कृष्णपुर नगरपालिका
गु िररया, कंचनपुर
७ नं प्रदे श, नेपाि

सवारी साधन खररद सम्बन्धि बोिपत्र आह्वानको सुचना
प्रथम पटक प्रकालशत लमलत: २०७४/१०/२६
यस कृष्णपुर नगरपालिकाको िालग तोलकएको स्पेलसलिकेसन बमोलिमका तपलिि बमोलिमका सवारी साधनहरु
बोिपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुु पने भएको हुदााँ ने पाि सरकारबाट इिाित (मान्यता) प्राप्त उत्पादक कम्पनीहरु /
अलधकृत लबक्रेताहरुबाट लनम्न ितुहरुको अलधनमा रही ररतपूवुक बोिपत्र आह्वान गररएको व्यवहोरा सम्बन्धित सबैको
िानकारीको िालग यो सुचना प्रकालित गररएको छ |
१. यो बोिपत्र िारम खररद गनु चािु आलथु क वर्ु का िालग नलबकरण भएको ईिाितपत्र, आयकर दताु , मु .अ.कर
दताु र आ.व. २०७३/०७४ सम्मको कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप संिग्न राखी लिन्धखत लनबेदन
साथ ति उल्ले न्धखत दस्तु र (लिताु नहुने) लतरी ईच्छु क बोिपत्रदातािे २०७४/११/२६ गते सम्म (सो लदन लबदा परे मा
आको लदन) यस नगरपालिका बाट खररद गनु सलकनेछ |
१. खररद भएका बोिपत्र २०७४/११/२७ गते (सो लदन लबदा परे मा आको लदन) लदनको १२:०० बिे लभत्र लििबन्धि
िाहाछाप गरर खाममा लववरण प्रस्ट खुिाई यस नगरपालिकामा दताु गरर सक्नु पनेछ | दताु भएका बोिपत्रहरु
सोलह लदनको २:०० बिे उपन्धथथत बोिपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलधहरु र नगरपालिका प्रलतलनलधहरुको रोहबरमा
खोलिने छ | बोिापत्रदाताहरु वा लनिको प्रलतलनलध नभएमा पलन बोिपत्र खोल्न बाधा पने छै न |
१. बोिपत्र खररद गने वा दान्धखिा गने अन्धिम लदन लबदा परे मा िगत्तै कायाु िय खु िेको लदन सोलह समयानु सार हुने छ |
१. बोिपत्रका साथ िमानत बापतको तपलिि बलमलिमको रकम रालरिय बालणज्य बैंकको यस नगरपालिकाको खाता
नम्बर ४१८०३०३००७१०५ मा िम्मा गरे को सक्किै भौचर वा सो रकम बराबरको धरौटी रकम कन्धिमा १२० लदन
सम्म म्याद भएको "क" श्रे णीको बालणज्य बैंकको िमानी पत्र (लवड बन्ड) संिग्न राखी पेि गनुु पने छ | लििाबन्धि
बोिपत्रको मान्य अबलध ९० लदनको हुने छ |
१. म्याद नाघी आएको, ररत नपुगेको र ितु रान्धखएको बोिपत्र उपर कारवाही हुने छै न |
१. बोिपत्रदाताबाट बोिपत्रमा उिे न्धखत मूल्य अलभवृन्धि कर बाहे कको रकम उल्लेख गनुु पने छ | दररे ट अंक र
अक्षरमा उल्ले ख गनुु पने | अंक र अक्षरमा िरक परे मा अक्षरिाई मान्यता लदईनेछ | केरमे ट भएमा केरमे ट
भएको ठाउाँ मा सलहछाप भएको हुनु पने छ |
१. यस नगरपालिकाको लहतिाई ध्यानमा राखी बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा आं लिक रुपमा स्वीकृत गने वा रि
गने सम्पू णु अलधकार यस कायाु िमा सुरलक्षत रहने छ |
१. बोिपत्र स्वीकृत भएपलछ कबुि गरे को अंकको ५ % िे हुन आउने रकम बराबरको नगद िम्मा गरे को सक्किै
भौचर वा कन्धिमा एक वर्ु म्याद भएको मान्यता प्राप्त बालणज्य बैंकबाट यस नगरपालिकाको नाममा िारर गररएको
कायु िमानतपत्र (Performance Bond) सम्झौता गनुु अलघ पेि गनुु पनेछ |
१. बोिपत्र सम्बन्धि कुनै कुरा बुझ्नु परे मा कायाु िय समय लभत्र यस नगरपालिकामा सम्पकु राख्न सलकने छ |
११. यस सुचनामा िे न्धखएको हकमा यसै अनु सार र यसमा उल्ले ख नभएको हकमा सावुिलनक खररद ऐन २०६३,
सावुिलनक खररद लनयमाविी २०६४ तथा अन्य प्रचलित नेपािको कानुन बमोलिम हुनेछ |
११. बोिपत्रको कामको लववरण लनम्न अनु सारको हुनेछ |
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