ु गाउँपालिका
टे म्केमैयङ

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, अन्नपूर् य भोजपुर

रासायनिक मल खररद तथा ढु वािीको लागी अनिकृत नवतरक नियुक्ति सम्बन्धी निलबन्दी दरभाउपत्र आव्हािको सूचिा
प्रथम पटक सूचिा प्रकािि नमनतिः- २०७५/१०/२९
ु गाँउपालिकाको कृषि रासायलिक मि ढु वािी अिुदाि काययक्रम अन्तगयत आ व २०७५/७६ को िालग युररया र लि. ए. षप. गरी जम्मा
यस टे म्केमैयङ
१३४.७५ मे.ट.(पलि थप घट हुि सक्िे) रासायलिक मि खररद तथा ढु वािी गरर लिषक्र षवतरर् गिय शिििन्दी दरभाउपत्र द्वारा अलिकृत षवक्रेता लियुशि
गिुप
य िे भएकोिे िेपाि सरकारको सम्िशन्ित लिकाय र मु.अ.क. (भ्याट) मा दताय भै सप्िायसयको प्रमार्पत्र फमयहरुिाई लिम्ि लिशखत ितयहरुको अलििमा
रषह लसििन्दी दरभाउपत्र पेि गिय हुि आव्हाि गररएको ि ।
क्र.

ठे .ि.

१

ु /कृषि/
०१/टे म्केमैयङ

स.

कामको लििरर्

०७५/७६

कृषि मि खररद

ढु वािी तथा लितरर्

अिुमालित

िागत

दरभाउपत्र मूल्य

१0,61,475/-

१,०००/-

(भ्याट िाहेक)

दरभाउपत्र
अिलि

मान्य

दरभाउपत्र

मान्य अिलि

४५ ददि

जमाित

रकम

तथा

रू.२६,537/-

२०७६/०१/२९(१२ मे २०१९)

ितयहरुुः-

१. कृषि सामाग्री कम्पिी लिलमटे ि ििकुटािाट रासायलिक मि खररद गरर ढु वालि तथा लिषक्र षवतरर् गिुय पिे केन्रहरु कोट िजार/पाँचिारे िजार, सेलत
िगर र अन्नपुर् य िजार तोषकएको ि ।

२. रासायलिक मि ढु वालिको िालग अलिकृत षवतरक लियुशि हुि शिििन्दी दरभाउपत्र खररद गिय इच्िु क सप्िायसयहरुिे िेपाि सरकारको सम्िशन्ित
लिकायमा दताय भै सप्िायसयको प्रमार् पत्र प्राप्त फमयहरुिे मु.अ.कर (भ्याट) मा समेत दताय भई अध्यावलिक रुपमा िषवकरर् भएका प्रमार्पत्रको प्रमाशर्त

प्रलतलिषप, कर च ुिा प्रमार्पत्र, िागररकताको प्रमाशर्त प्रलतलिषप सषहत रु.१० को षटकट टाँसको लिवेदिका साथ पलत्रकामा प्रथम पटक प्रकाशित भएको

लमलतिे १५ औ ददि सम्ममा दरभाउपत्र फारम यस कायायियको िेखा फाँटिाट रु.१,०००/- (पलि षफताय िहुिे गरी) को रलसद काषट खररद गिय
सषकिेि ।

३. दरभाउ पत्र सम्िशन्ि कागजपत्र पेि गदाय फारमको साथमा मु.अ.कर(भ्याट) मा समेत दताय भई अध्यावलिक रुपमा िषवकरर् भएका प्रमार्को प्रमाशर्त

प्रलतलिषप, कर च ुिा प्रमार्पत्र, िागररकताको प्रमाशर्त प्रलतलिषप कािुििे अयोग्य िभएको लिशखत स्वं घोिर्ा पत्र सषहत जम्मा रकमको २.५% रकम
यस कायायियको राषिय वाशर्ज्य िैं क भोजपुर िाखामा रहेको खाता िम्िर २०४०३०३००७१०३ मा जम्मा गरे को सक्किै भौचर वा यस कायायियको
िाममा कशम्तमा ७५ ददि सम्मको म्याद राशख जारर गररएको िैंक ग्यारे शटट (षविवटि) पेि गिुय पिे ि ।

४. खररद गररएको दरभाउपत्र १६ औ ददिको १२:०० िजे सम्ममा रु.१० को षटकट टाँसी यस कायायियमा दताय गराई सक्िु पिेि ।
५. ररत पुवक
य
पेि भएका दरभाउपत्रहरु यो सूचिा प्रकाशित भएको लमलतिे १६ औ ददिको २:०० िजे दरभाउपत्र दाता वा लिजको आलिकारीक
प्रलतलिलिहरुको रोहवरमा यस कायायियमा खोलििेि । दरभाउपत्र दाता वा लिजको प्रलतलिलि उपशस्थत िभए पलि दरभाउपत्र खोल्ि िािा पिे िै ि ।
६. दरभाउपत्र खररद गररिे अशन्तम ददि वा दरभाउपत्र खोलििे ददि सावयजलिक षवदा पिय गएमा उि कायय सोको भोलि पल्ट सोही समयमा हुिे ि ।
७. दरभाउपत्र मान्य हुिे अवलि िोििपत्र पेि गिे अशन्तम लमलतिाट ४५ (पैतालिस) ददिको हुिेि ।

८. पेि भएको दरभाउपत्र आंशिक तथा पूर् य रुपमा स्वीकृत गिे वा रद्ध गिे अलिकार यस कायायियमा लिषहत रहिेि ।
९. दरभाउपत्र सम्िशन्ि कागजातको दररे ट महिमा अङ्क भदाय प्रलत मे. टि किोि गरे को ढु वालि दर रे ट अङ्क र अक्षरमा स्पष्ट रुपमा ३ वटै खटिको

महिहरुमा उल्िेख गिुय पिेि । अङ्क र अक्षरमा फरक परे मा अक्षरमा िेखीएकोिाई मान्यता ददईिे ि र ३ वटै खटिको िालग एक मात्र अलिकृत
लियुशि गररिे भएकोिे

सिैभन्दा कम कुि किोि अङ्क गिे सारभ ुत रुपमा प्रभावग्राषह सप्िायसयिाई अलिकृत षवतरक लियुशि गररिेि ।

१०. दरभाउपत्र पेि गरे को दर रे ट भ्याट िाहेकको हुिपु िेि । कुिै ितय िेशख आएको र ३ वटै खटि मध्ये एक मात्र खालि िोलिएमा त्यस्तो दरभाउपत्र
मान्य हुिे िै ि ।

११. दरभाउपत्र दातािे दरभाउपत्र फारम खररद गदाय यस कायायियको अलिकार प्राप्त अलिकारीको दस्तखत र कायायियको िाप िगाएको दरभाउपत्र फारम
खररद गिुय पिेि र सोही फारमको प्रत्येक पािामा दरभाउपत्र दातािे फमय वा कम्पिीको िाप र दस्तखत गरी पेि गिुय पिेि ।

१२. रीत िपुगक
े ो वा म्याद िाशघ आएको दरभाउपत्र उपर कुिै कारवाही हुिेिैि ।

१३. यसमा उल्िेख हुि िु ट भएका अन्य कुराहरुको हकमा सावयजलिक खररद ऐि, २०६३ र सावयजलिक खररद लियमाविी, २०६४ तथा अन्य प्रचलित
कािूि िमोशजम हुिेि । यस दरभाउपत्र सम्िन्िी सूचिा यस कायायियको website http://tyamkemaiyummun.gov.np मा हेि य सषकिेि । थप
जािकारीको िागी कृषि िाखाको सम्पकय िं.9816778034 मा िुझ्ि सषकिेि ।

प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत

ु गाउँपालिका, अन्नपूर्य भोजपुर
टे म्केमैयङ

