
भूमे गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व )  

िुम्बबनी, प्रदेश,नेपाि 

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गररएको िूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित समसतिः २०७७।10।0९ 

भमेू गाउँपासलका अन्तगगतका कार्ागलर्हरुका लासग स्वास््र् तथा कृषि िम्बन्धी िामग्रीहरु खररद तथा ढुवानी गनुगपने 
भएकोले सनर्मानिुार इजाजत प्राप्त इच्छुक एग्रोटेक/फमग/िप्लार्िगहरुबाट सनम्न ितगहरुको अधीनमा रही सिलबन्दी 
दरभाउपत्र पेि गनग आव्हान गररएको छ।  

1. सिलबन्दी दरभाउपत्र दाशखला गदाग फमग िञ्चालकको नेपाली ना.प्र.प., मू.अ.क. दताग प्रमाणपत्र, आ.व. २०७६/०७७ 
िम्मको करचकु्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण इजाजत पत्र र आर् कर दताग प्रमाणपत्रको १/१ प्रसत नोटरी प्रमाशणत प्रसतसलपी, 
कारोबार गनग अर्ोग्र् नभएको र कालो िूचीमा नपरेको स्वघोिणा असनवार्ग पेि गनुगपनेछ ।  

2. दरभाउपत्र फाराम बापत नगदै रु. १,०००/- (षफताग नहनुे गरी) सतरी कार्ागलर्बाट समसत २०७७।१०।2३ गते 
कार्ागलर् िमर्सभत्र खररद गनग िषकनेछ । खररद गररएका सिलबन्दी दरभाउपत्रहरु २०७७।१०।2४ गते ददनको 
१२:०० बजेसभत्र कार्ागलर्मा दताग गररिक्नपुने छ । दताग भएका दरभाउपत्रहरु िोही ददनको ३:०० बजे खोसलनेछ।  
रीतपूवगक पेि नभएका, म्र्ाद नाघी आएका वा ितग राशखएका दरभाउपत्रमासथ कुनै कारवाही हनुे छैन। दरभाउपत्रदाता 
प्रसतसनसध उपशस्थत नभएमा पसन दरभाउपत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

3. दरभाउपत्रको मान्र् अवसध दरभाउपत्र खोलेको समसतदेशख ४५ ददनको हनुेछ । दरभाउपत्रिाथ तोषकएको रकम 
बराबरको क वगगको वाशणज्र् बैंकबाट जारी भएको कम्तीमा ७५ ददन म्र्ाद भएको दरभाउपत्र जमानत (Bid Security) 
पेि गनुगपनेछ वा दरभाउपत्र जमानत नगदै सिषटजन्ि बैंक इन्टरनेिनल सल. भमेू िाखा शस्थत बैंक खातािः ग३ भमेू 
गा.पा. धरौटी खाता, बैंक खाता नं. ०७८०१००००००३०२०१ पसन जम्मा गनग िषकनेछ।   

4. दरभाउपत्र खररद गने र पेि गने ददन िावगजसनक षवदा परेमा िोको भोसलपल्ट हनुेछ । र्िो भएता पसन दरभाउपत्र 
जमानत र दरभाउपत्रको मान्र् अवसध मासथ उल्लेशखत नै हनुेछ । दरभाउपत्र स्वीकृत गने, आंशिक रुपमा स्वीकृत 
गने वा अस्वीकृत गने िम्पूणग असधकार र्ि कार्ागलर्मा सनषहत हनुेछ। 

5. र्ि िूचनामा उल्लेख नभएको िम्बन्धमा प्रचसलत सनर्म कानून बमोशजम हनुेछ। थप जानकारीको लासग र्ि 
कार्ागलर्मावा 9813608696, ९८०६२५९०२० वा 8606291125 मा िम्पकग  राख् न िषकनेछ ।  

दरभाउपत्र.नं. षववरण अनमुासनत ल.इ. रकम (भ्र्ाट 
िमेत) 

जमानत रकम 

BRMO/077-
78/SQ/GOODS/13 

X-ray Machine With 

Assories  रु. 6,५0,०००।- रु. 

16,5००/- 
BRMO /077-
78/SQ/GOODS/14 

USG Machine With 

Printer रु. 6,५0,०००।- रु. 

16,5००/- 
BRMO /077-
78/SQ/GOODS/15 

माररङमा ग्रीन हाउि सनमागण  रु. 8,42,०००।- 
रु. 

21,5००/- 
 

प्रमखु प्रिािकीर् असधकृत 

 


