कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
डााँछी, काठमाडौँ

बागमती प्रदे श, नेपाल
जग्गा सम्र्ाई माटो, बािव
ु ा बबक्री गने सम्बन्धी बोिपत्र आह्वानको सच
ू ना
प्रथम पटक प्रकाशशत शमतत २०७७/०८/१९ (Dec 04, 2020)

यस नगरपाशलका वडा नं. १ (साववक गागलफेदी गा.वव.स. वडा नं. ६/क) स्थथत जग्गामा कृवि बजार
तनमााणको लागग कक.नं. ५२, क्षेत्रफल ५३-०-०-० (त्रत्रपन्न रोपनी) मध्ये दक्षक्षणतफाको २७-१२-०-०- (सत्ताइस
रोपनी बाह्र आना) जग्गा र यस नगरपाशलका वडा नं. २ (साववक आलापोट गा.वव.स. वडा नं. ५) स्थथत
जग्गामा बाल ववकास माध्यशमक ववद्यालय भवन तनमााण र खेलमैदान तनमााणको लागग कक.नं. २६५, क्षेत्रफल
२८-४-०-० (अठ्ठाइस रोपनी चार आना) जग्गा सम्याई त्यहााँबाट तनथकेको माटो र बालव
ु ा त्रबक्री गनप
ुा ने
भएकोले इजाजत प्राप्त फमाहरुबाट ररत पव
ा को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सच
ू क
ू ना प्रकाशशत गररएको छ ।
शर्यहरु
१.

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात शमतत २०७७।०९।१९ (January 03, 2021) गते कायाालय समयशभत्र सावाजतनक
खररद अनग
ु मनको कायाालयको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp बाट download गरी प्राप्त गना सककने
छ । सो को लागग रु.५०००।– (अक्षरे वप पााँच हजार रुपैयााँ मात्र) (पतछ कफताा नहुने गरी) तनम्न बैंकमा बैंक
भौचर भरी सो भौचरको Scanned copy (PDF format मा) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात electronic
submission गदाा अपलोड गनुा पनेछ ।
बैंकको वववरण
बैंकको नामः- NIC Asia Bank Limited, Thali, Kathmandu
खातावालाको नामः- कागेश्वरी मनोहरा नगरपाशलका
खाताको नामः- ग १.१ आन्तररक राजश्व खाता:
खाता नं.: ०१८२०५००२९५४५००२

२.

बोलपत्र फारामसाथ बोलपत्र जमानत बापत कबोल रकम (म.ु अ.कर सहहत) को ५ प्रततशतले हुन आउने
रकम यस कायाालयको NIC Asia, थलीमा रहे को धरौटी खाता नं. 18CA051127352401 मा रकम जम्मा
गरे को सक्कलै भौचर वा सच
ू ना जारी भएको शमततले कम्तीमा १२० हदनको म्याद भएको यस कायाालयको

नाममा जारी गररएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाणणज्य बैंक वा वववत्तय संथथाको बैंक ग्यारे न्टी
(ववडवण्ड) लाई Scan गरे र PDF Format मा upload गनप
ुा नेछ । साथै फमा वा कम्पनीको नववकरण गररएको
इजाजत प्रमाणपत्र‚ म.ु अ.कर दताा प्रमाणपत्र‚ थथायी लेखा नम्बर दताा प्रमाणपत्र र आ.व. २०७५/०७६ को
करचुक्ता प्रमाणपत्रलाई Scan गरे र PDF Format मा शमतत २०७७।०९।२० (January 04, 2021) गते हदनको
१२:०० बजेशभत्र सावाजतनक खररद अनग
ु मनको कायाालयको वेबसाइट

www.bolpatra.gov.np/egp मा

सम्बस्न्धत ठे क्का नम्बरमा electronic submission गनप
ुा नेछ ।
३.

प्राप्त हुन आएका बोलपत्रहरु शमतत २०७७।०९।२० (January 04, 2021) हदनको हठक १:०० बजे
प्रथतावदाताहरु वा तनजको प्रतततनधीको रोहबरमा खोशलनेछ । प्रथताव खोल्ने समयमा प्रथतावदाता वा
तनजको प्रतततनधी उपस्थथत नभएमा पतन प्रथताव खोल्न कुनै बाधा हुने छै न ।

४.

बोलपत्र पेश गने एवं खोल्ने अस्न्तम हदन त्रबदा पना गएमा सो हदन पछी कायाालय खुलेको हदन हदनको
१२:०० बजे सम्म अपलोड गने तथा सोही हदनको १:०० बजे बोलपत्र खोल्ने समय कायम हुनेछ ।

५.

कुल कबोल अंकलाई ३ ककथता कायम गररने छ । पहहलो ककथता वापत कुल कबोल अंकको ४० प्रततशतले
हुन आउने रकम सम्झौता हुन अगाबै बझ
ु ाउनु पनेछ । दोश्रो ककथता वापत कबोल अंकको ३० प्रततशत
रकम सम्झौता भएको शमततले ४ महहनाशभत्र बझ
ु ाउनु पनेछ र तेश्रो ककथता वापत कबोल अंकको ३०
प्रततशत रकम सम्झौता भएको शमततले ८ महहनाशभत्र बझ
ु ाउनु पनेछ ।

६.

प्रथम ककथता बझ
ु ाएपतछ बााँकी हुन आउने रकमको ९ महहना

सम्म म्याद भएको नेपाल राष्ट्र बैंक बाट

मान्यता प्राप्त ‘क’ बगाको बाणणज्य बैंकबाट जारी भएको काया सम्पादन जमानत (Performance Bank
Guarantee) पेश गनप
ुा नेछ ।
७.

बोलपत्र थवीकृत भई सम्झौता भएपतछ कुनै ककशसमको छुट, शमनाहा वा माकफ हदइने छै न ।

८.

बोलपत्रदाताले BOQ मा आफुले कबोल गरे को रकम अंक र अक्षर दव
ै ा उल्लेख गनुा पनेछ । अंक र
ु म
अक्षरमा फरक पना गएमा अक्षरलाई मान्यता हदईनेछ ।

९.

उक्त माटो बालव
ु ा तनकासी गदाा संकलन र तनकासी कर वापत बालव
ु ा प्रतत घनकफट रु.९।- र माटो प्रतत
घनकफट रु.२।५० छुट्टै ततनप
ुा नेछ ।

१०. तोककएको क्षेत्रशभत्र जशमन सम्याउने तथा माटो बालव
ु ा तनकासी सम्झौता भएको शमततले १२ महहनाशभत्र

काया सम्पादन गरी सक्नप
ु नेछ ।
११. बोलपत्रदाताले खररद कारवाहीमा भाग शलन अयोग्य नभएको‚ प्रथताववत खररद कावााहीमा आफ्नो थवाथथ

नबाणझएको र सम्बस्न्धत कसरु मा आफूले सजाय नपाएको भतन शलणखत रुपमा थवघोिणा कागजात
बोलपत्रसाथ पेश गनुा पनेछ ।
१२. ररत नपग
ु ेको‚ म्याद नाघी वा शता राखी पेश भएको बोलपत्र उपर कारबाही हुने छै न ।

१३. नेपाल सरकारको प्रचशलत कानन
ु बमोजम लाग्ने आयकर मल्
ु य अशभबद्
ु कहरु प्रथतावक
ृ धीकर तथा शल्

थवंयले ततनप
ुा नेछ । कायाालयमा बझ
ु ाउनप
ु ने सम्पण
ु ा रकम र कर बझ
ु ाई सकेपछीमात्र धरौटी रकम कफताा
हुनेछ ।
१४. कुनै पतन कारण जनाई वा नजनाई सम्पण
ू ा वा आंशशक रुपमा बोलपत्र थवीकृत गने वा नगने पण
ू ा

अगधकार यस कायाालयमा तनहहत रहनेछ ।
१५. यस सच
ू नामा उल्लेख नभएका बाँद
ु ाहरुको हकमा प्रचशलत कानन
ु बमोस्जम हुनेछ ।

कार्य वववरण
लस.
नं.
१

ठे क्का नं.
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यस नगरपाशलका वडा नं. १ (साववक गागलफेदी गा.वव.स. वडा नं.
६/क) स्थथत जग्गामा कृवि बजार तनमााणको लागग कक.नं. ५२,

रु.६,२१,७०,८६१।६१

क्षेत्रफल ५३-०-०-० (त्रत्रपन्न रोपनी) मध्ये दक्षक्षणतफाको २७-१२-०-०(सत्ताइस रोपनी बाह्र आना) जग्गा सम्याई त्यहााँबाट तनथकेको

अनुमातनत माटो ६६,११८.३६ घनशमटर र बालव
ु ा १,३०,१४७.३५
घनशमटर त्रबक्री गने काया
२
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यस नगरपाशलका वडा नं. २ (साववक आलापोट गा.वव.स. वडा नं.
५) स्थथत जग्गामा बाल ववकास माध्यशमक ववद्यालय भवन

तनमााण र खेलमैदान तनमााणको लागग कक.नं. २६५, क्षेत्रफल २८-४-०० (अठ्ठाइस रोपनी चार आना) जग्गा सम्याई त्यहााँबाट तनथकेको
अनम
ु ातनत

माटो

१५,२६२.११

घनशमटर त्रबक्री गने काया

घनशमटर

र

बालव
ु ा

३५,६११.६०

रु.१,६५,१२,३८५।३०

