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भब�ृ�ध प�रयोजना (दो"ो) बु�धनगर¸काठमाडौ । मसल�द तथा काया�लय सामानको स�लाई स�वि�ध बोलप�  आ�वानको सचूना �थम पटक �का�शत �म त २०७४/०५/२५ यस प�रयोजनालाई आ.व ०७४/०७५ को लागी आव4यक पन5 मसल�द तथा काया6लय सामानह8 स9लाई गन6 ई:छुक फम6/ क=पनीले देहाय बमोिजम शत6को अ�धनमा रह? �रत पवु6कको बोलप� पेश गन6 यो सचूना Bका
शत ग�रएको छ ।  १ बोलप� फाराम यो सचूना Bथम पटक Bका
शत 
म�तले ३०औ Hदन स=म काया6लय समय 
भ� यस काया6लयको Iटोर शाखाबाट 8 ३००० �तनहजार ( �तन हजार ) Kफता6 नहुने गर? �तर? ख�रद गन6 सKकनेछ । अि�तम Hदन Lबदा परेमा Mयसको भो
लपNट काया6लय खुलेको Hदन काया6लय समय 
भ� ख�रद गन6 सKकनेछ । २. बोलप�  Bथम पटक सचूना Bका
शत 
म�तले ३१ औ Hदन मPया�ह १२.०० वजे 
भ� बोलप� फाराम मNुय अ�रमा BQट खोल? फम6को नाम ¸छाप र अ�धकारवालाको सह? सHहत यस प�रयोजनामा दता6  गराई सRन ुपन5छ। ३. दाSखला हुन आएका बोलप�ह8 सचूना Bका
शत भएको 
म�तले ३१ औ Hदन Hदउँसो २.०० वजे प�रयोजनामा उपिIथत फम6/क=पनी र अ�य B�त�न�धह8को रोहवरमा खो
लने छ । बोलप�दाताका B�त�न�धह8 उपिIथत नभएमा प�न वोलप� खोNन वाधा पन5 छैन । ४. बोलप�को मा�य अव�ध ९० Hदनको हुनेछ । वोलप� साथ बोलप� जमानत र रकम वापतको २.५% ले हुन आउने रकम 8 ५५¸९००। (पचप�न हजार नौसय मा�) यस प�रयोजनाको नाममा "क" वग6 वाSणZय वकैवाट जा�र भएको [वडव\ड वा कोष तथा लेखा �नय��क काया6लयको नेपाल राQ^ बकंै थापाथ
ल िIथत धरौHट खाता न ं१२०१२००००१००२५२४ मा रकम दाSखला गरेको सRकल भचैर सलं`न हुन ुपन5 र MयIतो बोलप�को जमानतको मा�य हुने अव�ध बोलप�को भ�दा कि=तमा ३० Hदन बHढ हुन ुपन5छ । ५. आप�ुत 6कता6ले बोलप�मा उNलेख भए अनसुारको गणुIतरयRुत सामानह8 आप�ुत 6 गनु6पन5छ । आप�ूत 6 गरेका समानह8 गणुIतरयRुत भए/नभएको [वbबाट जाँच गराउन सKकने छ र जाचँ गराउदा सो बमोिजम नभएमा Kफता6 लगी गणुIतरयRुत समान उपलcध गराउन ुपन5छ । प�रयोजनाले आव4यकता अनसुार सामान घट? वा बHढ प�न ख�रद गन6 सRनेछ ।  ६. बोलप� पेश गन6 ई:छुक रिजQ^ड6 फम6/क=पनीले फम6 �यावसाय दता6¸मNूय अ
भब�ृ�ध कर¸आयकर दता6 Bमाणप� र आ.ब. २०७२/०७३ स=मको करचRुता Bमाणप�को B�त
ल[प बोलप� फाराम साथ पेश गनु6पन5छ । ७. बोलप�दाताले ख�रद काबा6ह?मा भाग 
लन अयो`य नभएको¸ BIता[वत ख�रद कावा6ह?मा आfनो Iवाथ6 नबािजएको र स=बि�धत पेशा वा �यावसाय स=ब�धी कसरुमा आफुले सजाय नपाएको भनी 
लSखत 8पमा गरेको घोषणा पेश गनु6पन5छ । ८. बोलप� फाराम बझुाउदा 
सलब�द? गर? खामको बाHहर यस प�रयोजनाको नाममा "मसल�द तथा काया6लय सामानह8को बोलप�" भनी IपQटसँग उNलेख ग�र दाSखला गनु6पन5छ वा साव6ज�नक ख�रद अनगुमन काया6लयको वेवसाइट https://bolpatra.gov.np  मा अनलाईन माफ6 त प�न बोलप� दाSखला गन6 सKकनेछ । यसर? अनलाईन माप6त बोलप� दाSखला गन6 चाहने फम6/क=पनीले बोलप� फाराम डाउनलोड गर? Bयोग गरेमा बोलप� फाराम  



     बापतको 8 ३¸०००/- (प�छ Kफता6 नहुने गर?) �न=नानसुारको राज4व Hहसाबमा दाSखला गर? सोको भौचरको IRयान क[प (PDF फ=या6टमा) बोलप� फाराम साथ अ�नवाय6 8पमा पेश गनु6पन5छ ।  बोलप� फाराम बापतको रकम ज=मा गन5 बkैकको नामः रािQ^य बाSणZय बkैक¸ टेकु¸ बkैकको कोडः ५२०१४००¸ काया6लय कोड न.ं २७-३५०-१५¸ राज4व 
शष6क न.ं: १४२२७ ९. साव6ज�नक ख�रद ऐन २०६३ तथा साव6ज�नक खर?द �नयमावल¸२०६४ बमोिजम र?त नपगुी आएको 
सलब�द? बोलप� उपर कुन ैकारबाह? ग�रनेछैन ।  १०. बोलप� Iवीकृत गन5 नगन5 वा आ
ंशक 8पमा Iवीकृत गन5 स=पणू6 अ�धकार यस प�रयोजनामा �नHहत रहनेछ ।  ११. माथी उNलेSखत सत6ह8 बाहेक अ�य कुराह8 Bच
लत काननु अनसुार हुनेछ । १२. यस स=ब�धी थप कुराको जानकार?को आव4यक परेमा काया6लय खुलेको समय
भ� यस प�रयोजनामा स=पक6   राn सKकनेछ । १३. यो सचूना प�रयोजनाको वेवसाईट http://event.gov.np मा हेन6 सKकनेछ । 


