नमोबुद्ध नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
भकुण्डेबेसी, काभ्रेपिाञ्चोक
वागमती प्रदे श, नेपाि
नमोबुद्ध नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको प्राकृलतक तथा खानीजन्र् वस्तुको वववि
लनकासी शुल्क

दस्तुर उठाउने सम्बन्धी बोिपत्र आव्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः २०७८/३/३१

स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा (११) को उपदफा (२) को खण्ड घ (६)
अनुसार र्स नमोबुद्ध नगरपालिकाबाट आ.व.२०७८/०७९ को िालग सम्झौता भएको
लमलतदे शख २०७९ आषाढ मसान्त सम्म दे हार् बमोशजमको आन्तररक आर् सम्बन्धी बोिपत्र

बढाबढको माध्र्मबाट गनुप
य ने भएकोिे प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत आलथयक ऐन उल्िेशखत दर
बमोशजम सं किन गने गराउने गरी र्स नगरक्षेत्र लभत्र उत्पादन गररएका ढुं गा, लगट्टी, बािुवा,
स्िे ट, च ुनढुं गा, ग्राभेि, खररढु ङ्गा, अभ्रख र दहत्तर वहत्तरको ववि तथा लनकासी शुल्क सं किन
कार्यमा बोिपत्र पेश गनय ईच्छु क फमय वा कम्पनीहरु बाट तोकीएको न्र्ुनतम अंकमा नघट्ने
गरी नगरपालिकाको कार्ायिर् बाट बोिपत्र सम्बन्धी कागजात (Bid Document) ३० औ
ददन लभत्र खररद गरी ३१ औं दशनको १२:०० बजे लभत्र e-bid माफयत बोिपत्र पेश गनय
र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ। बोिपत्र खररद गने वा दताय गने अशन्तम ददन सावयजलनक
ववदा परे मा उक्त कार्यहरु िमशिः िगत्तै कार्ायिर् खुिेको ददन हुनेछ।
कर तथा दस्तुर संकिन

न्र्ूनतम बावषयक ठे क्का

बोिपत्र फारम

क्षेत्र

मूल्र्(मू.अ.क बाहेक)

दस्तुर रु.

नमोबुद्ध

नगरपालिका

क्षेत्र

लभत्रको

लनजी

तथा

खानी

खोिा/नदीको

बगरबाट रु 2,60,05,335।– (दुइ

सं किन/उत्खनन् हुने ढुं गा,
लगट्टी,

च ुनढुं गा,

बािुवा,

स्िेट,

ग्राभेि,

खररढु ङ्गा,

अभ्रख र दहत्तर वहत्तरको

करोड साठ्ठी िाख पााँच हजार
तीन सर् पैलतस मात्र)

३,०००/(तीन हजार
मात्र)

कैवफर्त

वववि तथा लनकासी शुल्क
सं किन
शतय बन्दे ज
1. बोिपत्र पत्रसाथ आफुिे कबोि गरे को कुि रकमिे हुन आउने पााँच प्रलतशत वा सो भन्दा
बवढ रकम र्स कार्ायिर्को राविर् बाशिज्र् बैंकको स्थानीर् तह धरौटी खाता

154०१00303000002 मा जम्मा गरे को सक्किै भौचर धरौटीका रुपमा समावेश
गरे को हुनपु ने छ ।

२. बोिपत्र खररद गनय इच्छु क बोिपत्रदातािे मु.अ.कर दताय प्रमाि पत्र, आ.व.२०७६/७७

सम्मको फमय नववकरि, आ.व.२०७६/०७७ को कर च ुक्ता प्रमािपत्र पेश गरर सूचना
प्रकाशशत भएको लमलतिे ३० औ ं ददनको कार्ायिर् समर्लभत्र र्स नगरपालिकाको राविर्

वाशिज्र् बैंक रहेको ग १ १ आन्तरीक राजश्व खाता १५४०१००३०१०१०००२ मा
रु. ३०००/- (अक्षरे पी रु. तीन हजार मात्र) जम्मा गरी र्स कार्ायिर्बाट बोिपत्र
सम्बन्धी कागजात खररद गरर ३१ औं ददन को १२:०० बजेसम्म र्स कार्ायिर्मा पेश
गनुप
य नेछ ।

३. बोिपत्र पत्रदातािे बवढमा आ.व. २०७८।०७९ सम्म एक आलथयक वषयको अवलधको
िालग उक्त शुल्क उठाउन पाउने गरी र्स कार्ायिर्िाई बुझाउन सक्ने रकम अंक र
अक्षर दुवैमा स्पष्ट रुपमा उल्िे ख गरे को हुनपु नेछ।

४. स्वीकृत बोिपत्रपत्रवािािे आफुिे कवोि गरे का ठे क्का रकम बवढमा तीन वकस्तामा बुझाउनु
पनेछ । र्सरी वकस्ता वकस्तामा ठे क्का रकम बुझाउने भएमा ठे क्का सम्झौता भएको एक
हप्तालभत्र कबोि अंकको ३५ प्रलतशत िे हुन आउने रकम र्स कार्ायिर्मा बुझाई बााँकी

रकम बराबर वा सो भन्दा बवढको मान्र्ता प्राप्त बैंकबाट जारी गरे को लमलत २०७९ साि
साउन मसान्त गते सम्म म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ारे ण्टी सक्किै प्रस्तुत गरे को हुनपु नेछ।

५. सं स्थागत आवेदकका हकमा आफु त्र्स्तो बोिपत्र पत्र दाशखिा गनय अर्ोग्र् नभएको भलन
स्वर्म घोषिा पेश भएको हुनपु ने छ ।

६. कुनै पलन बोिपत्र पत्र ववनाकारि पूिय वा आशशक रुपमा स्वीकृत वा अशस्वकृत गने
अलधकार र्स कार्ायिर्मा सुरशक्षत रहने छ ।

७. र्स सूचनामा नपरे का कुराहरुका हकमा सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ र ऐऐ लनर्माविी
२०६४ बमोशजम हुनेछ ।

८. नमोबुद्ध नगरपालिकाको लमलत २०७८/०३/२५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको
लनियर् अनुसार र्स वोिपत्र आव्हान गदाय नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ६ अवशस्थत श्री
लतरुपलत रोडा ढु ङ्गा उद्योग िाइ मात्र समावेस गररएको छ । सो उद्योगको हकमा मात्र

वविी तथा लनकासी शुल्क सं किन गनय पाइनेछ । अन्र्को हकमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको
लनर्मानुसार बैठकको लनियर् बमोशजम हुनेछ ।

९. र्समा समावेश भएको उद्योग वाहेक अन्र् उद्योगबाट वविी तथा लनकासी शुल्क सं किन
गरे को पाइएमा लनर्मानुसार सम्झौता रद्ध गरी कारवावह प्रविर्ा अगाडी बढाइनेछ ।

