
हपु्सेकोट गाउॉऩालरका  
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

झ्मारफास, नवरऩयासी (फदयघाट ससु्ता-ऩूवय) गण्डकीप्रदेश नेऩार 

आन्तरयक आमतपय को फोरऩत्र आव्हानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशशत लभलत्-२०७५/६ /२५ 

स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ को दपा ११ को उऩदपा २(घ)को ६ भा व्मवस्था बएवभोशजभ मस हपु्सेकोट गाउॉऩालरकाको आ.व.२०७५ /०७६ को जेठ भसान्त 
सम्भका रालग देहामफभोशजभको आन्तरयक आम सम्वन्धी ठेक्का वन्दोफस्त गनुयऩने बएकोरे मो सूचना प्रकाशशत गरयएको छ । मस गाउॉऩालरका फाट तोककएको दय येटभा 
गाउॉऩालरकाफाट तोककएको 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) पभयकम्ऩनी वा व्मशक्तफाट तोककएको न्मूनतभ अॊङ्कभा नघट्ने गयी देहामको सभमलबत्र शशरवन्दी वोरऩत्र मस कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ । 
अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस गाउॉऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सककनेछ ।  

ठेक्का कववयण 

आम ठेक्का नॊ. ठेक्का कववयण सॊकरन/उत्खनन गनुय ऩने 
अलधकतभ ऩरयणाभ (घनपीट) 

कवकि दय(भ.ुअ.क. 
फाहेक) 

जम्भा न्मूनतभ अकॊ  
रु. 

धयौटी यकभ फोरऩत्र दस्तयु 

HUP/NCB/0५/0७
५/0७६ 

कोलरमा  खण्ड २३,८१,९१० रु.४/- ९५,२७,६४०/- कफोर अॊकको कशम्तभा 
५% (ऩाॉच प्रलतशत) 

३,000/- 

फोरऩत्र सम्फन्धी शतयहरु 

1)उऩयोक्त ठेक्काको रालग सूचना प्रकाशशत बएको ३०औ ददन सम्भ कामायरम सभम लबत्र वोरऩत्र खरयद 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 खोलरनेछ , वोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध 
उऩशस्थत नबए ऩलन कामयरम प्रलतलनलधको योहवयभा वोरऩत्र खोल्न फाधा ऩनेछैन।  
2)मस कामायरमफाट प्रभाणीत बएका फोरऩत्र पायभ फोरऩत्रदाता स्वमॊ वा रयतऩूवयकको लरशखत वायेश ऩठाई तोककएको दस्तयु फझुाई खरयद गनुय ऩनेछ।  
3)फोरऩत्र पायभ खरयद गदाय लनवदेन सकहत पभय वा कम्ऩनीहरुरे व्मवसाम दताय प्रभाण ऩत्र य स्थामी रेखा नॊ. , भ.ुअ.क. को प्रभाणऩत्र तथा आ.फ. २०७३/७४ को कय 
चकु्ताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुय ऩनेछ।  

4)फोरऩत्र पायभ बयी ऩेश गदाय आॉपूरे कफोर गयेको यकभ अॊक य अऺयभा प्रष्ट रेशख कफोर अॊकको कशम्तभा ५ प्रलतशतरे हनु आउने धयौटी यकभ मस कामायरमको 
कावासोलत शस्थत या.फा. फैङ्कभा यहेको खाता नॊ. ३२००३०३००७१०७ भा यकभ जम्भा गयेको सक्कर फैङ्क बौचय वा भान्मता प्राप्त फैङ्करे मस कामायरमको नाभभा जायी 
गयेको सोही यकभ फयाफयको कशम्तभा १२० ददन म्माद बएको फैङ्क जभानी ऩत्र लसरफन्दी फोरऩत्र साथ ऩेश गनुय ऩनेछ। कफोर गयेको यकभको अकॊ  य अऺयभा पयक ऩनय 
गएभा अऺयभा रेशखएको 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 
ऩकहरे 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 २०७६कालतयक  भसान्त सम्भ म्माद बएको 
रयतऩूवयकको फैङ्क जभानी ऩत्र ( Performance Bond)ऩेश गनुयऩनेछ।  

7) शस्वकृत ठेक्का अॊकराई लतन ककस्ताभा कवबाजन गरयएको छ। ऩकहरो ककस्ता ५०%, दोस्रो ककस्ता २५% य तेस्रो ककस्ता २५% भध्मे ऩकहरो ककस्ताको ५०% सम्झौताको 
फखत दाशखरा गयी फाॉकीदोस्रो य तेस्रो ककस्ता वाऩतको ५०% को हकभा जभानत फाऩत नेऩार सयकायको भान्मता प्राप्त फाशणज्म फैङ्कफाट २०७६कालतयक भसान्तसम्भ भान्म 
हनुे फैङ्क ग्मायेशन्ट ( Performance Bond) ऩेश गनुय ऩनेछ।ऩकहरो ककस्ताको ५० % यकभ सम्झौता सभम लबत्र बकु्तान गनुय ऩनेछ। ठेक्का सम्झौता गदाय धयौटी ऩेश गयेको 
यकभराई ककस्ता बकु्तान गदाय सभामोजन गनय ऩाइने छैन। 

8) ठेक्का सम्झौता गदाय कफोर अॊकको भ.ुअ.क. (VAT) १३ % य अलिभ आमकय फाऩतको १.५% यकभ थऩ गयी कुर सम्झौता यकभ कामभ गरयने छ। 

9) कुनै शतय याशख ऩेश गयेको��, हरुाकभापय त ऩठाएको य रयत नऩगेुको फोरऩत्र भालथ कुनै कायफाही गरयने छैन।  
10) ऩेश बएका फोरऩत्र  कायण खरुाई वा नखरुाई शस्वकृत गने वा अशस्वकृत गने सम्ऩूणय अलधकाय मस कामायरमभा सयुशऺत यहने छ।  
11) प्राकृलतक साधन उऩमोग तथा कवकि कय असूर गदाय प्रथभ ऩऺरे तोककददएको दययेटभा भात्र असूर गनुय ऩनेछ। 

12) लगरुवायी खोराभा लसभाना तोकक उत्खनन ऺेत्र कामभ गरयएको छ।  
13) फोरऩत्र पायभ खरयद गने, दाशखरा गने, खोल्ने ददन सावयजलनक कवदा ऩयेभा िभश् सोको बोलरऩल्ट सोही सभमभा खरयद दताय तथा खोल्ने कामय गरयनेछ।  
14) मस सूचनाभा उल्रेख बएका शतयहरुका अलतरयक्त वोरऩत्र साथ सॊरग्न गरयएको आम ठेक्का सम्फन्धी अन्म शतयहरुका प्रत्मेक फदुाहरु य ठेक्का शस्वकृती  ऩश्चात सम्झौता 
उल्रेख गरयने शतयहरु मसै सूचनाका शतय सयह राग ुहनुेछन ्। 

15) कामायरमरे सूचना गयी सम्फशन्धत ऩऺराई Pre-Bid Meeting भाफोराउन सक्नेछ । 

16) मस सूचनातथावोरऩत्र साथ सॊरग्नअन्मशतयहरु ऩयुा नबएकावोरऩत्रहरु भूल्माॊङ्कनभा सभावशेगरयने छैन ।  
17) अन्म कुयाहरु नेऩार सयकायको प्रचलरत ऐन कानूनफभोशजभहनुेछ ।  
18)अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस गाउॉऩालरकाको कामायरमभासम्ऩकय  याख्न सककनेछ । 

            

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 

 
 
 
 

 


