कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
डााँछी‚ काठमाडौं
बागमती प्रदे श‚ नेपाि

बिज्ञापन कर संकिन सम्िन्धी िोिपत्र आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकालशत लमतत २०७८।०७।२३

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६४, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आन्तररक आर्
संकिन (ठे क्का बन्दोबस्त) कार्यववधि, २०७८ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ववज्ञापन कर तनदे लशका,
२०७८ को अधिनमा रही र्स नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारलित्र ववलिन्न प्रकारका व्र्वसार् प्रवर्दयिनका िाधग
राखिएका ववज्ञापन सामाग्रीहरुमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आधथयक ऐन, २०७८ को दफा ८ को
अनुसूची ७ मा उल्िेखित दरका आिारमा ववज्ञापन कर संकिनको िाधग आ.व. २०७८/०७९, आ.व. २०७९/०८०
र आ.व. २०८०/०८१ गरी ३ आधथयक वर्यका िाधग ठे क्का बन्दोबस्त गनुप
य ने िएकोिे तनम्न शतयहरुको अधिनमा

रही इच्छुक फमय वा कम्पनीहरुबाट ररत पूवक
य को ३० ददने लशिबन्दी बोिपत्र आह्वान सम्बन्िी सच
ू ना
प्रकालशत गररएको छ ।
शतयहरु
१.

बोिपत्र फाराम रु. ५०००।– (अक्षरे वप पााँच हजार रुपैर्ााँ मात्र) (पतछ फफताय नहुने गरी) नगदै बुझाई नगदी
रलसद साथ नववकरण गररएको इजाजत प्रमाणपत्र‚ मु.अ.कर दताय प्रमाणपत्र‚ स्थार्ी िेिा नम्बर दताय
प्रमाणपत्र र आ.व. २०७६/०७७ को करचक्
ु ता प्रमाणपत्रको प्रततलिवप संिग्न गरी तनवेदन पेश गरे पतछ

ईच्छुक फमय वा कम्पनीिे लमतत २०७८।८।२२ सम्ममा कार्ायिर् समर्लित्र र्स कार्ायिर्बाट िररद गनय
सफकनेछ ।
२.

लशिवन्दी गररएको बोिपत्र लमतत २०७८।८।२३ गते ददनको १२:०० बजेसम्म र्स कार्ायिर्मा दताय गराउनु
पनेछ । उल्िेखित समर्लित्र प्राप्त लशिवन्दी बोिपत्र सोही ददनको १:०० बजे बोिपत्रदाता स्वर्ं वा

तनजको प्रतततनधि र कार्ायिर् प्रतततनधिहरुको रोहवरमा र्स कार्ायिर्मा िोलिने छ । बोिपत्रदाता वा
३.

तनजको प्रतततनधि उपस्स्थत निएपतन बोिपत्र िोल्न कुनै बािा पने छै न ।

बोिपत्रसाथ आफुिे कबोि गरे को मु.अ.कर सदहतको रकमको ५% िे हुन आउने रकम िरौटी वापत र्स
कार्ायिर्को एन.आई.लस. एलशर्ा बैंक‚ थिीमा रहे को िरौटी िाता नं 18CA051127352401 मा जम्मा
गरे को सक्किै बैंक िौचर वा र्स कार्ायिर्को नाममा जारी िएको बोिपत्र िोल्ने ददनबाट १२० ददन

४.

म्र्ाद िएको सक्किै बबडबण्ड पेश गनप
ुय नेछ ।

चािु आ.व. २०७८/०७९ को िाधग कुि कबोि रकमिाई २ फकस्ता कार्म गरी पदहिो फकस्ता वापत
कबोि रकम (म.ु अ.कर सदहत) को ४० प्रततशतिे हुन आउने रकम सम्झौता हुनु अगावै बुझाउनु पनेछ र
दोश्रो फकस्ता वापत कबोि रकम (मु.अ.कर सदहत) को ६० प्रततशतिे हुन आउने रकम २०७९ साि जेष्ठ
मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ ।
आ.व. २०७९/०८० को िाधग सम्झौता रकमको ४० प्रततशतिे हुन आउने रकम २०७९ साि असार
मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ, दोश्रो फकस्ता वापत सम्झौता रकम (मु.अ.कर सदहत) को ३० प्रततशतिे हुन
आउने रकम २०७९ साि पौर् मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ र तेश्रो फकस्ता वापत सम्झौता रकम (मु.अ.कर
सदहत) को ३० प्रततशतिे हुन आउने रकम २०८० साि जेष्ठ मसान्तलित्र बझ
ु ाउनु पनेछ ।

आ.व. २०८०/०८१ को िाधग सम्झौता रकम (म.ु अ.कर सदहत) को ४० प्रततशतिे हुन आउने रकम २०८०
साि असार मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ, दोश्रो फकस्ता वापत सम्झौता रकम (मु.अ.कर सदहत) को ३०
प्रततशतिे हुन आउने रकम २०८० साि पौर् मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ र तेश्रो फकस्ता वापत सम्झौता
रकम (मु.अ.कर सदहत) को ३० प्रततशतिे हुन आउने रकम २०८१ साि जेष्ठ मसान्तलित्र बुझाउनु पनेछ ।
आ.व. २०७८/०७९ को दोश्रो फकस्ता वापतको ६० प्रततशतिे हुन आउने रकम, आ.व. २०७९/०८० र आ.व.
२०८०/०८१ को सम्झौता अनुसार (म.ु अ.कर सदहत) को हुन आउने रकमको लमतत २०८१ साि श्रावण
मसान्तसम्म अवधि िएको नेपाि राष्र बैंक बाट मान्र्ता प्राप्त ‘क’ बगयको बाखणज्र् बैंकबाट जारी
िएको कार्य सम्पादन जमानत (Performance Bank Guarantee) सम्झौता अगावै पेश गनुप
य नेछ ।
५.
६.
७.

बोिपत्र दाखििा गदाय लशिवन्दी िामको वादहर र्स कार्ायिर्को नाम‚ बोिपत्रदाताको नाम‚ ठे गाना आदद
स्पष्ट रुपमा िुिाउनु पनेछ ।

बोिपत्र फाराम िररद गने‚ लशिवन्दी बोिपत्र दताय गने अस्न्तम ददन वा िोल्ने ददन सावयजतनक ववदा पनय
गएमा उक्त कार्य बबदा पतछ कार्ायिर् िुिेको ददन सोही समर्मा िोलिनेछ ।

बोिपत्र पेश गदाय आफूिे कबोि गरे को रकम अंक र अक्षर दव
ु ैमा उल्िेि गनुय पनेछ । अंक र अक्षरमा
फरक पनय गएमा अक्षरिाई मान्र्ता ददईनेछ ।

८.
९.

बोिपत्रदाता फमयको हकमा उल्िेखित कार्यमा िाग लिन अर्ोग्र् निएको र सम्बस्न्ित कसुरमा आफूिे
सजार् नपाएको ितन लिखित रुपमा स्वघोर्णा कागजात बोिपत्रसाथ पेश गनुय पनेछ ।

ररत नपुगेको‚ म्र्ाद नाघी वा शतय रािी पेश िएको बोिपत्र उपर कारबाही हुने छै न ।
१०. प्रचलित ऐन‚ तनर्म अनुसार ववज्ञापनमा िाग्ने सम्पूणय कर बोिपत्रदाता स्वर्मिे नै बेहोनुय पनेछ ।

११. कुनै पतन कारण जनाई वा नजनाई सम्पूणय वा आंलशक रुपमा बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने पूणय
अधिकार र्स कार्ायिर्मा तनदहत रहनेछ ।

१२. र्स सच
ू नामा उल्िेि निएका बाँद
ु ाहरुको हकमा “सावयजतनक िररद ऐन‚ २०६३” र “कागेश्वरी मनोहरा

नगरपालिकाको सावयजतनक िररद तनर्माविी‚ २०७५” अनुसार हुनेछ ।
१३. र्स सम्बन्िमा अन्र् थप कुराहरु बुझ्नु परे मा कार्ायिर् समर्लित्र फोन नं. ०१४४५०३५६ मा सम्पकय गनय
सफकनेछ ।
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