
मोदी गाउँपालिका  

गाउँ काययपालिकाको कायायिय  

पालिचौर,पबयि  

ल्यापटप, कम्प्युटर, लिन्टर िथा लिजीटि हालजर मेलिन खररद काययको लििबन्दी दरभाउपत्र अव्हानको िचूना  

िचूना िथम पटक िकालिि लमलिः२०७६/०९/२३     

यस मोदी गाईँपालिकाको िागी अ.व. २०७६/७७ मा  ल्यापटप, कम्प्युटर, लिन्टर, िथा लिजीटि हालजरी मेलिन खररद  काययको लििबन्दी दरभाईपत्र 

माध्यमद्वारा गराईन ुपने भएकोिे नेपाि सरकार बाट आजाजत प्रप्त गरेको फमय वा कम्पनीबाट लनम्न ितयको ऄलधनमा रही रीतपवुयको लििबन्दी दरभाईपत्र 

अह्वन गररन्छ ।  

१. दरभाईपत्र फाराम तपलसि बमोलजमको दस्तुर (लफताय नहुने गरी) छुट्टाछुटै्ट लतरी यो सचूना प्रकालित भएको लमलतिे १५ औ ंलदनसम्म कायायिय समयलभत्र 

खररद गनय सलकने छ । 

२. खररद भएका दरभाईपत्र भनुयपने सवै लववरणहरु प्रष्टसँग भरी प्रत्यक पानामा सही छाप गरी यस कायायियको नाममा सम्बोधन गरी ठेक्का नं. कामको 

लववरण, दरभाईपत्र दाताको नाम ठेगाना र मोवाआि नं. स्पष्ट खिुाइ फमयको छाप िगाइ लसिबन्दी िाहाछाप गरी प्रथम पटक सचूना प्रकालित भएको लमलतिे 

१६ औ ँलदन को १२ बजे लभत्र यस कायायियमा दताय गराईन ुपनेछ । दताय भएका बोिपत्रहरु सोही लदनको २ वजे दरभाईपत्रदाता वा नीजका प्रलतलनलधहरु र 

कायायिय प्रलतलनलधको रोहवरमा यस कायायियमा खोलिनेछ । दरभाईपत्र दाता वा नीजका प्रलतलनलध ईपलस्थत नभए पलन दरभाईपत्र खोल्न कुनै बाधा पने छैन । 

 ३. दरभाईपत्र जमानत बापतको ति ईल्िेलखत रकम नेपाि ब कँ लिलमटेिमा कुश्मा िाखामा रहेको गाउँपालिकाको धरौटी खािा नं. ग-३-० 

०६६०३००००००००३०००००८  मा नगद जम्मा गरेको सक्किै भौचर वा दरभाईपत्र दालखिा गने ऄलन्तम लमलतबाट कलम्तमा ४५ लदन म्याद भएको 

नेपाि सरकार बाट मान्यता प्रप्त बैकँबाट यस कायायियको नाममा जारी भएको लवडवण्ड (बैकँ ग्यारेण्टी) पेि गनुय पनेछ ।  

४. दरभाईपत्र दातािे पेि गनुयपने कागजातहरुः– फमय दताय प्रमाणपत्र, र फमय नलवकरण प्रमाणपत्र, स्थायी िेखा नं. प्यान तथा भ्याट दताय प्रमाणपत्र र कर चकु्ता 

प्रमाणपत्र,कम्पनीको अलधकाररक पत्र । 

५. दरभाईपत्रमा  अआटम वाइज दर ऄंक र ऄक्षर दवुैमा स्पष्ट िेख्नु पदयछ । ऄंक र ऄक्षर लवच फरक परेमा ऄक्षरमा िेलखएको िाइ मान्यता लदआनेछ ।  

६. म्याद नाघी अएको, ररत नपगेुको र ितय रालखएको दरभाईपत्र ईपर कुनै कारवाही गररने छैन ।  

७. एक फमयको नाममा खरीद गरीएको दरभाईपत्र फारम ऄको व्यलक्त वा फमयको नामबाट दालखिा गनय पाआने छैन ।  

८. दरभाईपत्र खररद गने, दालखिा गने एवं खोल्ने ऄलन्तम लदन सावयजलनक लवदा परेमा ईक्त काययहरु लवदाको िगतै्त पलछ कायायिय खिेुको लदन सोही समयमा 

हुनेछ ।  

९. दरभाईपत्र, स्पेलसलफकेिन, मलु्य ऄलकंत पररमाण सलूच र ऄन्य सम्बलन्धत कागजातहरुमा कुनै त्रुलट वा फरक पनय गएमा कायायियिे जनुसकैु बखतमा 

सच्याईन सक्नेछ र सो को जानाकारी कायायियको सचूना पाटीमा टाँस गरीनेछ ।  

१०. दरभाईपत्र सम्बन्धी ऄन्य अवश्यक कुरा बुझ्नपुरे कायायिय समय लभत्र यस कायायियमा सम्पकय  गरी बुझ्न खररद सलमलत समक्ष बुझ्न सलकने छ ।  

११. यस सचुनामा ईल्िेख नभएका लवषयमा सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ र लनयमाविी २०६४ बमोलजम हुनेछ । 

१२. कामको लववरण लनम्नाऄनसुार छ । 

लि.न लििबन्दी दरभाउपत्र न. लबबरण धरौटी रकम फारम दस्िुर 

१. 06/MRM/ITE/2076/77 ल्यापटप,कम्प्युटर,लिन्टर िथा लिजीटि 

हालजर मेलिन खररद  

४०,०००/- रु.१,०००/- 

 

िमुख ििािकीय ऄलधकृि  

 


