
  

       सिरानचोक गाउँपासिका 
                         गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्   

छोप्राक¸ गोरखा 

 

 (प्रथम पटक िचुना प्रकाशित समसत: २०७७/१०/०५ गते) 
र्ि सिरानचोक गाउँपासिका, गोरखा को िासग व्र्क्तीगत घटना दताय तथा िामाशिक िरुक्षा व्र्वस्थापन िूचना प्रणािी िञ्चिानाथय वडा कार्यिर्हरुको िासग डेक्िटप कम्प्र्टुर 
, प्रप्रन्टर , स्क्र्ानर तथा 4G Pocket WIFI Router खररद गनुयपने भएकोिे िम्पबशन्ित सनकार्बाट इिाित प्राप्त इच्छुक व्र्विार्ी वा कम्पपनीहरुबाट सनम्पन ितयहरुको असिनमा 
रही दरभाउपत्र पेि गनुयहनु र्ो िूचना प्रकाशित गररन्छ। 
१) सििबन्दी दरभाउपत्र फाराम खरीद गनय इच्छुक व्र्विार्ीहरु वा कम्पपनीिे िम्पबशन्ि फमयको िेटर ्र्ाडमा असिकार प्राप्त व्र्शक्तिे दस्तखत गरेको सिशखत सनवेदन 

पत्र िाथ आ.ब. २०7७/०७८ को िासग नप्रवकरण तथा चाि ुआ.ब.को िासग मान्र्ता प्राप्त भएको फमय वा कम्पपनीको प्रमाण पत्र, व्र्विार् इिाितपत्र, स्थार्ी 
िेखादताय नं. एवं आर्कर तथा म.ुअ. कर दताय प्रमाणपत्र (भ्र्ाट), िाथै आ.ब. २०७६/०७७ को कर चकु्ता प्रववरण पेि गरेको  कागिात, िम्पबशन्ित नागररकताको 
प्रमाणपत्र र फमय िम्पबशन्ि अन्र् कुनै कागिात भए िो िमेतको प्रमाशणत प्रसतसिप्रपको िाथ ति उल्िेशखत नगद रकम (पसछ प्रफताय नहनेु) र्ि कार्ायिर्को रािस्व 
िाखामा बझुाई अथवा र्ि कार्ायिर्को ग्िोबि आइ.एम.ई बैंक सिरानचोक िाखामा रहेको रािस्व खाता नं. C३०४०१००००००१ र्ो िचुना प्रथम पटक प्रकाशित 
समसतिे १५औ ददन िम्पम कार्ायिर् िमर् सभत्र र्ि कार्ायिर्बाट सििबन्दी दरभाउपत्र फारम खररद गनय िप्रकने छ। 

२) खररद गररएको सििबन्दी दरभाउपत्रहरु र्ो िचुना प्रथम पटक प्रकाशित समसतिे १६औ ददनको ददउिो १२:०० बिे सभत्र गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्को नाममा 
िम्पबोिन गरी ठक्का नं., दरभाउपत्रवािाको नाम, ठेगाना र फोन नं. िमेत स्पष्ट खिुाई सििबन्दी िाहाछाप गरर र्ि कार्ायिर्मा दताय गराउन िप्रकने छ। 

३) दताय भएका शििबन्दी दरभाउपत्र सनर्मानिुार कार्ायिर्का प्रसतसनसिहरुको रोहबरमा िोही ददनको १:०० बिे खोसिने छ। सििबन्दी दरभाउपत्रदाता वा सनिको 
प्रसतसनसि उपशस्थत नभएमा पसन दरभाउपत्र खोल्न बािा पने छैन। दरभाउपत्र दताय तथा खोसिने ददन िावयिसनक सबदा पनय गएमा कार्ायिर् खिेुको ददन िोप्रह 
अनिुारको िमर्मा दताय गने वा खोल्ने काम हनेुछ।फमयको प्रसतसनसिको रुपमा कुनै व्र्शक्त पठाउन पने भएमा ररतपवुयकको मन्िरुीनामा िप्रहत पठाउन ुपने छ। 

४) सििबन्दी दरभाउपत्र िम्पबन्िी कागिात दशखिा गदाय दरभाउपत्र पशुस्तका उल्िेख भए बमोशिमका कुराहरु खिेुको प्रमाण दरभाउपत्र िाथ असनवार्य रुपमा पेि गनुय 
पने छ। 

५) सििबन्दी दरभाउपत्र पशुस्तका तथा िचुनामा उल्िेशखत मलु्र्ांकन आिारहरु परुा नगने दरभाउपत्रदाताहरुको दरभाउपत्र स्वीकृत गररने छैन। 

६) सििबन्दी दरभाउपत्र फारम भदाय अंक अक्षर दवैुमा स्पष्ट िेख्न ुपने छ। अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा िेखेकोिाई मान्र्ता ददईने छ।िाथै केरमेट भएको 
ठाउँमा िप्रह छाप हनु ुपने छ। 

७) सििबन्दी दरभाउपत्रको िाथ िमानत बापत तपशिि उल्िेशखत रकम नघटाई ग्िोबि आइ.एम.ई बैंक सिरानचोक िाखामा रहेको र्ि कार्ायिर्को िरौटी खाता नं. 
C३०४०१०००००१६  मा नगद िम्पमा गरेको िक्कि बैक भौचर वा िो रकम बराबरको ७५ ददनको मान्र् अवसि रहेको िमानीपत्र (Bid bond) िमाबेि भएको हनु ु
पने छ।अन्र् दरभाउपत्र अर्ोग्र् मासनने छ। 

८) सििबन्दी दरभाउपत्र दताय गने फमयहरुिे दरभाउपत्र पशुस्तकामा िंग्िग्न गररएको स्पेशिप्रफकेिन  तथा अन्र् व्र्होरा प्रष्ट रुपमा पप्रि, िप्रह छाप गरर पेि गनुय पने 
छ।दरभाउपत्र िनु फामयको नाम बाट खररद भएको हो िोप्रह फमयको नामबाट दताय गराउनपुने र र्ि कार्ायिर्बाट सबप्रि भएको दरभाउपत्र फारम भरर प्रत्रे्क पषृ्ठमा 
िप्रहछाप गरर पेि गनुय पनेछ। सििबन्दी दरभाउपत्रदाताको ग्राहर्ता (Eligibility)प्रमाशणतगने कागिातहरु सििबन्दी दरभाउपत्र िाथ ( सििबन्दी खाम सभतै्र) िंिग्न 
हनु ुपने छ। 

९) कुनै पसन कारण िनाइ वा निनाइ सििबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गने, नगने वा आंशिक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने वा अशस्वकृत गने वा रद्द गने िम्पपणुय असिकार 
र्ि कार्ायिर्मा सनप्रहत रहनेछ। 

१०) सििबन्दी दरभाउपत्र फारम र र्ि िचुनामा िेशखएको कुराहरुको हकमा र्िै अनिुार र र्िमा उल्िेख नभएका व्र्होराहरुको हकमा िावयिसनक खररद ऐन 

२०६३, र िावयिसनक खररद सनर्माविी २०६४ अनिुार हनेुछ।   

थप िानकारीको िासग Email: ito.siranchowkmun@gmail.com , फोन नं : 9856010050 
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िामान खररद िम्पबशन्ि सििबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको  िचुना 
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