
गैंडाकोट नगयऩालरका  
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

गैंडाकोट, नवरऩयासी (फदयघाट ससु्ता-ऩूवय) गण्डकी प्रदेश, नऩेार 

आन्तरयक आमतपय को फोरऩत्र आव्हानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत्-2075/०६/१५ 

स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २(घ) को ६ भा व्मवस्था बएवभोशजभ मस गैंडाकोट नगयऩालरकाको आ.व.२०७५/०७६ को जेठ 
भसान्त सम्भका रालग देहामफभोशजभको आन्तरयक आम सम्वन्धी ठेक्का वन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ ।मस नगयऩालरकाफाट तोिकएको दय येट 
य तोिकएको शतयहरुको अलधनभा यही ठेक्का लरन इच्छुक (भू.अ.कय दताय प्रभाणऩत्र, आ.व.२०७५/०७६ सम्भको पभय नवीकयण, आ.व. २०७३/७४ को आमकय चकु्ता 
प्रभाण ऩत्र बएका) पभय कम्ऩनी वा व्मशक्तफाट तोिकएको न्मूनतभ अॊङ्कभा नघट्ने गयी देहामको सभमलबत्र शशरवन्दी वोरऩत्र मस कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ । अन्म थऩ 
जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस नगयऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सिकनेछ ।  

ठेक्का िववयण 

आम ठेक्का नॊ. ठेक्का िववयण सॊकरन /उेर्ननन गनुय ऩने 
अलधकतभ ऩरयणाभ )घनपीट(  

िविि दय 

)भु.अ.क .
फाहेक(  

जम्भा न्मूनतभ अकॊ  
रु. 

धयौटी यकभ फोरऩत्र दस्तयु 

०1/०७५/०७६ 

 

नायामणी नदद ३,५३,१४६.७० रु.4.५० १५,८९,१६०.१५ कफोर अॊकको कशम्तभा 
५% )ऩाॉच प्रलतशत(  

३०००.०० 

 भहेश्वय र्नोरा 2,11,888.०० ९,५३,४९६.०० 

कालरगण्डकी नदद १३२,११२.०० ५,९४,५०४.०० 

जमश्री र्नोरा 2,11,866.8० ९,५३,४००.६० 

फोरऩत्र सम्फन्धी शतयहरु 

1) उऩयोक्त ठेक्काको रालग सूचना प्रकाशशत बएको ३०औ ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र वोरऩत्र र्नरयद गयी ३१औ ददनको १२ वजे लबत्र मस कामायरमभा शशरवन्दी 
वोरऩत्र फझुाउन ुऩनेछ, ३१औॊ ददन सम्भ प्राप्त वोरऩत्रहरु सोही ददन २ वजे वोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा र्नोलरनेछ, वोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध 
उऩशस्थत नबए ऩलन कामयरम प्रलतलनलधको योहवयभा वोरऩत्र र्नोल्न फाधा ऩनेछैन ।  

2) मस कामायरमफाट प्रभाणीत बएका फोरऩत्र पायभ फोरऩत्रदाता स्वमॊ वा रयतऩूवयकको लरशर्नत वायेश ऩठाई तोिकएको दस्तयु फझुाई र्नरयद गनुय ऩनेछ।  

3) फोरऩत्र पायभ र्नरयद गदाय लनवेदन सिहत पभय वा कम्ऩनीहरुरे अध्माफलधक व्मवसाम दताय प्रभाण ऩत्र, स्थामी रेर्ना नॊ., भ.ुअ.क. को प्रभाणऩत्र तथा आ.फ. 
2073/74 को कय चकु्ताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुय ऩनेछ।  

4) फोरऩत्र पायभ बयी ऩेश गदाय आॉपूरे कफोर गयेको यकभ अॊक य अऺयभा प्रष्ट रेशर्न कफोर अॊकको कशम्तभा 5 प्रलतशतरे हनु आउने धयौटी यकभ मस कामायरमको 
गैंडाकोट शस्थत या.फा. फैङ्कभा यहेको धयौटी र्नाता नॊ. ३३५०३०३००७१०२ भा यकभ जम्भा गयेको सक्कर फैङ्क बौचय वा भान्मता प्राप्त फैङ्करे मस कामायरमको नाभभा जायी 
गयेको सोही यकभ फयाफयको कशम्तभा 120 ददन म्माद बएको फैङ्क जभानी ऩत्र लसरफन्दी फोरऩत्र साथ ऩेश गनुय ऩनेछ। कफोर गयेको यकभको अकॊ  य अऺयभा पयक ऩनय 
गएभा अऺयभा रेशर्नएको यकभराई भान्मता ददइनेछ।  

5) मस ऩूवय मस कामायरमफाट कुनै ऩलन कामयको ठेक्का लरई यकभ पयपायक नबएको ठेकेदायफाट ऩेश गयेको फोरऩत्रराई भान्मता ददइने छैन तय फोरऩत्र ऩेश गनुयबन्दा 
ऩिहरे पयपायक गयेभा फोरऩत्र ऩेश गनयभा कुनै फाधा ऩने छैन। 

6) फोरऩत्र शस्वकृत बएऩलछ फोरऩत्र दातारे भान्मता प्राप्त फाशणज्म फैङ्करे मस कामायरमको नाभभा जायी गयेको कशम्तभा 2076 बाद्र भसान्त सम्भ म्माद बएको 
रयतऩूवयकको फैङ्क जभानी ऩत्र ( Performance Bond) ऩेश गनुयऩनेछ।  

7) शस्वकृत ठेक्का अॊकराई लतन िकस्ताभा िवबाजन गरयएको छ। ऩिहरो िकस्ता 50 %, दोस्रो िकस्ता 25 % य तेस्रो िकस्ता 25 % भध्मे ऩिहरो िकस्ताको 50 % 
सम्झौताको फर्नत दाशर्नरा गयी फाॉकी दोस्रो य तेस्रो िकस्ता वाऩतको 50 % को हकभा जभानत फाऩत नेऩार सयकायको भान्मता प्राप्त फाशणज्म फैङ्कफाट 207६ बाद्र 
भसान्तसम्भ भान्म हनेु फैङ्क ग्मायेशन्ट (Performance Bond) ऩेश गनुय ऩनेछ।ऩिहरो िकस्ताको 50 % यकभ सम्झौता सभम लबत्र बकु्तान गनुय ऩनेछ। ठेक्का सम्झौता गदाय 
धयौटी ऩेश गयेको यकभराई िकस्ता बकु्तान गदाय सभामोजन गनय ऩाइने छैन। 

8) ठेक्का सम्झौता गदाय कफोर अॊकको भ.ुअ.क. (VAT) 13 % य अलिभ आमकय फाऩतको 1.5 % यकभ थऩ गयी कुर सम्झौता यकभ कामभ गरयने छ। 

स्ऩिष्टकायण : स्वीकृत अॊक बन्नारे भ.ुअ.क. य अलिभ आमकय फाहेकको यकभराई फझु्नऩुदयछ, सम्झौता अॊक बन्नारे कफोर अॊक+ भ.ुअ.क. (१३%) +अलिभ आमकय (1.५%) 
सिहतको यकभराई फझु्न ुऩदयछ । 
9) कुन ैशतय याशर्न ऩेश गयेको��, हरुाकभापय त ऩठाएको य रयत नऩगेुको फोरऩत्र भालथ कुनै कायफाही गरयने छैन।  

10) ऩेश बएका फोरऩत्र  कायण र्नरुाई वा नर्नरुाई शस्वकृत गने वा अशस्वकृत गने सम्ऩूणय अलधकाय मस कामायरमभा सयुशऺत यहने छ।  

1२) फोरऩत्र पायभ र्नरयद गने, दाशर्नरा गने, र्नोल्ने ददन सावयजलनक िवदा ऩयेभा िभश् सोको बोलरऩल्ट सोही सभमभा र्नरयद दताय तथा र्नोल्ने कामय गरयनेछ।  

१३) मस सूचनाभा उल्रेर्न बएका शतयहरुका अलतरयक्त वोरऩत्र साथ सॊरग्न गरयएको आम ठेक्का सम्फन्धी अन्म शतयहरुका प्रेमेक फदुाहरु य ठेक्का शस्वकृती  ऩश्चात सम्झौता 
उल्रेर्न गरयने शतयहरु मसै सूचनाका शतय सयह राग ुहनेुछन ्। 

१४) मस सूचना  तथा  वोरऩत्र साथ सॊरग्न अन्म शतयहरु ऩयुा नबएका वोरऩत्रहरु भूल्माॊङ्कनभा सभावेश गरयने छैन ।  

१५) अन्म कुयाहरु नेऩार सयकायको प्रचलरत ऐन कानूनफभोशजभ  हनेुछ ।  

१६) अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस नगयऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सिकनेछ । 

            

प्रभरु्न प्रशासकीम अलधकृत 
 


