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स्र्ालनटरी प्र्ाड खररि सम्बदधी लसिबदिी िरभाउपत्रपत्र आव्हान गररएको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः२०७७/०२/२९
१. यस कायाालयबाट सामदु ाशयक शिद्यालयमा अध्ययनरत शकिोर अिस्थाका छात्राहरूलाई मशहनािारीको समयमा शनिःिल्ु क शितरण गना सेशनटरी प्याडहरू शसलबन्दी
दरभाउपत्रपत्रद्वारा खररद गनुा परे कोले सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ शदन शभत्र कायाालय समय शभत्र दरभाउपत्र फारम दस्तुर रु.१०००। अक्षरे शप रु. एक हजार मात्र (पशछ
शफताा नहुने) शतरी चालू आ.ि.को लाशग निीकरण गररएको फमा दताा प्रमाणपत्र, व्यिसाय प्रमाणपत्र, आयकर दताा तथा मु.अ. कर दताा प्रमाणपत्र, आ.ि. २०७५/७६ को कर
चक्त
ु ा प्रमाणपत्र समेतको नोटरी पशललकबाट प्रमाशणत प्रशतशलशप सल
ं ग्न गरी रु.१०।– को शटकट टााँसी दरभाउपत्र फाराम खररद गना इच्छुक व्यशक्त िा फमा समक्ष यो सूचना
प्रकाशित गररएको छ । दरभाउपत्र फाराम कािासोती नगर कायापाशलकाको कायाालय, शििमशन्दरमा शनिेदन पेि गरी खररद गना सशकनेछ ।
२. दरभाउपत्र पेि गदाा यस कायाालयको अशिकार प्राप्त अशिकारीको सही छाप नभएको, एउटाको नाममा खररद गरी अकै नाममा दताा गरे को र कुनै पशन िता राखी पेि भएको
दरभाउपत्र मान्य हुने छै न ।
३. प्रथम पटक प्रकाशित सूचनाको १६ औाँ शदनको १२:०० बजे शभत्र आफैं ले खररद गरे को दरभाउपत्र रीत पूिाक भरी शसलबन्दी गरी यस कायाालयमा दताा गराइसक्नु पनेछ । दताा
भएका दरभाउपत्रहरू सोही शदनको २:०० बजे दरभाउपत्र दाता िा शनजको प्रशतशनशिको रोहबरमा यस कायाालयमा खोशलनेछन् । दरभाउपत्र दाता िा शनजको प्रशतशनशि उपशस्थत
नभए पशन दरभाउपत्र खोल्न बािा पनेछैन । दरभाउपत्र शबक्री गने र दाशखला गने अशन्तम शदन शबदा पना गएमा सोको भोशलपल्ट कायाालय खल
ु ेको शदनलाई अशन्तम शदन माशनने
छ।
४. दरभाउपत्र दताा गदाा सूचनामा तोशकए अनुसारको जमानत बापतको रकम दाशखला गरे को सक्कलै भौचर कािासोती नगरपाशलका, नगर कायापाशलकाको कायाालय, शििमशन्दर
राशरिय बशणज्य बैंक, शििमशन्दर िाखाको िरौटी खाता नं. ३२०००३०३०००००३ मा जम्मा गरे को सक्कलै भौचर िा ‘क’ बगाको बैकबाट जारी भएको र दरभाउपत्र खल्ु ने
शमशतबाट ७५ शदन म्याद भएको बैंक ग्यारे न्टी (Bid Bond) दरभाउपत्रसाथ पेि गनपुा नेछ । शिदेिी बैंकको Bank Guarantee भएमा नेपाली बैंकबाट Endorse भएको हुनु
पनेछ । स्िीकृ त दरभाउपत्रदाताले कायाालयले तोके अनुसारको कायाालयको नामको परफरमेन्स िण्ड सझं ौता गनाु अगािै पेि गनाु पनेछ । नगद िरौटी राशखएकोमा परफरमेन्स
िण्डमा पररितान गना पाइने छै न ।
५. दरभाउपत्र स्िीकृ त हुदाँ ा प्याके जको रुपमा िा आइटम िाईज दर स्िीकृ त गना सशकनेछ । दरभाउपत्र दाताले दरभाउपत्रको आइटम िाइज शबशडङ् ग गनुा पनेछ । सम्झौता हुदाँ ा सेशनटरी
प्याडको पररमाणमा थपघट हुन सक्नेछ । साथै दरभाउपत्र पूणा िा आंशिक रूपमा स्िीकृ त गने िा नगने अशिकार यस कायाालयमा सुरशक्षत रहनेछ ।
६. दरभाउपत्र साथ आपूशता गने सेशनटरी प्याडहरुको गुणस्तर सेशनटरी प्याड (शितरण तथा व्यिस्थापन) कायाशिशि, २०७६ अनुसूची–१ बमोशजम हुनु पनेछ ।
७. कायाालय हाता सम्म सामान ढुिानी गना लाग्ने खचा र सबै प्रकारका करहरु दरभाउपत्र दाताले नै लयहोनुा पनेछ ।
८. आपूशता हुने सेशनटरी प्याडको Expiry Date स्टोर दाशखला हुने समयमा कशम्तमा १८ मशहना बााँकी हुनु पनेछ । तर कुनै सेशनटरी प्याडको Expiry Date १८ मशहना भन्दा कम
हुने अिस्थामा कुल Expiry Date को ७५ प्रशतित म्याद बााँकी भएको हुनु पनेछ ।
९. सप्लाई हुने सेशनटरी प्याडको प्रत्येक प्याशकङ् गमा प्याशकङ् गको बाशहर उत्पादन शमशत, Expiry Date, लयाच नम्बर र सके सम्म नेपाल सरकार द्वारा शनिःिल्ु क शितरणको लाशग
भन्ने िाक्यांि उल्लेख भएको हुनु पनेछ ।
१०. सािाजशनक खररद शनयमािली २०६४ को शनयम ४०(ङ) अनुसार दरभाउपत्र दाताले खररद कायामा अयोग्य नभएको, प्रस्ताशित खररद कायामा आफ्नो स्िाथा नबाशझएको र
व्यिसाय सम्बन्िी कसरु मा सजाय नपाएको भशन शलशखत घोषणा भएको कागजात दरभाउपत्र साथ पेि गनाु पनेछ ।
११. शिदेिी सेशनटरी प्याडको हकमा सम्बशन्ित शिभागको पैठारी शसफाररस पत्रको निीकरण गररएको प्रमाशणत प्रशतशलशप पेस गनुा पनेछ ।
१२. दरभाउपत्र दाताले उपललि गराउने सेशनटरी प्याड स्िदेिी उत्पादन भएमा खररद कतााको नाममा उल्लेशखत दरभाउपत्र प्रयोजनको लाशग जारी गरे को सक्कल अशिकार पत्र
(Authorization Letter) र शिदेिी उत्पादन भएमा नेपाल शभत्र शितरणको लाशग तोशकएको आशिकाररक एजेन्टबाट शलएको सक्कलै अशिकार पत्र पेि गनुा पनेछ ।
१३. एक आपसमा शमलेमतो गरी दरभाउपत्र दाशखला गरे को पाइएमा त्यस्तो दरभाउपत्र स्िीकृ त गररने छै न ।
१४. दरभाउपत्र फारममा रकम उल्लेख गदाा अंक र अक्षर दबु ैमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गनुा पने छ । अंक र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरमा उल्लेख गररएको रकमलाई मान्यता शदइनेछ ।
१५. दरभाउपत्रको प्रत्येक पानामा दरभाउपत्र दाताको आशिकाररक व्यशक्तको सही र छाप अशनिाया रूपमा लागेको हुनु पनेछ । साथै दरभाउपत्र दाताले पेि गने सम्पूणा प्रमाणपत्रहरू
निीकरण भएको हुनुपने र नोटरी पशललकबाट अशनिाया रूपमा प्रमाशणत गराई पेि गनुा पनेछ ।
१६. यस सूचनामा उल्लेख भएकोमा यसै अनुसार र अन्य कुराहरूको हकमा सािाजशनक खररद ऐन २०६३(सि
ं ोिन सशहत) र सािाजशनक खररद शनयमािली २०६४ तथा प्रचशलत
नेपाल कानुन अनुसार हुनेछ । शिस्तृत जानकारीको लागी कािासोती नगरपाशलकाको कायाालय, शििमशन्दरमा सािाजशनक खररद िाखा/शजन्सीमा कायाालय समय शभत्र सम्पका
राख्न सशकनेछ ।
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