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नगि कार्य पालिकाको कार्ायिर्
हररवन, सर्लाही
प्रदेश नं २, नेपलर्
आ.व. २०७७।०७८ का िालग आन्तरिक आर् संकिन (ठे क्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी लसिबन्दी वोिपत्रको सूचना
तेस्रो पटक प्रकालित लिलतिः २०७७।०६।१४
हररवन नगरपललर्कलर्े अगलमी अ.व. २०७७।०७८ (लमलत २०७ ७ सलर्श्रलवण १ गतेदेलि २०७ ८ सलर् अषलढ मसलन्तसम्म) मल अन्तररक अय संकर्नको र्ललग
तपलसर् बमोलजम ठे क्कल बन्दोबस्त गनान परे कोर्े इच्छनक व्यलि तथल फमाबलट देहलय बमोलजमकल शताको ऄधीनमल रही लसर्बन्दी बोर्पत्र अव्हलन गररएको छ ।
ितयहरिः
१. आाच्छनक व्यलि , फमा वल कम्पनीहरुबलट अफ्नो फमा नवीकरण, मल्ू य ऄलभबृलि कर तथल अ व २०७५।०७६ को कर चि
न ल प्रमलणपत्रको प्रलतलर्लप सलहत बोर्पत्र
फलरलम तपलसर्मल ईल्र्ेलित दस्तरन (लफतला नहुने गरी) लतरी लमलत २०७७।६।२० गते कलयलार्य समय सम्म यस कलयलार्यबलट िररद गना सलकनेछ ।
२. लसर्बन्दी िलमबललहर लववरण
प्रष्ट िर्
न लइ लमलत२०७७।६।२१ गते मध्यलन्ह १२:०० बजेसम्म बोर्पत्र यस कलयलार्यमल छनट्टलछनट्टै दतला गरी सक्नन पनेछ । दतला भएकल
बोर्पत्रहरु कलयलार्य प्रलतलनलध तथल बोर्पत्रदलतल वल लनजहरुको प्रलतलनलधहरुको लमलत२०७७।६।२१मल लदईसो२:०० बजे हररवन नगरपललर्कल कलयलार्यमल
िोलर्नेछ । बोर्पत्र दलतल वल लनजको प्रलतलनलध ईपलस्थत नभएपलन बोर्पत्र िोल्ने कलयामल बलधल पने छै न ।
३. बोर्पत्र
िररद गने वलदतला गने ऄलन्तम लदन लवदल परे मल ईिकलयाहरु क्रमशःर्गत्तै कलयलार्य िर्
न ेको लदनहुनेछ ।
४. के रमेट गरी सहीनगरे को , सहीछलप नभएको, म्यलदनलघी पना अएको बोर्पत्र ईपर कलयावलही हुने छै न ।
५. बोर्पत्रदलतल नेपलर्ी
नलगररक भए अफूर्े कबर्
न गरे को ऄंकको ५ प्रलतशत र गैर नेपलर्ी नलगररक भए अफूर्े कबर्
न गरे को ऄंकको १०प्रलतशत धरौटी रकम यस
नगरपललर्कलको नेपलर् बैंक लर्. हररवन शलिल , हररवन सर्लाहीमल रहेको धरौटीिलतल नं. १३२०३००००० ३००००००००१ मलजम्मल गरे को सक्कर् बैंक भौचर
वल नेपलर् रलष्ट्र बैंकबलट मलन्यतल प्रलप्त बैंकर्े यस कलयलार्यको नलममलजलरी गरे को कलम्तमल पचहत्तर लदन म्यलद भएको बोर्पत्र जमलनतको सक्कर् प्रलतबोर्पत्र
फलरलम सलथ संर्ग्न रलिी पेश गनापन ने छ ।
६. स्वीकृ त बोर्पत्र दलतलर्े अफनर्े कवोर् गरे को कनर् रकम ३ (तीन) लकस्तलमल बझन लईनन पनेछ । यसरी बझन लईने लकस्तलहरु ठे क्कल सम्झौतल गदला पलहर्ो लकस्तलमल
४०% नगद बझन लईनन पनेछ । दोश्रो लकस्तल पौष मसलन्त लभत्र ३०% र तेश्रो लकस्तल चैत्र मसलन्त लभत्र ३०% जम्मल गरी ६०% वल लकस्तल रकम वरलवरको १३ मलहनल
म्यलद भएको नेपलर् रलष्ट्र बैंकबलट मलन्यतल प्रलप्त बललणज्य बैंक,नेपलर् बैंक,कृ लष लवकलस बैंक (लवलत्तय संस्थल,फलइनलन्स,कम्पनी,सहकलरी लवलत्तय संस्थलहरु वलहेक)को
कलयासम्पलदन जमलनत ठे क्कल सम्झौतल गदला नै पेश गनान पनेछ । ईि बैंक जमलनत पेश नगरे मल वल एक मष्टन नगद नबझन लएमल लनजको धरौटी जफत गरी प्रचलर्त कलननू
वमोलजम कलवलाही गररनेछ । ठे केदलरर्े सम्झौतलको समयमल ठे क्कल ऄनसन लरको सम्पणू ा ठे क रकम एकमष्टन बझन लएमल दश प्रलतशतर्े हुने रकम छनट लदइनेछ ।
७. ठे क्कल
वलपत नेपलर् सरकलरर्लइ लतना,न बझन लईनन पने सबै कर ठे क्कलदलर स्वयंर्े बझन लईनन पने छ ।
८. समयमल
लकस्तल रकम नबझन लएमल बैंक जमलनतबलट नगरपललर्कलर्े लकस्तल रकम ऄसर्
न ईपर गनेछ ।
९. ठे केदलरर्े बोर्पत्र
फलरलम सलथ संर्ग्न दररे ट ऄनसन लर कर संकर्नगनान पनेछ ।
१०. कननै कलरण देिलइ वलनदेिलइ बोर्पत्र स्वीकृ त गने वलनगने सम्पणू ा ऄलधकलर नगरपललर्कल कलयलार्यमल लनलहत रहनेछ ।
११. ठे क्कल चर्न ठे क्कलसम्बन्धी कबलन र्यतनलमल र पट्टल बमोलजम मलत्र गना पलइने छ । कलननू र्े लनषेध गरे को सलमग्रीमल कर तथल सेवल शल्न क ऄसर्
न गना पलइने छै न ।
१२. कर तथल शल्न कको दररे ट सम्वन्धी लववरण वोर्पत्र फलरममल ईल्र्ेि भएऄनसन लर हुनेछ ।यस सचू नलमल ईल्र्ेि नभएकल कनरलको हकमल प्रचलर्त कलननू ऄनसन लर
हुनेछ ।
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