
नेपाल सरकार 

सघंीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 

महालक्ष्मी नगरपाललका कार्ाालर् ,लललतपुर 
ब्र्ाकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकामित ममतत :२०७३/०१/२२  राजधानी दैतनकमा प्रकामित 
उल्ललखित आपतूी कायय गनयको लागग यो सचूना प्रकामित भएको ममततले ३० ददनमभर बोलपर िररद गरी 
३१ औ ंददनको १२:०० बजसेम्म बझुाई सक्ने गरी सम्बल्न्त्धत काययमा योग्य फमयहरुिाट मसलबन्त्दी बोलपर 

आव्हान गररन्त्छ । यस सम्बन्त्धीत विस्ततृ वििरण तथा Bid Documents  महालक्ष्मी नगरपामलका 
कायायलय ,लमलतपरु तथा ल्जलला प्रिासन कायायलय ,लमलतपरुबाट िररद गनय र बझुाउन सककनेछ। बोलपर 
िररदको लागग रु.१,०००/-( कफताय नहुने गरी )कायायलयमा नगदै िा नेपाल बङै्क मलममटेड ,गािहाल ,

लमलतपरुमा रहेको यस कायायलयको राजस्ि िाता न.ं ग-४-३-५१/०१८०३००००००००४००३००२ मा भौचरबाट 
जम्मा गनय सककनेछ । बोलपरसाथ तोककएको जमानत रकमको कल्म्तमा १२० ददनको बङै्क जमानत िा 
नेपाल बङै्क मलममटेड, गािहाल लमलतपरुमा रहेको कायायलयको धरौटी िाता न.ं ग-३-

५१/०१८०३००००००००३०००००७ मा रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर सलंग्न हुनपुनेछ । 
लस.नं. कामको वववरण आवश्र्क 

संख्र्ा 
बैङ्क जमानत 

रकम 

१ ब्याक हो लोडर सप्लाई 

GON/G/NCB/Lalitpur/MAHALAXMI/03/072/73) 

१  (एक) रु. १ ,०५, ०००/-/- 

सम्पका : महालक्ष्मी नगरपामलका काययलय, लमलतपरु  
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नेपाल सरकार 

सघंीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय 

महालक्ष्मी नगरपाललका कार्ाालर् ,लललतपुर 
ब्र्ाकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकामित ममतत :२०७३/०१/२२ 
यस नगरपामलका कायायलयका लागग सिारी ब्याकहो लोडर िरीद गनुयपने भएको हुुँदा  नेपाल सरकारिाट 
सम्बल्न्त्धत कामका लागग इजाजत प्राप्त इच्छुक ब्यबसायीहरुिाट अगधकृत बबके्रता िा कम्पनीिाट तनम्न 
ितयहरुको अगधनमा रही रीतपिूयक मिलबन्त्दी बोलपर आब्हान गररएको छ ।  

१. बोलपर फारमा िरीद गने इच्छुक ब्यबसायीहरु िा कम्पनील े सम्बन्त्धीत फमयको लेटर प्याडमा 
अगधकार प्राप्त ब्यल्क्तले दस्तित गरेको मलखित तनबेदन पर साथ आ.ि.०७२/७३ का लागग  नबबकरण 
भएको फमय िा कम्पनीको प्रमाण पर मअुकर दताय प्रमाणपर साथै आ.ि.०७१/७२ को कर चुक्ताको प्रमाण 
परको प्रततमलवप उत्पादकिाट आगधकारी प्रमाण परको प्रामाखणत प्रततमलवप साथै तल उललखेित नगद 
रकम पतछ कफताय नहुने गरी यस कायायलयको आगथयक प्रिासन  िा ल्जलला प्रिासन कायायलय, लमलतपरुमा 
बझुाई यो सचुना प्रथम पटक प्रकामित ममततले ३० ददनसम्म कायायलय सयममभर यस कायायलयको 
आगथयक प्रिासन िािा र ल्जलला प्रिासन कायायलय¸ लमलतपरुिाट िरीद गने सककने छ ।   

२. िरीद गररएका बोलपरहरु यो सचूना प्रथम पटक प्रकामित भएको ममततले ३१ औ ददनको ददउुँसो १२ 
िज ेमभर यस नगरपामलका कायायलयको नाममा सम्बोधन  गरी ठेक्का नम्बर बोलपरिालाको नाम, ठेगाना 
र फोन न ंसमेत स्पष्ट  िुलाई फमयको छाप लगाई मिलबन्त्दी लाहाछाप गरी यस कायायलयको आगथयक 
प्रिासन िािामा दताय गराउन सककने छ ।  

३. बोलपर सम्बन्त्धी कागजात दाखिला गदाय सचूना तथा बोलपर पलु्स्तकामा उललेि भए िमोल्जमका 
कुराहरु िुलेको प्रमाण बोलपरसाथ अतनिायय रुपमा पेि गनपुनेछ । उललेखित मलुयांकनका आधारहरु 
परुानगने बोलपरदाताहरुको बोलपर स्िीकृत गररने छैन । 
४. दताय भएको बोलपर सीही ददनको २ िजे बोलपर दताय गने फमहरुको सम्बन्त्धीत ब्यल्क्त िा तनजको 
अगधकार प्राप्त प्रतततनगधहरुको रोहिरमा िोमलनेछ । बोलपर िोलदा तनजको प्रतततनगध उपल्स्थतत नभएमा 
पतन बोलपर िोलन बाधा पने छैन । बोलपर दताय तथा िोमलने ददन साियजतनक बबदामा पनय गएमा लगत ै
कायायलयको िुलेको ददनको सोही अनसुारको समयमा दताय गने र िोलने कायय हुनेछ ।  

५. बबल अफ क्िाल्न्त्टदटमा तनददयष्ट भए अनसुार जम्मा कबलु रकम उललेि गरी सो रकममा मलुय 
अमभिवृि  कर समेत जोडी कुल जम्मा अकं र अक्षर दिुमैा स्पष्ट लेख्न ुपनेछ । अकं र अक्षरमा फरक 
पनय गएमा अक्षरमा लेिकेो मान्त्य हुनेछ ।  

६. मसलबन्त्दी बोलपरसाथ जमानत िापत आफुले बोलपरमा कबलु गरेको रकमको कल्म्तमा ३ प्रततशतल े
हुन आउने रकमा नघटाई नेपाल बकै मलममटेड, गािहाल िािामा सचंामलत यस नगरपामलकाको धरौटी 
िाता न ंग/३/१८०/०१८०३००००००००३०००००७ धरौटीमा नगद जम्मा गरेको सक्कल बकै भौचर िा नेपाल 
राष्र बकैिाट मान्त्यता प्राप्त बकैिाट यस कायायलयको नाममा जारी भएको बोलपर पेि गने अल्न्त्तम 



ममततिाट १२० दिन सम्म म्याद भएको जमानी पर (बबड बण्ड) समािेि भएको हुन ुपनेछ । अन्त्यथा 
बोलपर अयोग्य मातननेछ ।  

७. बोलपरदाता गने फमयहरुले बोलपर पलु्स्तकामा सलंग्न भएको (स्पेशीफिकेशन) तथा अन्त्य ब्यहोरा 
स्पष्ट रुपमा पढी मार सही छाप गरी पेि गनुयपनेछ । मिलबन्त्दी बोलपरदाताको ग्राह्यता प्रमाखणत गने 
कागजातहरु मसलबन्त्दी बोलपरउपर कून ैकारिाही गररने छैन ।  

८. ररत नपगेुको म्याद नाघी प्राप्त भएको, केरमेट भई अकं र अक्षर नबझुी बोलपरदाताको हस्ताक्षर 
नभएको िा मसलबन्त्दी नभएको बोलपर उपर कून ैकारिाही गररने छैन ।  

९. बोलपर स्िीकृत गने/नगने िा आमंिक रुपमा सम्पणूय अगधकार यस कायायलयमा सरुक्षक्षत रहनेछ । 
१०. अन्त्य कुराहरु स्थानीय तनकाय आगथयक प्रिासन तनयमािली, २०६४ साियजतनक िरीद ऐन, २०६३ 
तनयमािली, २०६४ तथा अन्त्य प्रचमलत काननु अनसुार हुनेछ अन्त्य थप जानकारीको लागग यस 
नगरपामलका कायायलयमा सम्पकय  गनय सककनेछ । 
 

लस. 

न.ं 

कामको वववरण आवश्र्क 
संख्र्ा 

बैङ्क जमानत 
रकम 

१ ब्याक हो लोडर सप्लाई 

MAHALAXMI/LALITPUR/G/NCB/ 

03/072/73) 

१  (एक) रु. १ ,०५, ०००/- 

प्रमुि एंि काययकारी अगधकृत 


