
जीतपरुसिमरा उपमहानगरपासिका  
नगरकार्यपासिकाको कार्ायिर् 

जीतपरु, बारा 
  शििबन्दी बोिपत्र आह्वानको िूचना ।  

प्रकाशित समसत : 2077/0^/)@ 

 

 स्थानीर् िरकार िन्चािन ऐन २०७४ को दफा ६२क. र र्ि उपमहानगरपासिकाको आसथयक ऐन २०७७ को दफा १३ को व्र्वस्था 
बमोशजम र्ि उपमहानगरपासिका क्षेत्रसित्र पने पिाहा, बािगंगा र दधुौरा खोिाहरुको स्वीकृत घाटहरुबाट सनधायररत मापदण्ड बमोशजम नदीजन्र् 
पदाथयको उत्खनन ्गरी र्ि उपमहानगरपासिकािे तोकेको दरमा सबक्री गने गरी ठेक्का बन्दोवस्त गनुय पने िएकािे ईच्छुक व्र्शि,फमय वा कम्पनीहरुिे 
फमयको नववकरण िएको प्रमाणपत्र,आ.व. २०७७/०७८ को करचिुा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रसतसिपीहरु िंिग्न गरी तपशिि बमोशजमका 
ितयहरुहरुको असधनमा रही बोिपत्र प्रकृर्ामा िहिागी हनु िम्वशन्धत िबैको जानकारीको िागी र्ो िूचना प्रकाशित गररएको छ। 

सनम्न :  
क्र.िं. ठेक्काको वववरण उत्खनन ्गनय पाइने 
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ितयहरु :  
१.  बोिपत्र फारम र्ि कार्ायिर् र ईिाका प्रिािन कार्ायिर् सिमराबाट पसछ वफताय नहनुे गरी र्ो िूचना प्रकाशित िएको समसतिे 

३० (तीि) ददन ५:०० बजे सित्र खररद गनय िवकनेछ ।  
२. िूचना प्रकाशित िएको समसतिे ३१ औ ँ(एकतीि) ददनको १२:०० बजे सित्र आफूिे कबोि गरेको कूि ठेक्का अंकको ५% 

धरौटी रकम नेपाि बैँक सिसमटेड जीतपरु िाखामा रहेको र्ि कार्ायिर्को धरौटी खाता नं. १०००३०००००३००००००००१ 
मा दाशखिा गरेको िक्किै बैँक िोचर वा कशम्तमा ७५ ददन म्र्ाद िएको बैँक जमानीपत्र (सबड वण्ड) िमेत िंिग्न गरी बोिपत्र 
फारम र्ि कार्ायिर् र ईिाका प्रिािन कार्ायिर् सिमरामा बझुाउन ुपनेछ ।  

३. प्राप्त बोिपत्रहरु ३१ औ ँददन ददउिो २:०० बजे नगरकार्यपासिकाको कार्ायिर्मा बोिपत्रदाता वा सनजहरुको प्रसतसनसधको रोहबरमा 
खोसिनेछ ।िो िमर्मा बोपत्रदाता वा सनजको प्रसतसनसध उपशस्थत निएमा पसन बोिपत्र खोल्न बाधा पने छैन । बोिपत्र खररद, 
दताय र खोसिने अशन्तम ददन िावयजसनक ववदा पनय गएमा िगतै कार्ायिर् खिेुको ददनमा उि कार्यहरु गररनेछ ।  

४. ठेक्का अवसध िम्झौता िएको समसत देशख २०७८ जेष्ठ मिान्त िम्म रहनेछ ।  
५. बोिपत्र फारम िदाय आफूिे कबोि गरेको रकम अंक र अक्षर दवैुमा स्पष्ट हनुे गरी उल्िेख िएको हनु ुपनेछ । अंक र अक्षरमा 

फरक परेमा अक्षरमा िेशखएकोिाई मान्र्ता ददइनेछ ।  
६. बोिपत्र स्वीकृत िएपसछ िूचना पाएको वा घरदैिोमा 6fF; िएको समसतिे ७ (िात) ददन सित्र सनर्मानिुार cfos// मू.कर दताय 

प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रसतसिवप िाथै सिई िम्झौता गनय र्ि कार्ायिर्मा आउन ु पनेछ । िो अवसध सित्र िम्झौता गरी पट्टा 
नउठाएमा धरौटी रकम जफत गररनेछ र दोश्रो बोिपत्रदाताको बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा पनु : बोिपत्र आह्ववान गने वा 
नगने असधकार र्ि कार्ायिर्मा िरुशक्षत रहनेछ ।  

७. िम्झौताको िमर्मा ठेक्का उल्िेख िए अनिुारको िम्पूणय रकम एकमषु्ठ बझुाएमा कबोि अंकको १०% रकम छुट ददइने छ ।  
८. ठेकेदारिे आफुिे कबोि गरेको कुि रकम तीन वकस्तामा बझुाउने िएमा पवहिो वकस्ता आफूिे कबोि गरेको कुि ठेक्का रकमको 

३३% रकम िम्झौता गने िमर्मा नै बझुाउन ुपनेछ । त्िपसछको बााँकी रकमिाई बराबर िाग िगाई २ वकस्तामा बझुाउन ु
पनेछ । िो दईु वकस्ता मध्रे्को पवहिो वकस्ता रकम २०७७ माघ मिान्त सित्र र अशन्तम वकस्ता वापतको रकम २०७& r}q 
मिान्त सित्र बझुाउन ुपनेछ ।  



९. ठेकेदारिे िम्झौता गदाय पवहिो वकस्ता वाहेक बझुाउन बााँकी रकमको २०७८ अिार मिान्त िम्म अवसध िई र्ि कार्ायिर्को 
नाममा ठेकेदारको तफय बाट मात्र जारी गररएको बैँक जमानत (परफरमेन्ि वण्ड) पेि गरेपसछ मात्र ठेक्का िम्झौता गरी स्थार्ी 
चिानपूजी ददइनेछ ।  

१०. ठेकेदारिे lgodfg';f/ िाग्ने कर दस्तरु, िलु्क आदद िवै रकम आफैिे बझुाउन ुपनेछ। ठेक्का रकमबाट कटाउन पाइने छैन ।  
११. बोिपत्र स्वीकृत िई िम्झौता िए पश्चात कुनै वकसिमको छुट वा समनाहा ददइने छैन । 

१२. िलु्क उठाउने रसिदहरु ठेक्काको शिर्यक अनिुार छुट्टाछुटै्ट ३/३ प्रसत रसिद ठेकेदारिे आफ्नै छपाई कार्ायिर्को छाप िगाई 
कार्ायिर्मा रसिद नम्बर दाशखिा गरेर मात्र कर दस्तरु उठाउन k|of]udf ल्र्ाउन ुपनेछ । ठेकेदारिे मासिक रुपमा ववक्री वववरण 
र्ि कार्ायिर्मा पेि गनुय पनेछ । वववरण पेि नगरेको कारण िंकिन/उत्खनन ्रोक्का िएमा ठेकेदारिे कुनै वकसिमको हजायना 
दावी गनय पाउने छैन ।  

१३. कुनै कारण जनाई वा नजनाई ठेक्का स्वीकृत गने, आंशिक रुपमा स्वीकृत गने वा नगने तथा अन्र् व्र्वस्था गने  ;Dk"0f{ असधकार 
र्ि उपमहानगरपासिकामा िरुशक्षत हनुेछ । बोिपत्र पेि गदाय बोिपत्रदाताको तफय बाट कुनै वकसिमको ितय मान्र् हनुेछैन । ितय 
िवहतको बोिपत्रिाई बदर मासनने छ।िाथै रीत नपगुी वा म्र्ाद नाघी आएको बोिपत्र उपर कुनै कावायही हनुे छैन ।  

१४. िंकिन तथा उत्खनन ्कार्य गदाय गराउाँदा स्वीकृत आईईमा उल्िेशखत ितयहरुको पूणय पािना गनुयपनेछ ।  
१५. र्िमा उल्िेख िएका कुराहरुमा िोही बमोशजम र र्िमा उल्िेख निएका कुराहरुको हकमा िम्बशन्धत प्रचसित कानून अनिुार 

हनुेछ ।  
!^=  tf]lsPsf] ;dodf tf]lsPsf] ls:tf /sd ga'emfPdf sfg"g adf]lhdsf] Jofh ;lxt c;'n pk/ ul/g]5 . ;f] ;do ;Dd klg 

ls:tf /sd ga'emfPdf k]z ul/Psf] k/km/d]G; a08-Uof/]lG6_ af6 ;Demf}tf cg';f/sf] af]nsaf]n /sd tf]lsPsf] Jofh ;d]t c;'n 

pk/ ul/g] 5 . ;f] df 7]s]bf/n] s'g} lsl;dsf] xh{gf bfjL ug{ kfpg] 5}g .  

१७. र्ि उपमहानगरपासिकाको आ.व. २०७६/७७ को दावर्त्व तथा वााँकी बक्र्ौता ििुानी गरेको हनुपुने छ । 

 
 


