
 

 
 
 

स्थानीय सरकार 
मध्यपरु थथथम नगरपाथिका 

नगर काययपाथिकाको कायायिय 

मध्यपरु थथथम, भक्तपरु 
 बागमती प्रदेश, नपेाि 

शशिवन्दी बोिपत्र/दरभाउ-पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशशत थमथत २०७6/10/08  

यस न.पा. क्षते्र थभत्र सावयजथनक खररद ऐन २०६३ थनयमाविी २०६४ को अधीनमा रही देहायको कायय गनुय पने भएकोिे आवश्यक प्रमाणीत कागजात 
सहहत ईच्छुक फमय/सँस्था/कम्पनी वा थनमायण व्यवसायीहरुबाट ररतपूवयकको बोिपत्र/दरभाउ-पत्र आह्वान गररएको छ । साथै सूचना नं. 
यो/7/076/77 को हकमा बोिपत्र हवद्यतुीय प्रणािी  (e-bidding) माफय त पथन पशे गनय सहकन ेछ ।  
१. प्रथम पटक प्रकाशशत सूचनाको थमथतिे दरभाउ-पत्र १५औ(ंपन्रौं)/बोिपत्र ३०औ ं(थतसौं) ददनसम्म कायायिय समयथभत्र व्यवसाय ईजाजत¸भ्याट दताय 
प्रमाण पत्र र आ व ०७५/७६ को कर चकु्ता कागजातको प्रमाणीत प्रथतथिपी सँिग्न गरर फमय वा JV को भ्याट/प्यान दताय प्रमाण पत्र सँिग्न गरी 
तोहकएको दस्तरु थतरी यस न.पा.कायायियबाट खररद गरेको दरभाउ पत्रको हकमा १६औ ं(सोह्रौं) ददन तथा बोिपत्रको हकमा ३१औ(ंएकथतसौं) ददन 
ददनको १२:०० बजेथभत्र यस कायायियको नाम सम्बोधन गरर ठेनं., कामको हववरण बोिपत्र/दरभाउ पत्र दाताको नाम ठेगाना र सम्पकय  नं. समेत 
खिुाई फमयको छाप िगाई व्यवसाय ईजाजत¸ भ्याट प्रमाण पत्र र आ.व.०७5/७6को करचकु्ता को प्रमाणीत प्रथतथिपी सँिग्न गरी िाहाछापको 
शशिवन्दी गरी यस न.पा.कायायियमा दताय गराउन ुपनेछ । 

२. बोिपत्र/दरभाउ-पत्र दाशखिा तथा खोल्न ेअशन्तम ददन सावयजथनक हवदा परेमा उक्त काययहरु हवदाको िगतै्त पथछ कायायिय खिेुको ददन सोही समयमा 
हनुछे । बोिपत्र/दरभाउ-पत्र दातािे बोिपत्र/दरभाउ-पत्रमा िागत अनमुान अङ्कको कशम्तमा २% देशख ३.०% िे हनु े रकममा नघटाई न.ेबै.थि. 
थथथमको ग-३-२३३०३००००००००३०००००१ खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कि भौचर वा "क" वगयको बैंकिे यस न.पा.कायायियको नाममा जारी 
गरेको बोिपत्रको हकमा १२०(एकसय हवस) ददन र दरभाउ-पत्रको हकमा ९०(नब्बे) ददन मान्य अवधी भएको बोिपत्र/दरभाउ-पत्र जमानत समेत 
शशिवन्दी गरी बोिपत्र/दरभाउ-पत्र पशे गनुय पनेछ । 

३. बोिपत्र/दरभाउ-पत्रमा भ्याट बाहेकको दररेट आईटम वाईज अङ्क र अक्षर दवैुमा स्पष्ट िेख्न ुपनेछ । अङ्क र अक्षरमा अक्षरिाई मान्यता ददईन ेछ । 
केरमेट गरेको/भएको ठाउँमा बोिपत्र दाता/दरभाउ-पत्र दाता को सहीछाप अथनवायय हनु ु पनेछ । कुनै शतय राखी वा सूचनाको शतय हवपरीत 
न.पा.कायायियबाट उपिब्ध बोिपत्र/दरभाउ-पत्र फाराममा कुनै थपघट गररएको वा ररत नपगुकेो वा म्याद नाघी पशे भएको बोिपत्र/दरभाउ-पत्र उपर 
कुनै कावायही गने वा बोिपत्र/दरभाउ-पत्र आंशशक/पूणय रुपमा स्वीकृत गने नगने सम्पूणय अथधकार यस न.पा.कायायियमा सरुशक्षत रहन ेछ । 

४. एक फमयको नाममा खररद भएको बोिपत्र/दरभाउ-पत्र फाराम अको फमयको नामबाट दाशखिा गनय पाईन ेछैन । भए गरेको पाईएमा थनयमानसुार 
स्वतः रद्द हनुछे । 

५. थनमायणको हकमा बोिपत्र/दरभाउ-पत्र दातािे बोिपत्र/दरभाउ-पत्र दाशखिा गनुय अगावै योजनास्थि (थनमायणस्थि) थनरीक्षणको िाथग सझुाव ददईएको 
छ । 

६. सूचनामा उल्िेख भए सम्म यसै सूचनाका बुदँा वमोशजम र नभएका बुदँाको हकमा सावयजथनक खररद ऐन २०६३ थनयमाविी २०६४ वमोशजम हनुछे 
। 

नोट- थप जानकारीको िाथग न.पा.को सूचना पाटी वा website: madhyapurthimimun.gov.np हेनय सक्न ुहनुछे । 

क्र.सं. सूचना नं. काययक्रम/योजना 
वडा 
नं. 

ि.ई.भ्याट/ हपएस/ 
कन्टेन्जेन्सी बाहेक 

बोिपत्र/दर
भाउ पत्र 
दस्तरु 

बोिपत्र/दरभाउ पत्र 
खररद अशन्तम थमथत 

1 यो/14/076/77 व्यारेक राधाकृष्ण चोक उत्तर तफय  जान ेबाटो ममयत २ 1101967.24 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

2 यो/15/076/77 सानोथथथम व्यारेक थभत्रका बाटो ममयत २ 2435034.87 3000।- सूचनाको थमथतिे 30औ ं
ददन सम्म 

3 यो/16/076/77 मध्यपरु अस्पताि पशिम तफय को बाटो ममयत ४ 568978.73 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

4 यो/17/076/77 थसचटुोि/ कमिपोखरी बाटो ममयत ७,८ 1581287.24 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

5 यो/18/076/77 पमाहहटी पशिम तफय को बाटो ममयत २ 1101622.85 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

6 यो/19/076/77 d=ly=g=kf=2 gofj:’tL ;dfh af^f] sfnf]kq] 2 845600=00 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

7 यो/20/076/77 g]kfn sf]l/of d}qL c:ktfn klZrd pQ/ ("+u]wf/f 

;*s :t/f]Gglt 2 829797=25 1000।- सूचनाको थमथतिे 15औ ं
ददन सम्म 

8 यो/21/076/77 gub]z a"$ljxf/ klZrd af^f] lj:tf/÷l/ ]̂lg+u 

jfn lgdf{)f 7 2749168=25 3000।- सूचनाको थमथतिे 30औ ं
ददन सम्म 

9 यो/22/076/77 u&\&f#/ ;fujf/L hfg];*s lj:tf/÷:t/f]Gglt 3 2027383=99 3000।- सूचनाको थमथतिे 30औ ं
ददन सम्म 

 


