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१.  तामाकोिी  गाउँपाललकाको स्वीकृत कार्यक्रमबाट कृषि र्ादरीकरण सामाग्री षवधलुतर् खररद प्रषक्रर्ामार्य त बोलपर आह्वान गरी खररद     गनुयपने भएकाले ईजाजत 
प्राप्त र्मय   / कम्पनीहरुलाई खररद प्रषक्रर्ामा सहभागी हनु र्ो बोलपर आव्हान गररएको छ ।  
 षवधतुीर् खररद प्रषक्रर्ामार्य त सहभागी हनु ेर्मय   / कम्पनीहरुले तोषकएको र्ाराम दस्तरु तपशिलमा उल्लेख भएअनसुार षर्ताय नहनुे गरी सो को नगदै रलसदसषहत लनबेदन 
पेि गरी लमलत २०७८/०२ /13 गते सम्म सावयजलनक खररद अनगुमन कार्ायलर्को website Centralize EGP Portal www.bolpatra.gov.np/egp मार्य त  खररद गनय सषकदछ 
। 

 

बोलपर लबषक्रको रकम दाशखला गने बैंक खाता सम्बशदध षववरणः- 
 

बैंकको नामः - लशमम बैंक लललमटेड ,तामाकोिी िाखा  , दोलखा  

 

तामाकोिी गाउँपाललका गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् आदतररक राजश्व खाता  नं .: - १२७०३०००१४२ 
 

२. र्स कार्ायलर्बाट तर्ार पाररएको बोलपरमा कामको षववरण ,ठेक्का नं ,.बोलपर दाता र्मयको नाम ,ठेगाना प्रष्ट संग लेशख दस्तखत र छाप लगाई कार्ायलर्लाई 
सम्बोधन गरेको बोलपर लमलत गते ददनको १२∶०० बजे सम्म सावयजलनक खररद अनगुमन कार्ायलर्को website Centralize EGP Portal www.bolpatra.gov.np/egp मार्य त 
PDF Format  मार्य त छुट्टाछुटै 2078/02/31 गते छुट्टा छुटै्ट Upload गनुयपनेछ । प्राप्त बोलपर सोही ददनको २ बजे र्स कार्ायलर्मा खोललनछे । 

३. शिलबशदद बोलपर साथ मूल्र् अलभवदृद कर प्रमाण पर र ईजाजत प्रमाण पर  ( आ.व .२०७७/०७८  को लालग नषवकरण भएको )तथा आ.व .२०७६/०७७  सम्मको 
आदतररक राजश्व कार्ायलर्बाट प्राप्त  कर चकु्ता  गरेको प्रमाण परको प्रमाशणत प्रलतललपी वा आदतररक राजश्व कार्ायलर्मा कर दाशखला गरेको कागजात संलग्न भएको 
हनु ुपनेछ । 

४. शिलबशदद बोलपर पेि गदाय बोलपरका साथ तपशिलमा उल्लेशखत धरौटी रकम तामाकोिी गाउँपाललका ,गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् ,जरे्को लममी बैंक लललमटेड 
तामाकोिी िाखामा रहेको धरौटी खाता नं .१२७०३००००२३ धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा सोही रकम बराबरको र्स कार्ायलर्को नाममा 
जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त क वगयको वाशणज्र् बैंकबाट कम्तीमा बोलपर दाशखला गने अशदतम लमलत देशख ७५ ददन सम्म म्र्ाद भएको बैंक जमानी 
पर (Bid Bond)  को सक्कलै प्रलत अलनवार्य रुपमा संलग्न गनुय पनेछ । 

५. सप्लाई हनु ेकृषि र्ादरीकरण सामाग्री सटीषर्केट प्राप्त कम्पनीहरुबाट उत्पाददत भएको हनुपुने तथा र्स कार्ायलर्बाट तर्ार पाररएको Technical Specification बमोशजम 
हनुपुनेछ र सो कृषि र्ादरीकरण  ( लमलन षिलर )आ.व .२०७७/०७८ आिाढ मसादतसम्म र्स कार्ायलर्मा बझुाउनपुनेछ । 

६. बोलपर सम्बशदध कार्य र्स संगै तर्ार भएको कागजात (Bidding document) अनसुार हनुेछ । बोलपर सम्बदधी कागजात (Bidding Document)  मा छुट भएको हकमा 
सावयजलनक खररद ऐन ,२०६३ तथा सावयजलनक खररद लनर्मावली ,२०६४ अनसुार हनुछे । र्स सम्बदधी अदर् कुरा बझु्न ुपरेमा र्स कार्ायलर्बाट जानकारी प्राप्त गनय 
सषकनेछ ।  

७. ररत नपगुी र म्र्ाद नाघी आएको बोलपर उपर कुनै कारबाही हनुे छैन ।  

८. कुनै बोलपर स्वीकृत गने वा नगने वा आंशिक स्वीकृत गने सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायलर्मा लनषहत रहनेछ । 

क्र.सं
. 

ठेक्का नं. कामको षववरण 

बोलपर जमानत 
रकम)रु( 

बोलपर 
दस्तरु 
रकम)रु( 

कैषर्र्त 

 

1. 01/TRM/SQ/Goods/Agri./M.T./2077-078 
कृषि र्ादरीकरण  ( पेिोल लमलन 
षिलर  )सामाग्री खररद  

20,299.86 1000.00  

0
२. 02/TRM/SQ/Goods/Agri./M.T./2077-078 

कृषि र्ादरीकरण  ( लडजेल लमलन 
षिलर  )सामाग्री खररद  

69,899.4 3000.00  
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