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 आन्तररक श्रोत असलुी सम्बन्धी E-BID बोलपत्र आव्हानको सूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत २०७९/०३/१७) 

र्स बेलबारी नगरपाललकाको तपशशल बमोशिमका स्थानीर् पूर्ायधार उपर्ोग शलु्क लगार्त हाटबिारको कर 
अशलुी गनय आगामी आ.र्.२०७९/८० का लालग ठेक्का बन्दोबस्त गनय आर्श्र्क भएकोले ईिाितप्राप्त 
इच्छुक कम्पनी/फमयहरुले ररतपूर्यक वर्द्यतुीर् बोलपत्र पेश गनुय हनु र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । 

तपशशल 

लस.नं. ठेक्काको नाम ठेक्का नं. 
न्रू्नतम अंक रु. 
(भ्र्ाट बाहेक ) 

फारम दस्तरु रु. ठेक्काको प्रकार 

१ बेलबारी ३ मा लाग्न ेमरे्शी पश ु
हाट बिार कर संकलन अशलुी 

BM/MOR/S/NCB-01-
2078/79 

47,0०,000।- ३०००।- वर्द्यतुीर् बोलपत्र 

२ वकलतयमान भाउन्ने आमतोला सडक 
(शचसाङ खोला लभत्रको बाटो समेत)  

BM/MOR/S/NCB-02-
2078/79 

30,00,000। 3000।-  वर्द्यतुीर् बोलपत्र 

३ लक्ष्मीमागय सोराभाग सडक, बेतना 
लसमसार बधुबारे सडक, टुके्र कसेनी 
सडक, मालपोत कसेनी सडक, 
बेलबारी फडानी सडक, लाललभत्ती 
केराबारी लसमाना सडक र कसेनी 
बाहनुी नहर सडक (कृवििन्र् बस्त ु
बाहेक अन्र् व्र्ापाररक बस्त ुढुर्ानी 
गरे बापत)  

BM/MOR/S/NCB-03-
2078/79 

30,00,000। 3000।- वर्द्यतुीर् बोलपत्र 

शतयहरु 

१. बोलपत्र खररद गनय फमय/कम्पनीले अलग अलग ठेक्काको अलग अलग लनमानसुार रु. ३०००।०० को भौचर समारे्श गरर 
कम्पनी/फमयको ईिाित पत्र, फमय/कम्पनीको नर्ीकरण भएको प्रमाणपत्र, मू.अ.कर दताय प्रमाणपत्र र आ.र्. २०७७/७८ को लागी कर 
चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रलतललवप पेश गनुय पनेछ । 

२. बोलपत्रदाताले PPMO को बेभसाइट http:// bolpatra.gov.np/egp माफय त सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले ३१ औ ंददनको 
१२:०० बिे सम्म अनलाईन दताय गरर सोही ददन ददनको २:০০ बिे बोलपत्रदाता तथा अन्र् प्रलतलनलधहरुको रोहर्रमा र्स कार्ायलर्मा 
खोललनेछ । 

३. बोलपत्रदाताले आफुले कबोल गरेको अंकको ५ प्रलतशत रकम र्स कार्ायलर्को नाममा रहेको राविर् र्ाशणज्र् बैंक, बेलबारी शाखामा 
रहेको धरौटी खाता नं.24301003000002 मा िम्मा गरेको सक्कलै भौचर र्ा "क" र्गयको बैकले िारी गरेको कम्तीमा ९० 
ददनसम्म म्र्ाद भएको सोही रकम बराबरको बैंक ग्र्ारेन्टी पत्र बोलपत्रसाथ पेश गनुय पनेछ । 

http://www.bolpatra.gov.np/
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 ५. बोलपत्र सकार गने कम्पनी/फमयले कबोल अंक बमोशिम रकम सम्झौता अर्लधलभत्र एकमषु्ट बझुाएमा भ्र्ाट बाहेकको रकममा १०% 
सम्म छुट ददन सवकनेछ  

६. ठेक्का सम्झौता भएपलछ कुनैपलन बन्द हडताल िस्ता कारणले कर छुट र्ा लमनाहाको लागी कम्पनी/फमयले दार्ी गनय पाउन ेछैन । 

७. कर तथा सेर्ा शलु्क नगरपाललकाले तोके बमोशिमको दररेटमा अशलु उपर गनुय पनेछ।अन्र्था बढी रकम अशलु गरेको ठहर भएमा 
लनर्मानसुार कारर्ाही हनुेछ। 

८. कर/शलु्क उठाउँदा प्रर्ोग हनु ेरलसद नगरपाललकाले तोके बमोशिमको ढाँचामा ठेकेदार आफैले छपाई नगरपाललकाबाट प्रमाशणत 
गराई प्रर्ोग गनुय पनयछ। 

९.  हाटबिारमा लाग्न ेसरसफाई तथा कमयचारी सम्बन्धी सम्पूणय खचय तथा अन्र् लाग्ने रािश्व फमय/कम्पनी आफैले रे्होनुय पनेछ । 

१०. दरभाउपत्र फारममा अंक र अक्षर दरैु्मा दररेट स्पष्ट लेख्न ुपनेछ । 

११. र्स नगरपाललका अन्तगयत वर्गमा बझुाउन ुपने ठेक्का बक्र्ौता, पशे्की बेरुि ुरहेको फमय/कम्पनीले ठेक्कामा सहभागी हनु पाउन े
छैन तर बोलपत्र खररद गनुय अशि उल्लेशखत रकम दाशखला गरेमा ठेक्कामा सहभागी हनु बाधा पनेछैन ।  
१२. म्र्ाद नािी र्ा ररत नपगुी प्राप्त भएको बोपपत्र/दरभाउपत्र उपर कुनै कारर्ाही हनुेछैन । 

१३. बोलपत्र खररद गने र दताय गने अशन्तम ददन सार्यिलनक वर्दा परेमा सो को भोललपल्ट सोवह समर्मा गररनेछ । 

१४. माथी उल्लेशखत शतय बाहेकको हकमा बेलबारी नगरपाललकाको सार्यिलनक खरीद लनर्मार्ली २०७८ तथा प्रचललत ऐन लनर्म  
बमोशिम हनुेछ। थप िानकारीको लागी र्स कार्ायलर्मा सम्पकय  राख्न सवकनेछ । 

                                                                                     
                                                                प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 
 

 

 

 

 

 

 


