
घोराही उपमहानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

घोराही, दाङ 
 

कृषि औजार खररद कार्यको िागग बोिपत्र आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमततिः-  २०७६।०८।२० गत े

 

यस घोराही उपमहानगरपाशिकाबाट कृषकहरुिाई ५० प्रततित अनुदानमा कृषष यन्त्र औजारहरु प्रदान गने काययक्रमका िागग 
आवश्यक कृषष औजारहरु बोिपरका माध्यमबाट खररद गनुयपने भएकोिे सो सम्बन्त्धी कायय गनय मान्त्यता प्राप्त फमय/कम्पनीहरुवाट 
तनम्न ितयहरुको अगधनमा रही ररतपुवयक बोिपर आव्हान गररएको छ । 

शर्यहरु–ः 
1. बोिपर फारम रु ३०००।(पतछ फफताय नहुने गरर) ततरी यो सूचना प्रकाशित भएको शमततिे ३० ददनसम्म कायायिय समयमा 

खररद गनय सफकने छ । 
2. बोिपर फारम खररद गनय फमय/कम्पनीहरुिे कम्पतन रजजस्ट्रेसन प्रमाणपर, भ्याट/प्यान दताय तथा नषवकरण गरेको प्रमाणपर र 

आ. व.207५।7६ को कर चुक्ता प्रमाणणत प्रमाणपर पेि गनुयपनेछ । 
3. बोिपरपर ितय रदहत केरमेट नभएको हुनुपनेछ । यदद केरमेट भएमा केरमेट भएको ठाउँमा बोिपर दाताको दस्ट्तखत र छाप 

भएको हुनुपनेछ । 

4. तपशििमा उल्िेणखत धरौटी वापतको रकम यस कायायियको नाममा रहेको श्री नेपाि बैक शिशमटेड, घोराहीको धरौटी खाता –
नं. 02703000000003000004 मा नगदै जम्मा गरेको सक्कि भौचर वा यस कायायियको नाममा मान्त्यता प्राप्त वाणणज्य 
बैंकिे जारर गरेको ग्यारेन्त्टी(षवड वण्ड) संिग्न हुनु पने छ । प्रस्ट्ताबकको Bid validity कम्तीमा 120 ददनको हुनु पनछे। 

5. कवोि अंकको दररेट अंक र अक्षरमा स्ट्पष्ट उल्िेख गनुय पनेछ । केरमेट भएमा केरमेट भएको स्ट्थानमा सदहछाप गनुय 
पनेछ।दररेट रकम अंक र अक्षरमा फरक पनय आएमा अक्षरमा िेणखएकोिाई मान्त्यता ददईनेछ । 

6. एक फमयको नाममा खररद गररएको बोिपर फाराम अको फमयको नामबाट दाणखिा गनय पाईने छैन। 

7. बोिपर खररद गने वा दाणखिा गने अजन्त्तम ददनमा बबदा परेमा षवदा िगत्तै कायायिय खुिेको ददन सोदह अनुसार हुनेछ । 
8. खररद भएको बोिपर फाराम शसिवन्त्दी गरी खाम वादहर आफनो फमयको नामथर, वतन र कामको षववरण स्ट्पष्ट उल्िेख गरी 

शसिवन्त्दी गरी यस कायायियमा ३१ औ ददनको १२ बजे शभर दताय गरी सक्नु पनेछ । दताय भएका बोिपरहरु सोही ददनको २ 
बजे यस कायायियम सरकारी प्रतततनधी, फमयको प्रतततनधीहरुको रोहवरमा खोशिने छ । समयमा फमयको वा तनजहरुको प्रतततनधी 
उपजस्ट्थत नभएमा पतन शसिवन्त्दी दरभाउपर खोल्न बाधा पुग्नेछैन । कारणवि शसिवन्त्दी बोिपर खररद गने ,दताय गने तथा 
खोल्ने ददन सावयजतनक षवदा पनय गएमा कायायिय खुिेको सोही समयमा हुनेछ। 

9. बोिपर पूणय वा आंशिकरुपमा स्ट्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अगधकार यस कायायियमा तनदहत हुनेछ। 
10. अन्त्य कुराहरु सावयजतनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजतनक खररद तनयमाविी, २०६४ वमोजजम हुनेछ। अन्त्य कुराहरु बोिपर 

फाराममा उल्िेख भए वमोजजम हुनेछ । 

11. थप जानकारीको िागग यस कायायियमा सम्पकय  राख्न सफकने छ साथै यो सुचना घोराही उपमहानगरपाशिकाको वेभसाइट 
www.ghorahimun.gov.np बाट समेत डाउनिोड गरी हेनय सफकनेछ । 

बोिपत्र नं सामानको षििरण पररमाण ि.इ(मू अ क सहहर्) धरौटी रकम कैफिर्र् 

१०/207६/7७ कृषष औजार 
खररद 
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