरु िोही ददनको २:०० बजे बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनधीको रोहवरमा र्ि कार्ायिर्मा खोलिनिेन ्। बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनधी उपचस्थत निए 
पलन बोिपत्र खोल्न बाधा पनेिैन । बोिपत्र लबक्री गने र दाचखिा गने अचन्तम ददन लबदा पनय गएमा िोको िोलिपल्ट कार्ायिर् खनिेको ददनिाई अचन्तम ददन मालननिे । 

४. बोिपत्र दताय गदाय िूिनामा तोफकए अननिारको जमानत वापतको रकम दाचखिा गरेको िक्कि िौिर रत्ननगर नगरपालिकाको कार्ायिर्, टााँडी चितवनको राफिर् वाचणज्र् 
बैंकको धरौटी खाता नं. १८३०१००३०३०००००३ मा जम्मा गरेको िक्कि िौिर वा क वगयको बैंकबाट जारी िएको र बोिपत्र खनल्ने लमलतबाट १२० ददन म्र्ाद िएको 
बैंक ग्र्ारेण्टी (Bid Bond) बोिपत्रिाथ पेश गननय पनेि । फवदेशी बैंकको Bank Guarantee िएमा नेपािी बैंकबाट Endorse िएको हननन पनेि । स्वीकृत 
बोिपत्रदातािे कार्ायिर्िे तोके अननिारको कार्ायिर्को नाममा परफरमेन्ि वण्ड िम्झौता गननय अगावै पेश गननय पनेि । नगद धरौटी राचखएकोमा परफरमेन्ि वण्डमा 
पररवतयन गनय पाइन ेिैन । 

५. बोिपत्र स्वीकृत हनाँदा प्र्ाकेजको रुपमा स्वीकृत गनय िफकनिे । बोिपत्रदातािे बोिपत्रको आइटम वाइज लबलडगग ्गननय पनेि । िंझौता हनाँदा लि लि क्र्ामरा को 
पररमाणमा थपघट हनन िक्निे । िाथै बोिपत्र पूणय वा आंचशक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने अलधकार र्ि कार्ायिर्मा िनरचक्षत रहनेि । 

६. बोिपत्र िाथ आपूलतय गने लि लि क्र्ामरा को गनणस्तर तोफकएको मापदण्ड बमोचजम हनननपने ि । 

७.कार्ायिर् हाता िम्म िामान ढनवानी गनय िाग्ने खिय जडान खिय र िबै प्रकारका बोिपत्र दातािे ब्र्होननय पनेि। 

८. िावयजलनक खररद लनर्माविी २०६४ को लनर्म ४०(ग) अननिार बोिपत्र दातािे खररद कार्यमा अर्ोग्र् निएको, प्रस्तालबत खररद कार्यमा आफ्नो स्वाथय नबाचझएको र 
ब्र्बिार् िंबन्धी किनरमा िजार् नपाएको िलन लिचखत घोषणा िएको कागजात बोिपत्र िाथ पेश गननय पनेि । 

९ एक आपिमा लमिेमतो गरी बोिपत्र दाचखिा गरेको पाइएमा त्र्स्तो बोिपत्र चस्वकृत गररने िैन । 

१०. बोिपत्र फाराममा रकम उल्िेख गदाय अंक र अक्षर दनवैमा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गननय पनेि । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा उल्िेख गररएको रकमिाई 
मान्र्ता ददईनेि । 

१२. बोिपत्रको प्रत्रे्क पानामा बोिपत्रदाताको आलधकाररक व्र्चक्तको िही र िाप अलनवार्य रुपमा िागेको हननन पनेि । िाथै बोिपत्रदातािे पेश गने िम्पूणय प्रमाणपत्रहरु 
नफवकरण िएको हनननपने र नोटरी पचब्िकबाट अलनवार्य रुपमा प्रमाचणत गराई पेश गननय पनेि । 

१३. र्ि िूिनामा उल्िेख िएकोमा र्िै अननिार र अन्र् कन राहरुको हकमा िावयजलनक खररद ऐन २०६३ (िंिोधन िफहत) र िावयजलनक खररद लनर्माविी २०६४ तथा 
प्रिलित नेपाि कानून अननिार हननिे । लबस्ततृ जानकारीको िालग रत्ननगर नगरपालिकाको कार्ायिर्, रत्ननगर, चितवन िाबयजालनक खररद शाखा/िूिना प्रफवधी शाखामा 
कार्ायिर् िमर् लित्र िम्पकय  राख्न िफकनेि । 
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