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                                        �बषय  -  �वधतुीय वोलप� आ�ानको सूचना ।  

 �थम पटक �कािशत �म�त २०७७।१२।१३ 

दा�ो पटक �कािशत �म�त २०७८।०१।१६ 

    यस छथर गाउँपा�लकाको ला�ग आ.व.२०७७।०७८ मा स्वीकृत योजना तथा कायर्�म अन्तगर्त तपसीलमा           

उल्लेिखत योजनाहरु बोलप� �कृया वाट संचालन गनुर् पन� भएको हुँदा इच्छुक सप्लायसर्वाट र�तपूवर्कको                           

E- Bidding(�ब�ु�तयबोलप�)आ�ान गर�एको छ ।  
                                                तपसील 

क्र 
सं 

ठे.नं. ठे�ा िववरण ल.ई.रकम (मू.अ.कर 
बाहेक 

धरौटी रकम बोलपत्र पेश 
गन� प्रकृया 

वोलपत्र 
द�ुर 

१ CRM/NCB/G/1R
E/2077-078 

जनता अवास कायर्�म अन्तरगत जस्ता 

पाता ख�रद 

 �.५७५००।- E-Bidding ३०००।- 

                   शतर्हरु 
१) यो सूचना दो�ो पटक �कािशत भएको �म�तले १६औ �दन �दनको १२ बजे �भ� E-Bidding (�ब�ु�तय बोलप�) www.bolpatra.gov.np 

को माध्यमवाट वोलप� पेश गनर् स�कने छ । वोलप� दस्तरु वापतको रकम छथर गा.पा.को श�ुबारे िस्थत नेपाल बगलादेश व�क छथर 

शाखा मा रहेको ग-१-१-०५३०००११४१ आन्त�रक राजस्व खाता मा �म�त २०७८/०१/३० गते �भ� जम्मा गरेको भौचर समेत पेश 

गनुर् पन�छ।  

२) �ब�ु�तय वोलप�को साथमा ठेकेदार इजाजत प�, स्थायी लेखा नम्वर, मू.अ.कर दतार् �माण प�, आ.व.२०७६।०७७को कर च�ुा 

�माणप�,स्वघोषणा प� आ�दको ��त�लपी संलग्न गनुर् पन�छ । साथै धरौट� वापतको रकमको हकमा यस कायार्लयको नाममा रहेको श�ुबारे 

िस्थत नेपाल बगलादेश व�क छथर शाखामा रहेको धरौट� खाता नम्वर ग-३ धरौट� खाता ०५३००००८४१ मा जम्मा गरेको स�ल भौचर वा 

नेपाल रा� व�कवाट मान्यता �ा� 'क' �ेणीको बािणज्य व�कवाट जार� गरेको �वडवण्ड(बोलप� जमानत) पेश गनुर् पन�छ ।  

३) �ब�ु�तय वोलप� २०७८/०१/३१ गते �दनको १२ बजे �भ� पेश ग�र सक्न ुपन� छ । वोलप� �म�त २०७८/०१/३१ गते �दनको 

१:०० वजे �नयमानसुार खो�लनेछ ।  

४) �ब�ु�तय वोलप� फारम ख�रद गन� अिन्तम �दन वा दतार् गन� अिन्तम �दन सावर्ज�नक �वदा परे लगतै कायार्लय खलेुको �दन तो�कएकै 

समयमा उ� कायर्हरु ग�रनेछ ।  

५) म्याद नाघी आएको वा र�त नपगुी आएको वोलप� उपर कुनै कायर्वाह� हनु ेछैन ।  

६) दररेट वा कबोल रकम अंक र अक्षरमा ��संग उल्लेख गनुर् पन�छ । अंक र अक्षरमा फरक पनर् गएमा अक्षरमा लेिखएको लाई मान्यता 

�दइनेछ ।  

७) वोलप� स्वीकृत गन� वा अस्वीकृत गन� सम्पूणर् अ�धकार छथर गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लय, श�ुबारे, ते�थमुमा �न�हत रहनेछ ।  

८)  मा�थ ठे�ा �ववरणमा जेजस्तो लेिखएको भएप�न ईस्ट�मेट र BOQ मा उल्लेख भएका �ववरण अनसुार �ा�व�धकको �त्यक्ष �नद�शनमा कायर् 

गनुर् पन�छ ।  

 ९)  थप जानकार� �लन चाहेमा कायार्लय समय �भ� छथर गाउँकायर्पा�लकाको कायार्लयमा सम्पकर्  राखी �लन स�कनेछ। 

 १०) यस सूचनामा परेका �बषय यसै बमोिजम नपरेका अन्य कुराहरु सावर्ज�नक ख�रद ऐन �नयमावल�  वमोिजम हनुेछ । 

                                                                          
�मखु �शासक�य अ�धकृत  
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