
हुप्सेकोट गाउॉ ऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

झ्मारफास, नवरऩयासी (फदयघाट सुस्ता-ऩूवय) गण्डकी प्रदेश नेऩार 

आन्तरयक आमतपय को फोरऩत्र आव्हानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकालशत लभलत्-2075/5/29 

स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २(घ) को ६ भा व्मवस्था बएवभोजजभ मस हुप्सेकोट गाउॉऩालरकाको आ.व.२०७५/०७६ को जेठ 
भसान्त सम्भका रालग देहामफभोजजभको आन्तरयक आम सम्वन्धी ठेक्का वन्दोफस्त गनुयऩन ेबएकोरे मो सूचना प्रकालशत गरयएको छ । मस गाउॉऩालरका फाट 
तोककएको दय येटभा गाउॉऩालरकाफाट तोककएको शतयहरुको अलधनभा यही ठेक्का लरन इच्छुक (भ.ूअ.कय दताय प्रभाणऩत्र, आ.व.२०७५/०७६ सम्भको पभय नवीकयण, 

आ.व. २०७३/७४ को आमकय चकु्ता प्रभाण ऩत्र बएका) पभय कम्ऩनी वा व्मक्तक्तफाट तोककएको न्मनूतभ अॊङ्कभा नघट्ने गयी देहामको सभमलबत्र लशरवन्दी वोरऩत्र 
मस कामायरमभा ऩेश गनुयऩनछे । अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस गाउॉऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सककनेछ ।  

ठेक्का क्तववयण 

आम ठेक्का नॊ. ठेक्का क्तववयण सॊकरन/उत्खनन गनुय ऩन े
अलधकतभ ऩरयणाभ 
(घनपीट) 

क्तवकि दय 

(भु.अ.क. 
फाहेक) 

जम्भा न्मनूतभ अकॊ  
रु. 

धयौटी यकभ  फोरऩत्र दस्तुय 

02/075/076 लगरुवायी खण्ड 23,81,910 रु.4/- 95,27,640/- कफोर अॊकको 
कजम्तभा 5 % (ऩाॉच 
प्रलतशत) 

3,000/- 

03/075/076 वेरहानी खण्ड 23,81,910 रु.4/- 95,27,640/- कफोर अॊकको 
कजम्तभा 5 % (ऩाॉच 
प्रलतशत) 

3,000/- 

फोरऩत्र सम्फन्धी शतयहरु 

1) उऩयोक्त ठेक्काको रालग सूचना प्रकालशत बएको ३०औ कदन सम्भ कामायरम सभम लबत्र वोरऩत्र खरयद गयी ३१औ कदनको १२ वजे लबत्र मस कामायरमभा 
लशरवन्दी वोरऩत्र फझुाउन ुऩनछे, ३१औॊ कदन सम्भ प्राप्त वोरऩत्रहरु सोही कदन २ वजे वोरऩत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको योहवयभा खोलरनेछ, वोरऩत्रदाता वा 
लनजको प्रलतलनलध उऩजस्थत नबए ऩलन कामयरम प्रलतलनलधको योहवयभा वोरऩत्र खोल्न फाधा ऩनछैेन ।  

2) मस कामायरमफाट प्रभाणीत बएका फोरऩत्र पायभ फोरऩत्रदाता स्वमॊ वा रयतऩवूयकको लरजखत वायेश ऩठाई तोककएको दस्तुय फझुाई खरयद गनुय ऩनछे।  

3) फोरऩत्र पायभ खरयद गदाय लनवेदन सकहत पभय वा कम्ऩनीहरुरे व्मवसाम दताय प्रभाण ऩत्र य स्थामी रेखा नॊ., भ.ुअ.क. को प्रभाणऩत्र तथा आ.फ. 
2073/74 को कय चकु्ताको प्रभाणऩत्र ऩेश गनुय ऩनछे।  

4) फोरऩत्र पायभ बयी ऩेश गदाय आॉपूरे कफोर गयेको यकभ अॊक य अऺयभा प्रष्ट रेजख कफोर अॊकको कजम्तभा 5 प्रलतशतरे हुन आउने धयौटी यकभ मस 
कामायरमको कावासोलत जस्थत या.फा. फङै्कभा यहेको खाता नॊ. 3200303007107 भा यकभ जम्भा गयेको सक्कर फङै्क बौचय वा भान्मता प्राप्त फङै्करे मस 
कामायरमको नाभभा जायी गयेको सोही यकभ फयाफयको कजम्तभा 120 कदन म्माद बएको फङै्क जभानी ऩत्र लसरफन्दी फोरऩत्र साथ ऩेश गनुय ऩनछे। कफोर गयेको 
यकभको अकॊ  य अऺयभा पयक ऩनय गएभा अऺयभा रेजखएको यकभराई भान्मता कदइनेछ।  

5) मस ऩवूय मस कामायरमफाट कुनै ऩलन कामयको ठेक्का लरई यकभ पयपायक नबएको ठेकेदायफाट ऩेश गयेको फोरऩत्रराई भान्मता कदइने छैन तय फोरऩत्र ऩेश 
गनुयबन्दा ऩकहरे पयपायक गयेभा फोरऩत्र ऩेश गनयभा कुन ैफाधा ऩन ेछैन। 

6) फोरऩत्र जस्वकृत बएऩलछ फोरऩत्र दातारे भान्मता प्राप्त फाजणज्म फङै्करे मस कामायरमको नाभभा जायी गयेको कजम्तभा 2076 बाद्र भसान्त सम्भ म्माद 
बएको रयतऩवूयकको फङै्क जभानी ऩत्र ( Performance Bond) ऩेश गनुयऩनछे।  

7) जस्वकृत ठेक्का अॊकराई लतन ककस्ताभा क्तवबाजन गरयएको छ। ऩकहरो ककस्ता 50 %, दोस्रो ककस्ता 25 % य तेस्रो ककस्ता 25 % भध्मे ऩकहरो ककस्ताको 50 
% सम्झौताको फखत दाजखरा गयी फाॉकी दोस्रो य तेस्रो ककस्ता वाऩतको 50 % को हकभा जभानत फाऩत नेऩार सयकायको भान्मता प्राप्त फाजणज्म फङै्कफाट 207६ 
बाद्र भसान्तसम्भ भान्म हुने फङै्क ग्मायेजन्ट (Performance Bond) ऩेश गनुय ऩनछे।ऩकहरो ककस्ताको 50 % यकभ सम्झौता सभम लबत्र बुक्तान गनुय ऩनछे। ठेक्का 
सम्झौता गदाय धयौटी ऩेश गयेको यकभराई ककस्ता बुक्तान 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। 
9) कुन ैशतय याजख ऩेश गयेको��, हुराकभापय त ऩठाएको य रयत नऩगेुको फोरऩत्र भालथ कुन ैकायफाही गरयने छैन।  

10) ऩेश बएका फोरऩत्र  कायण खुराई वा नखुराई जस्वकृत गन ेवा अजस्वकृत गन ेसम्ऩणूय अलधकाय मस कामायरमभा सुयजऺत यहने छ।  

11) प्राकृलतक साधन उऩमोग तथा क्तवकि कय असूर गदाय प्रथभ ऩऺरे तोकककदएको दययेटभा भात्र असूर गनुय ऩनछे। 

12) लगरुवायी खोराभा लसभाना तोकक उत्खनन ऺेत्र कामभ गरयएको छ।  

13) फोरऩत्र पायभ खरयद गन,े दाजखरा गन,े खोल्ने कदन सावयजलनक क्तवदा ऩयेभा िभश् सोको बोलरऩल्ट सोही सभमभा खरयद दताय तथा खोल्ने कामय गरयनेछ।  

१4) मस सूचनाभा उल्रेख बएका शतयहरुका अलतरयक्त वोरऩत्र साथ सॊरग्न गरयएको आम ठेक्का सम्फन्धी अन्म शतयहरुका प्रत्मेक फदुाहरु य ठेक्का जस्वकृती  
ऩश्चात सम्झौता उल्रेख गरयने शतयहरु मसै सूचनाका शतय सयह रागु हुनेछन ्। 

१5) कामायरमरे सूचना गयी सम्फजन्धत ऩऺराई Pre-Bid Meeting भा फोराउन सक्नेछ । 

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

१7) अन्म कुयाहरु नेऩार सयकायको प्रचलरत ऐन काननूफभोजजभ  हुनेछ ।  

१8) अन्म थऩ जानकायीको रालग कामायरम सभम लबत्र मस गाउॉऩालरकाको कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सककनेछ । 

                प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत 


