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१५ लदने लिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वनको िचूना । 

(प्रकालशत लिलतिः २०७८।०५।०४) 

गोलबजार नगरपाललका नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् गोलबजार लिरहालाई आवश्र्क लनम्न कार्य गनय इच्छुक र इजाजत प्राप्त फर्य/िंस्था/ 

कम्पनीले दहेार् बर्ोलजर्को शतयहरुको अलिनर्ा रलह ररतपवूयकको दरभाउपत्र पेश गनुयहुन र्ो िचूना प्रकालशत गररएको छ ।  

१. दरभाउपत्र फारर् र्ो िचूना प्रकालशत भएको लर्लत दलेि तपलिलर्ा उल्लेि भए बर्ोलजर्को लर्लतिम्र् फर्य/िंस्था/कम्पनीको लललित 

लनवदने पेश गरी र्ि नगरपाललकाको राजस्व शािाबाट तपलिल बर्ोलजर्को दस्तरु बझुाई दरभाउपत्र वापतको रकर् पछी लफताय नहुने 

गरी िररद गनय िलकनेछ । 

२. दरभाउपत्र तपलिलर्ा उल्लेित लर्लत र िर्र्लभत्र र्ि कार्ायलर्र्ा लिलबन्दी गरी दताय गराई िक्न ुपनेछ । दरभाउपत्र फारर् बझुाउँदा 

लिलबन्दी गरी िार्को बालहर गोलबजार नगरपाललका, गोलबजार लिरहालाई िम्बोिन गरी आफुले गनय चाहकेो कार्य िलहत बोलपत्रको 

ठेक्का नं.  िर्ेत स्पष्टिंग उल्लेि गनुयपनेछ ।  

३. दताय हुन आएका लिलबन्दी दरभाउपत्रहरु तपलिलर्ा उल्लेलित लर्लत र िर्र्र्ा नगरपाललकाको कार्ायलर्का कर्यचारीहरुको वा 

फर्य/िंस्था/कम्पनीका प्रलतलनलिको रोहवरर्ा िोललनेछ । तर फर्य/िंस्था/कम्पनीको प्रलतलनलिहरु उपलस्थत नभएर्ा पलन दरभाउपत्र बोल्न 

बािा पने छ न ।  
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४. तपलिलर्ा उल्लेलित िरौटी वापतको रकर् र्ि कार्ायलर्को नार्र्ा रहकेो श्री रालरिर् वालणज्र् बैंक लललर्टेड, लिरहाको िरौटी िाता 

नं २१३०१००३०३०००००२ र्ा नगद जम्र्ा गरेको िक्कल  भौचर वा र्ि कार्ायलर्को नार्र्ा र्ान्र्ता प्राप्त वालणज्र् बैंकले जारी 

गरेको ग्र्ारेन्टी Bid Bond िंलग्न हुन ुपने छ । प्रस्तावकको Bid validity दरभाउपत्र पेश गने अलन्तर् लर्लतबाट कलम्तर्ा १२० लदनको 

हुन ुपनेछ । 

   www.golbazarmun.gov.np 

   golbazarmun@gmail.com 

 033-540099 

 



५. दरभाउपत्रदाताको ग्राह्यताको आिार तथा त्र्स्तो आिार प्रर्ालणत गनय दरभाउपत्र दाताले लिलबन्दी दरभाउपत्र िाथ दहेार्का प्रर्ालणत 

कागजात पेश गनुयपने ।  

 फर्य/िंस्था/कम्पनी दताय प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलललप, 

 व्र्विार् दतायको इजाजतपत्र, 

 र्लू्र् अलभवलृि कर र स्थार्ी लेिा नं. (PAN) दताय प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलललप, 

 दरभाउपत्र दाताले िररद व्र्विार् िम्बन्िी किरुर्ा आफुले िजार् नपाएको भलन लललित रुपर्ा गरेर्ो घोषणाको िक्कल प्रलत 

 आ.व. २०७६।०७७ िम्र्को कर चकु्ता प्रर्ाणपत्रको प्रर्ालणत प्रलतलललप, 

 दरभाउपत्र दाता फर्य/िंस्था/ कम्पनीको Power of Attomey Letter िर्ेत पेश गनुयपनेछ ।  

६. दरभाउपत्र फारार् िररद गने र दताय गने अलन्तर् लदन िावयजलनक लवदा पनय गएर्ा िो कार्य भोललपल्ट कार्ायलर् िलुेको लदन लनिायररत 

िर्र् र स्थानर्ा गररने छ । र्स्तो अवस्थार्ा दरभाउपत्र जर्ानत र दरभाउपत्रको र्ान्र् अवलिको गणना िालवकक  लर्लत बाट गररनेछ ।  

७. र्ि  िचूनाको बुँदा ५ बर्ोलजर्का कागजात िंलग्न नभएको, लवलभन्न शतयहर उल्लेि गरेको, दरभाउपत्र िम्बन्िी कागजातर्ा दरभाउपत्र 

दाताले उल्लेि गनुयपने लववरणहरु उल्लेि नगरेको र प्रचललत िावयजलनक िररद ऐन तथा िावयजलनक िररद लनर्र्ावली बर्ोजर् रीत 

नपगुी आएको दरभाउपत्र उपर कुन  कारवाही गररने छ न ।  

८. कुन  वा िब  दरभाउपत्र, परु  वा आंलशक रुपर्ा स्वीकार गने वा अस्वीकार गने िम्पणूय अलिकार नगरपाललकर्ा लनलहत रहनेछ ।  

९. र्ालथ उल्लेलित कार्यको िम्झौता अवलि बढीर्ा एक वषयको हुनेछ । स्वीकृत दरभाउपत्र दातालाई उक्त अवलिलभत्र दरभाउपत्र फारर्र्ा 

उल्लेि भए बर्ोलजर् रालरिर् द लनक पलत्रकार्ा िचूना प्रकाशन गनय र्ि नगरपाललकाले लनदशेन लदनेछ । िम्झौताको अवलिभर 

दरभाउपत्र फारार्र्ा उल्लेि भएको िचूना नगरपाललकालाई आवश्र्क परेर्ा स्वीकृत दरभाउपत्र दाताले आफुले कबोल गरेको दररेटर्ा 

न  उक्त िचूना प्रकाशन गनुयपनेछ ।  

१०. र्ि िम्बन्िी थप कुराको जानकारी आवश्र्क परेर्ा कार्ायलर् िर्र्लभत्र कार्ायलर्को फोन नं. ०३३-५४००९९ र ९८५२८३३२२४ 

र्ा िम्पकय  राख्न िलकनेछ ।  

 

लवस्ततृ जानकारीका लालग र्ि कार्ायलर्को वेभिाइट(website) www.golbazarmun.gov.np र्ाफय त ललन िलकने छ । अन्र् 

दरभाउ पत्र िम्बलन्ि कागजात र्ि नगरपाललकाको कार्ायलर्बाट िररद गरी ललन िलकनेछ ।  

 

 

http://www.golbazarmun.gov.np/

