कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
डााँछी‚ काठमाडौं
३ नं. प्रदे श‚ नेपाि
बिज्ञापन कर सम्िन्धी पन
ू : िोिपत्र आह्वानको सच
ू ना
सूचना प्रकालशत लमतत २०७४।०५।२६

र्स कार्ायिर्बाट चािु आ.व. २०७४/०७५ को अवधिको िाधग कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर सभाबाट पाररत स्थानीर्
तहको आधथयक ऐन‚ २०७४ बमोजिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र गररने ववज्ञापनको नगर सभािे तनिायरण गरे

बमोजिम कर संकिन गने कार्य ठे क्का बन्दोबस्त गनप
ुय ने भएकोिे तनम्न शतयहरुको अधिनमा रही पून: लशिवन्दी बोिपत्र
आह्वान सम्बन्िी सूचना प्रकालशत गररएको छ ।

१.

शर्तहरु

बोिपत्र फाराम रु. १०००।– (एक हिार) (पतछ फफताय नहुने गरी) नगदै बुझाई नगदी रलसद साथ तनवेदन पेश गरे पतछ
ईच्छुक फमय वा व्र्जक्तिे लमतत २०७४।०६।०९ सम्ममा कार्ायिर् समर्लभत्र र्स कार्ायिर्बाट खररद गनय सफकनेछ । फमयको
हकमा नववकरण गररएको इिाित प्रमाणपत्र‚ म.ु अ.कर दताय प्रमाणपत्र‚ स्थार्ी िेखा नम्बर दताय प्रमाणपत्र र आ.व.

२.

२०७२/०७३ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रततलिवप संिग्न गनप
ुय नेछ ।

लशिवन्दी गररएको बोिपत्र लमतत २०७४।०६।१० गते ददनको १२:०० बिेसम्म र्स कार्ायिर्मा दताय गराउनु पनेछ ।
उल्िेखखत समर्लभत्र प्राप्त लशिवन्दी बोिपत्र सोही ददनको १:०० बिे बोिपत्रदाता स्वर्ं वा तनिको प्रतततनधि र कार्ायिर्

प्रतततनधिहरुको रोहवरमा र्स कार्ायिर्मा खोलिने छ । बोिपत्रदाता वा तनिको प्रतततनधि उपजस्थत नभएपतन बोिपत्र खोल्न
३.

४.
५.
६.

कुनै बािा पने छै न ।

बोिपत्रसाथ आफुिे कबोि गरे को रकमको ५% िे हुन आउने रकम िरौटी वापत र्स कार्ायिर्को कृवि बबकास बैंक‚
िोरपाटीमा रहेको ग-३-स्थानीर् तह िरौटी खाता नं ०२१०८०११५०१३८०४९ मा िम्मा गरे को सक्किै बैंक भौचर वा र्स
कार्ायिर्को नाममा िारी भएको बोिपत्र खोल्ने ददनबाट ७५ ददन म्र्ाद भएको सक्किै बबड बन्ड पेश गनप
ुय नेछ ।

बोिपत्र दाखखिा गदाय खाममा राखी लशिवन्दी खामको वादहर र्स कार्ायिर्को नाम‚ लशिवन्दी बोिपत्रदाताको नाम‚ ठे गाना
आदद स्पष्ट रुपमा खुिाउनु पनेछ ।

बोिपत्र फाराम खररद गने‚ लशिवन्दी बोिपत्र दताय गने अजन्तम ददन वा खोल्ने ददन सावयितनक ववदा पनय गएमा उक्त कार्य
बबदा पतछ कार्ायिर् खुिेको ददन सोही समर्मा खोलिनेछ ।

बोिपत्र पेश गदाय आफूिे कबोि गरे को रकम अंक र अक्षर दव
ु ैमा उल्िेख गनुय पनेछ । अंक र अक्षरमा फरक पनय गएमा
अक्षरिाई मान्र्ता ददईनेछ ।

७.
८.
९.

बोिपत्रदाता फमयको हकमा उल्िेखखत कार्यमा भाग लिन अर्ोग्र् नभएको र सम्बजन्ित कसुरमा आफूिे सिार् नपाएको
भतन लिखखत रुपमा स्वघोिणा कागिात बोिपत्रसाथ पेश गनुय पनेछ ।

ररत नपुगेको‚ म्र्ाद नाघी वा शतय राखी पेश भएको बोिपत्र उपर कारबाही हुने छै न ।
प्रचलित ऐन‚ तनर्म अनस
ु ार ववज्ञापनमा िाग्ने सम्पण
ू य कर बोिपत्रदाता स्वर्मिे नै बेहोनुय पनेछ ।

१०. कुनै पतन कारण िनाई वा निनाई सम्पूणय वा आंलशक रुपमा बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने पूणय अधिकार र्स कार्ायिर्मा
तनदहत रहनेछ ।

११. र्स सच
ू नामा उल्िेख नभएका बद
ुाँ ाहरुको हकमा सावयितनक खररद ऐन‚ २०६३‚ सावयितनक खररद तनर्माविी‚ २०६४ अनुसार
हुनेछ ।
१२. र्ो सच
ू ना र्स कार्ायिर्को website:www.kageshworimanoharamun.gov.np मा हे नय सफकनेछ ।

१३. र्स सम्बन्िमा अन्र् थप कुराहरु बुझ्नु परे मा कार्ायिर् समर्लभत्र फोन नं. ०१४४५०३५६ मा सम्पकय गनय सफकनेछ ।
कामको वववरण
क्र.सं.

ठे क्का नं.

कामको वववरण

न्युनर्म किोि रकम (मु.अ.कर
िाहे क) (रु.)

१.

०२/२०७४-०७५

ववज्ञापन कर सम्बन्िी कार्य

१०‚००‚०००।-

