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लििबन्दी दरभाउपत्र आह्वानलििबन्दी दरभाउपत्र आह्वान  िूचनािूचना  
प्रथप्रथम पटक प्रकाशशत लमलत म पटक प्रकाशशत लमलत २०७६२०७६।।११११।।१९१९  गतेगते  

  

              उपरोक्त िम्बन्धमा उपरोक्त िम्बन्धमा र्ि नगरपालिका  अन्तगयत र्ि नगरपालिका  अन्तगयत लनम्न बमोशिमका लनमायण कार्यहरु लििबन्दी  दरभाउपत्र द्वारा गराउन ु पने भएकोिे नपेाि लनम्न बमोशिमका लनमायण कार्यहरु लििबन्दी  दरभाउपत्र द्वारा गराउन ु पने भएकोिे नपेाि 
िरकार बाट इिाित प्राप्त इच्छुक नेपािी लनमायण व्र्विार्ीहरु बाट लनम्न शतयहरुिरकार बाट इिाित प्राप्त इच्छुक नेपािी लनमायण व्र्विार्ीहरु बाट लनम्न शतयहरुको अलधनमा रही ररतपूवयकको दरभाउपत्र आव्हान गररन्छ ।को अलधनमा रही ररतपूवयकको दरभाउपत्र आव्हान गररन्छ ।  

  

११..दरभाउपत्र प्रथम पटक िूचना प्रकाशशत भएको दरभाउपत्र प्रथम पटक िूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे लमलतिे १५ १५ ददन लभत्र कार्ायिर् िमर्मा चाि ुआददन लभत्र कार्ायिर् िमर्मा चाि ुआ..वव. . का िालग नववकरण भएको  इिाित पत्रका िालग नववकरण भएको  इिाित पत्र, , 

आआ..वव..०७०७५५।।०७६०७६  को कर चकु्ता पत्र को कर चकु्ता पत्र ,,  मुम .ु.अअ..कर दताय  प्रमाण पत्र आददको  प्रमाशणत प्रलतलिपी कर दताय  प्रमाण पत्र आददको  प्रमाशणत प्रलतलिपी िंिग्न राशि लनबेदन ददई िूचनामा िंिग्न राशि लनबेदन ददई िूचनामा उल्िेि भएअनिुार उल्िेि भएअनिुार 
दरभाउपत्र दस्तरु दरभाउपत्र दस्तरु ((विताय नहनु ेगरी विताय नहनु ेगरी ))  नगदै रलिदनगदै रलिद  काटी बझुाई काटी बझुाई दरभाउपत्र िररद गनय िवकन्छ । दरभाउपत्र िररद गनय िवकन्छ ।   

२२..िररद भएका दरभाउपत्र प्रथम पटक प्रकाशशत भएको लमलतिे िररद भएका दरभाउपत्र प्रथम पटक प्रकाशशत भएको लमलतिे १६ १६ औ ददनको औ ददनको १२१२  ::००००  बिे बिे िम्म िम्म र्ि कार्ायिर्को नाममा िम्बोधन गरी ठेक्का नंर्ि कार्ायिर्को नाममा िम्बोधन गरी ठेक्का नं.., , 

कामको वववरकामको वववरण बोिपत्र दाताको नाम र ठेगाना स्पस्ट ििुाई  िमयको छाप िवहत शशिबन्दी िाहा छाप गरेर पेश गनय िवकनेछ । दताय भएका ण बोिपत्र दाताको नाम र ठेगाना स्पस्ट ििुाई  िमयको छाप िवहत शशिबन्दी िाहा छाप गरेर पेश गनय िवकनेछ । दताय भएका 
दरभाउपत्र र्ि कार्ायिर्मा िोवहददन ददनको दरभाउपत्र र्ि कार्ायिर्मा िोवहददन ददनको २ २ ::०० ०० बिे इच्छुक दरभाउपत्र दाताका प्रलतलनलधको रोहवरमा िोलिनेछ । तर बोिपत्रदाता वा लनिको बिे इच्छुक दरभाउपत्र दाताका प्रलतलनलधको रोहवरमा िोलिनेछ । तर बोिपत्रदाता वा लनिको 
प्रलतलनलध उपशस्तलथप्रलतलनलध उपशस्तलथ  नभएको कारणिे दरभाउपत्र िोल्न बाधा पने  छैन । नभएको कारणिे दरभाउपत्र िोल्न बाधा पने  छैन ।   

३३..दरभाउपत्र िाथ धरौटी वापत देहाईमा उल्िेि भएदरभाउपत्र िाथ धरौटी वापत देहाईमा उल्िेि भए  अनिुारको रकम र्ि कार्ायिर्को राविर् वाशणज्र् बैंक अनिुारको रकम र्ि कार्ायिर्को राविर् वाशणज्र् बैंक िहानिहान  िाता नंिाता नं. . @@^)#)#))&!)@    मामा  नगद नगद 
िम्मा गरेको िक्िै बैंक  भौचर  वा िो रकम वरावरको र्ि कार्ायिर्को नाममा िारी गररएको दरभाउपत्र िोलिएको लमलतिे िम्मा गरेको िक्िै बैंक  भौचर  वा िो रकम वरावरको र्ि कार्ायिर्को नाममा िारी गररएको दरभाउपत्र िोलिएको लमलतिे ७५ ७५ ददन मान्र् अवलधको ददन मान्र् अवलधको 
दरभाउपत्र िमानत दरभाउपत्र िमानत ((BBiidd  GGuuaarraanntteeee))  पेश गनुय पनेछ । पेश गनुय पनेछ ।   

४४..दरभाउपत्र िमर् लभत्र प्राप्त नभएकोदरभाउपत्र िमर् लभत्र प्राप्त नभएको, , ररत नपगुकेो िूचनाको शतय ववररत नपगुकेो िूचनाको शतय ववपररत भएकोपररत भएको  दरभाउपत्र मालथ कुनैदरभाउपत्र मालथ कुनै    कारवावह कारवावह हनुे छैन । हनुे छैन ।   

५५..दरभाउपत्र िररद वा दताय गने दरभाउपत्र िररद वा दताय गने िमयहरुिे लनमायण स्थि र कामको िम्बन्धमा राम्रो िंग दरभाउपत्र बशुझिमयहरुिे लनमायण स्थि र कामको िम्बन्धमा राम्रो िंग दरभाउपत्र बशुझ, , हेरी िाईड लनररक्षहेरी िाईड लनररक्षण गरर  दरभाउपत्र भरेको ण गरर  दरभाउपत्र भरेको 
मालननेमालननेछ छ ।।  

६६..एक व्र्शक्त वा िमयको नाममा िररद भएका दरभाउपत्र अको व्र्शक्त वा िमयको नामबाट दाशििा गनय पाईन ेछैन । एक व्र्शक्त वा िमयको नाममा िररद भएका दरभाउपत्र अको व्र्शक्त वा िमयको नामबाट दाशििा गनय पाईन ेछैन ।   

७७..दरभाउपत्र भदाय दररेट स्पस्ट रुदरभाउपत्र भदाय दररेट स्पस्ट रुपमा अक्षर र अंकमा उल्िेि गनुयपमा अक्षर र अंकमा उल्िेि गनुयपनेपने    छ । अक्षर र अंकमा िरक पनय आएमा अक्षरमा िेशिएछ । अक्षर र अंकमा िरक पनय आएमा अक्षरमा िेशिएकोकोिाई मान्र्ता ददइनेिाई मान्र्ता ददइनेछ छ 
।।  

८८..दरभाउपत्र िररद गने दरभाउपत्र िररद गने / / दताय गने  अशन्तम ददन ववदा परेमा िो को भोलि पल्ट वा ववदा पलछ कार्ायिर् ििेुको ददन िोवह िमर् हनुे छ ।दताय गने  अशन्तम ददन ववदा परेमा िो को भोलि पल्ट वा ववदा पलछ कार्ायिर् ििेुको ददन िोवह िमर् हनुे छ ।  

९९. . कुनै कारण िनाई  वा निनाई िम्पूणय वा आंशशक रुपमा ठेक्का स्वीकृत गने वा नगने अलधकार र्ि कार्ायिर्मा लनवहत रहन ेछ । कुनै कारण िनाई  वा निनाई िम्पूणय वा आंशशक रुपमा ठेक्का स्वीकृत गने वा नगने अलधकार र्ि कार्ायिर्मा लनवहत रहन ेछ ।   

१०१०..दरभाउपत्रदरभाउपत्र  प्रस्ताववत बिेट अनिुार आव्हान  गरेता पलन भकु्तानी दददा आप्रस्ताववत बिेट अनिुार आव्हान  गरेता पलन भकु्तानी दददा आ..वव. . मा प्राप्त अशतिमा प्राप्त अशतिर्ारी र्ारी लभत्र रही भकु्तानी गररने छ । लभत्र रही भकु्तानी गररने छ ।   

११११. . दरभाउपत्र िम्बशन्ध अन्र् कुनै कुरा बझुनपुरेमा कार्ायिर् िमर् लभत्र र्ि  कार्ायिर्मा िम्पकय  गनय िवकनेछ । दरभाउपत्र िम्बशन्ध अन्र् कुनै कुरा बझुनपुरेमा कार्ायिर् िमर् लभत्र र्ि  कार्ायिर्मा िम्पकय  गनय िवकनेछ ।   

१२१२..र्िमा िेशिएको हकमा र्िै अनिुार र र्िमा िेशिएको हकमा र्िै अनिुार र र्िमा उल्िेि नभएको हकमा िावयिलनक िररद ऐनर्िमा उल्िेि नभएको हकमा िावयिलनक िररद ऐन,,  २०६३२०६३  िावयिलनक िररद लनर्माविीिावयिलनक िररद लनर्माविी,,  २०६४ २०६४ बमोशिम बमोशिम 
हनुे छ  । हनुे छ  ।   

१३१३. . र्ि िूचनामा कूनै िंशोधन भएमा त्र्िको िानकारी र्ि कार्ायिर्को िूचना पाटीमा टााँि गररनेछ । काम वववरण लनम्न अनिुारको छर्ि िूचनामा कूनै िंशोधन भएमा त्र्िको िानकारी र्ि कार्ायिर्को िूचना पाटीमा टााँि गररनेछ । काम वववरण लनम्न अनिुारको छ  ।।    

ठेक्का नंठेक्का नं..  र्ोिनाको वववरणर्ोिनाको वववरण  िागत  अनमुान िागत  अनमुान 
मुम .ु.अअ..कर िवहतकर िवहत  

दरभाउदरभाउपत्र िमानत  पत्र िमानत  
रकमरकम  रुरु  

दस्तरु दस्तरु 
रकम रुरकम रु  

कैविर्तकैविर्त  

DDHH--MMuunn--0044--

22007766//007777  

कालो पत्र ेसडक निर्ााण कालो पत्र ेसडक निर्ााण ((  वाडा िवाडा ि..५५))  19417471941747..5757।।--  4343,,००००००।।--  ११,,००००००।।--  दरभाउपत्रदरभाउपत्र  

DDHH--MMuunn--0055--

22007766//007777  

कालो पत्र ेसडक निर्ााणकालो पत्र ेसडक निर्ााण((  वाडा िवाडा ि..५५))  19417471941747..5757।।--  4343,,००००००।।--  ११,,००००००।।--  दरभाउपत्रदरभाउपत्र  

DDHH--MMuunn--0066--

22007766//007777  

कालो पत्र ेसडक निर्ााणकालो पत्र ेसडक निर्ााण((  वाडा िवाडा ि..८८))  19417471941747..5757।।--  4343,,००००००।।--  ११,,००००००।।--  दरभाउपत्रदरभाउपत्र  

DDHH--MMuunn--0077--

22007766//007777  

कालो पत्र ेसडक निर्ााणकालो पत्र ेसडक निर्ााण((  वाडा िवाडा ि..११))  14563101456310..6767।।--  3250032500।।--  ११,,००००००।।--  दरभाउपत्रदरभाउपत्र  

                                                                                                                                                                                                            धिगढीर्ाई िगरपानलकाधिगढीर्ाई िगरपानलका  

                                                                                                                                                                                                                                                                        िगर िगर कार्ापानलकाको कार्ाालर्कार्ापानलकाको कार्ाालर्  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      धिगढीधिगढी,,नसरहानसरहा  
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