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लििबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको िूचना 
प्रथम पटक प्रकालशत लमततिः २०७७।०१।२९ 

भूमे गाउँपालिकाको स्र्ीकृत कार्वक्रम बमोजिम तोककएका वर्द्र्ािर्हरुमा कम्प्र्ूटर ल्र्ाब, स्माटव बोर्व स्थापना र बािमैत्री कक्षा 
व्र्र्स्थापन गनव कम्प्र्ूटर, स्माटव बोर्व र बािमैत्री कक्षा व्र्र्स्थापनका िागग फतनवचर िगार्तका सामानहरु खररद गनुवपने भएकोि े
सम्पबजधित तनकार्बाट इिाित प्रा्त इच्छुक फमवहरुबाट तनम्पन शतवहरुको अिीनमा रही लसिबधदी दरभाउपत्र पेश गनव आव्हान 
गररधछ ।  

1. लसिबधदी दरभाउपत्र दाखखिा गदाव फमव सञ्चािकको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र, मूल्र् अलभर्दृ्गि कर दताव प्रमाणपत्र, आर् 
२०७५।०७६ सम्पमको करचुक्ता प्रमाणपत्र, नर्ीकरण इिाित पत्र र आर् कर दताव प्रमाणपत्रको १/१ प्रतत नोटरी प्रमाणित प्रततलिपी, 
कारोबार गनव अर्ोग्र् नभएको र कािो सूचीमा नपरेको स्र्घोषणा अतनर्ार्व  पेश गनुवपनेछ ।  

2. दरभाउपत्र फाराम र्ापत नगदै रु. १००० (पतछ कफताव नहुने गरी) ततरी र्स कार्ाविर्बाट लमतत २०७७।०२।१२ गते कार्ाविर् 
समर्लभत्र खररद गनव सककनेछ । खररद गररएका लसिबधदी दरभाउपत्रहरु २०७७।०२।१६ गते ददनको १२:०० बिे लभत्र कार्ाविर्मा 
पेश गररसक्नुपने छ ।  

3. पेश भएका दरभाउपत्रहरु सोही ददनको ३:०० बि ेकार्ाविर्मा खोलिनेछ ।  रीतपूर्वक पेश नभएका, म्पर्ाद नाघी आएका र्ा शतव 
राखखएका दरभाउपत्रमागथ कुनै कारर्ाही गररने छैन । दरभाउपत्रदाता प्रतततनगि उपजस्थत नभएमा पतन दरभाउपत्र खोल्न बािा 
पने छैन ।  

4. दरभाउपत्रको माधर् अर्गि दरभाउपत्र खोिेको लमततदेखख ४५ ददनको हुनेछ ।  

5. दरभाउपत्रसाथ कबोि अंकको २.५ प्रततशत रकम बराबरको क र्गवको र्ाखणज्र् बैंकबाट िारी भएको कम्पतीमा ३० ददन म्पर्ाद 
भएको दरभाउपत्र िमानत (Bid Security) पेश गनुवपनछे । दरभाउपत्र िमानत नगदै र्स कार्ाविर्को िरौटी खातामा पतन िम्पमा 
गनव सककनेछ ।   

6. दरभाउपत्र खररद गने र पेश गने ददन सार्वितनक वर्दा परेमा सोको भोलिपल्ट हुनेछ । र्सो भए तापतन दरभाउपत्र िमानत र 
दरभाउपत्रको माधर् अर्गि मागथ उल्िेखखत नै हुनेछ ।  

7. दरभाउपत्र स्र्ीकृत गने, आंलशक रुपमा स्र्ीकृत गने र्ा अस्र्ीकृत गने सम्पपूणव अगिकार र्स कार्ाविर्मा तनदहत हुनेछ ।  

8.  र्स सूचनामा उल्िखे नभएको सम्पबधिमा प्रचलित तनर्म कानून बमोजिम हुनेछ । थप िानकारीको िागग र्स कार्ाविर्मा 
सम्पपकव  राख् न सककनेछ ।  

ठे.नं. वििरण अनुमावनत ल.इ. रकम 

(भ्याट समेत) 

कैवियत 

SQ01/GOODS/076/077 कम्प्यूटर ल्याब सामाग्री तथा स्माटट बोर्ट ढुिानी तथा जर्ान १४०००००।-  

SQ02/GOODS/076/077 बालमैत्री कक्षा व्यिस्थापनका लावि िवनटवसङ तथा अन्य सामाग्री 

ढुिानी जर्ान 

१५०००००।-  

प्रमुख प्रशासकीर् अगिकृत 

 


