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सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको िचूना 

(प्रथम पटक प्राकासित समसत                          M@)&$.!@.!^) 

    यि कायाालयको लासि १ (एक) थान िवारी िाधन (सपक अप सिप ) बोलपत्रको  माध्यमबाट खरीद िनना पन ेभएको हुदा इिाित प्राप्त 

कम्पनी वा सनमााता कम्पनीका असधकृत प्रसतसनसध वा सबके्रताहरुबाट के कसत दरमा आपरू्ता िना िककन्छ िम्पूर्ा व्यहोरा खोली देहायका 

असधनमा रही ररतपूवाकको िोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेि िना आब्हान िररएको छ | 

बोलपत्र िम्बन्धी िताहरु 

१. फमा, िंस्था वा कम्पनी दतााको प्रमार्पत्र, मलू्य असभबृकि कर दताा िसहतको स्थायी लखेा नम्बर दताा प्रमार् पत्र, आ.व. 

०७३/०७४ िम्मको कर चनक्ता प्रमार्पत्र िंलग्न राखी तपसिल बमोसिमको बोलपत्र दस्तनर बनझाई बोलपत्र फाराम प्राप्त िना 

िककने छ | िवारीिाधनको स्पेसिकफकेिन बोलपत्र फाराममा उपलब्ध िराइनछे । 

२. बोलपत्रदाताले फाराम िाथ िी.न. १ मा उसल्लसखत काििात असतररक्त खरीद कारबाहीमा भाि सलन अयोग्य नभएको, 

प्रस्तासवत खरीद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथा नबासझएको र िम्बसन्धत पिेा वा व्यविाय िम्बन्धी किनरमा आफूल ेििाय नपाएको 

भसन सलसखत रुपमा िरेको घोषर्ा पत्र असनवाया पेि िनना पने छ | 

३.  देहाय अननिारको बोलपत्र िमानत वापतको रकम फारामिाथ स्वीकृत प्राप्त वासर्ज्य बैंक बाट कसम्तमा १२० कदन म्याद भएको 

ितासहत बैंक िमानी पत्र (सवड वण्ड) वा यि कायाालयको नेपाल बैक सलमटेड प्यूठानको धरौटी खाता नं. 

०५२०३००००००००३००००२६ मा निद िम्मा िरेको िक्कल भौचर पेि िननापनछे | 

४. दताा हुन आएका सिलबन्दी फारामहरु यि कायाालयमा बोलपत्रदाताहरु वा सनिहरुको प्रसतसनसधहरुको रोहवरमा खोसलने छ | 

सनिहरुको अननपसस्थसत मा पसन  बोलपत्र खोल्न बाधा पने छैन | फाराम खरीद िने तथा दासखला िने असन्तम कदन िाबािसनक 

सबदा परेमा उक्त कायाहरु सबदाको लितै्त पछी कायाालय खनलेको कदनमा हुनछे | 

५. बोलपत्र िम्बन्धी अन्य िताहरु फाराममा उल्लेख िररए बमोसिम हुनेछन | 

६. अन्य थप केही कन राहरु बनझ्न परेमा यि कायाालयमा कायाालय िमय सभत्र िम्पका  िरी िानकारी सलन िककनेछ | 

७. िो िम्बन्धी अन्य कायासवसध िावािसनक खरीद एन, २०६३ (िंिोधन िसहत ) र िावािसनक खरीद सनयमावली, २०६४ 

(िंिोधन िसहत ) एवं अन्य प्रचसलत काननू अननिार हुनेछ | 

सिन सबवरर् फाराम दस्तनर रु 

(िम्बसन्धत 

कायाालयको आ.प्र 

िाखाबाट कफताा 

नहुने ) 

बोलपत्र 

िमानत 

वापतको 

रकम ३ % 

फाराम उपलब्ध हुने स्थान र समसत  फाराम दताा िना िककने 

स्थान, समसत र िमय 

खोल्ने समसत, िमय 

र स्थान 

१ िवारी 

िाधन सिप 

३००० (सतन हिार 

) 

बोलकवोल 

िरेको 

रकमको सतन 

% राख्नन 

पनेछ 

िनचना प्रकािन भएको समसतले १५ 

औ कदनिम्म कायाालय िमय सभत्र 

कायाालयमा । 

पत्रिकामा िनचना प्रकािन 

भएको समसतले १६ औ कदनको 

१२:०० बिे िम्म 

िनचना प्रकािन 

भएको समसतले १६ 

औ कदनको २:०० 
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