नेपाल सरकार
ऊजार् म त्रालय
िवद्युत िवकास िवभाग
अनामनगर, काठमा डौ
आ.व. २०७०/७१ को लािग आव यक मेिसनरी औजार सामान आपिू तर् गनेर्स ब धी

शीलब दी दरभाउपत्र आ हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकािशत िमितः २०७१।०२।२० गते
यस िवभागमा चालु आ.ब.२०७०/७१ को लािग आव यक पनेर् मेिसनरी औजार सामानह शीलब दी दरभाउपत्रको मा यमबाट खिरद
गनर्ु पनेर् भएकोले थायी लेखा न बर र मू य अिभवृिद्ध कर दतार् प्रमाणपत्र भएका इ छुक फमर्, क पनी वा सं थाह बाट िन नानसु ार
शतर्ह को अिधनमा रही शीलब दी दरभाउपत्र पेश गनर्हु ुन स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सचू ना प्रकािशत गिरएको छ ।
शतर्ह ः
१.
दरभाउपत्र यो सचू ना प्रथम पटक प्रकािशत भएको िमितले १५ (प ध्र) िदन स म ३००।- (तीनसय पैया िफतार् नहुने गरी)
ितरी यस िवभागबाट प्रा गनर् सिकनेछ ।
२.
दरभाउपत्र खिरद गनेर् र बझु ाउने अि तम िदन सावर्जिनक िवदा परे मा सो िवदा पिछ कायार्लय खल
ु ेको िदन सोही समयिभत्र
खिरद गनर् र बझु ाउन सिकने छ ।
३.
शीलब दी दरभाउपत्रसाथ दरभाउपत्रदाताले जमानत वापत .१३०००।००(ते हजार मात्र) कोष तथा िनय त्रक कायार्लय,
सम वय कायार्लयको नेपाल रा ट्र बक, थापाथलीि थत धरौटी खाता न.ं १२०१२००००१००२५२४ (िहसाब न.ं २७-३०८-०२)
मा दािखला गरे को सक्कल भौचर वा सो रकम बराबरको नेपालि थत बािण य बकह बाट स बि धत शीलब दी दरभाउपत्र
दािखला गनेर् अि तम िदनदेिख लागु हुने गरी कि तमा न बे (९०) िदन याद भएको बक जमानीपत्र पेश गनर्ु पनेर्छ ।
४.
दरभाउपत्रदाताले फमर्, सं था वा क पनी दतार् प्रमाणपत्र, मू य अिभवृिद्ध कर दतार् प्रमाणपत्र, थायी लेखा दतार् न बर
(PAN)दतार्को प्रमाणपत्र, आ.व. २०६९।०७० को करचक्त
ु ाको प्रमाणपत्र वा कर िववरण पेश गरे को कागजातह को
प्रितिलिप समेत सल
ं ग्न राखी सचू नामा उ लेख भए अनसु ार दरभाउपत्र भरी प्र येक पानामा ह ताक्षर एवम् फमर्को छाप
लगाइ खामको बािहर िवषय समेत उ लेख गरी ीमान् महािनदेर्शक यू िवद्यतु िवकास िवभाग, अनामनगर, काठमा डौलाइ
स बोधन गरी शीलब दी गरी पेश गनर्ु पनेर्छ ।
५.
शीलब दी दरभाउपत्र फाराम यो सचू ना प्रथम पटक प्रकािशत भएको िमितले १६औ ं िदन िदनको १२ बजेस म यस िवभागमा
पेश गनर्ु पनेर्छ । सोही िदनको २ बजे दरभाउपत्रवाला वा िनजको अिधकार प्रा प्रितिनिधको रोहबरमा खोिलनेछ । तर
िनजह को अनपु ि थितमा पिन दरभाउपत्र खो न कुनै बाधा पनेर् छै न ।
६.
सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ र सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ बमोिजम रीत नपगु ेको र तोिकएको समयभ दा पिछ
प्रा भएका दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही गिरने छै न ।
७.
यस स ब धमा अ य कुरा बु नु परे मा िवभागको भ डार शाखामा स पकर् राखी जानकारी िलन सिकनेछ ।

