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विज्ञापन तथा सचूना प्रकाशनको लावि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सचूना  

 

प्रथम पटक प्रकावशत वमवत २०७९/०३/३१ 
 

मेलम्ची निरपावलकाबाट आ.ि. २०७९/०८० मा रावरियस्तरको दवैनक पवत्रकामा विज्ञापन तथा अन्य सचूनाहरु छपाई तथा प्रकाशन कायय 

िराउन ुपन ेभएकोले ईच्छुक विज्ञापन एजेन्सी एिं प्रकाशन िहृहरुले दरभाउपत्र घटाघटको माध्यमबाट प्रवत वसवस (साइज) न्यनूतम मलू्य उल्लेख 

िरी दरभाउपत्र पेश िनुयहुन सम्बवन्धत सबैको जानकारीको लावि यो सचूना प्रकाशन िररएको छ ।  दरभाउपत्र सम्बन्धी कािजात PPMO को 

िेिसाइट http://www.bolpatra.gov.np बाट  डाउनलोड िरी १६ (औ)ं वदनको १२:०० बजे वभत्र E-bidding मार्य त पेश िनुयहुन अनरुोध छ 

। अन्य थप जानकारीको लावि कायायलय समय वभत्र सम्पकय  राख्न सवकनेछ ।   
 

दरभाउपत्रको  वििरण 

ठेक्का न.ं ठेक्का वििरण बोलपत्र खररद दस्तुर रु. 

MMSI/2079-80/03 आ.ि. २०७९/०८० को लावि मेलम्ची निरपावलकाको विज्ञापन तथा सचूना प्रकाशन  । 

 

१०००।– 

 

दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य विस्ततृ वििरण निरपावलकाको िेिसाईड www.melamchimun.gov.np मा रावखएको छ । 
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विज्ञापन तथा सचूना प्रकाशनको लावि दरभाउपत्र सम्बन्धी थप आिश्यक वििरण  
 

दरभाउपत्र सम्बन्धी शतयहरु :  

१. विज्ञापन तथा सचूना सम्बन्धी दरभाउपत्र भदाय प्रवत वसवस (साइज) न्यनूतम मलू्य अङ्ंक र अक्षर दबैुमा खलुाउन ुपनछे । जनु कबोलकतायको 

अंङ्क घटी हुन्छ सो कबोलकतायको दरभाउपत्र स्िीकृत िररनछे ।  

२. दरभाउपत्र सकार िने विज्ञापन एजेन्सी तथा प्रकाशन िहृले आ.ि. २०७९/०८० मा निरपावलकाबाट सचूना प्रकाशनका लावि पशे भएका 

बोलपत्र तथा सचूनाहरु ''क'' िियमा सवूचकृत भएका रावरियस्तरको  दवैनक पवत्रकामा  प्रकाशन िनुयपनेछ ।  

३. निरपावलकाले प्रवत वसवस (साइज) न्यनूतम मलू्य उल्लेख िरी पेश िरेका बोलपत्रदाताहरु मध्ये कम दररेट पशे िने बोलपत्रदाताको बोलपत्र 

स्िीकृत िनेछ ।  

४. विज्ञापन तथा सचूना प्रकाशन अिवध वमवत २०७९ श्रािण १ िते दवेख २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।  

५. दरभाउपत्र खररद दस्तरु बापतको रकम यस कायायलयको नेपाल बैंक वल. मलेम्ची वस्थत बैंक खाता न.ं १६८०३०००००१००१०००००१  

दावखला िरी सोको सक्कल बैंक भौचर दरभाउपत्रसाथ पशे िनुयपनेछ   ।  

६. वशलबन्दी दरभाउपत्र पशे िन ेदरभाउपत्रदाताले नेपाल बैंक वलवमटेड, मेलम्ची वस्थत धरौटी खाता न.ं १६८०३०००००३००००००००१  मा 

िावषयक धरौटीको रुपमा एकमषु्ठ रु १०००००।- (अक्षरुपी एक लाख रुपैया) जम्मा िरेको सक्कल भौचर संलग्न िरी पेश िनुयपनेछ । बैंक जमानत 

तथा निद धरौटी वनयमानसुार कािजात पेश िररसकेपवछ प्रचवलत काननू बमोवजम वर्ताय िररनछे ।  

७. कारण जनाई िा नजनाई बोलपत्र स्िीकृत िने िा निन ेसम्पणूय अवधकार यस कायायलयमा सरुवक्षत रहनछे । 

८. दरभाउपत्र  पेश िदाय कुनै पवन प्रकारको शतय मान्य हुने छैन । साथै, ररत नपिुी आएको दरभाउपत्र उपर कुन ैपवन कारिाही हुनछैेन ।  

९. दरभाउपत्र सम्बन्धी कुनै वबिाद ्भएमा मलेम्ची निर काययपावलकाको कायायलयको वनणयय अवन्तम हुनेछ ।  

१०. यो सचूना प्रकावशत भएको वमवतले १५ (पन्र) औ ं वदनसम्म कायायलय समय वभत्र वशलबन्दी दरभाउपत्र खररद िरी १६ (सोह्र) औ ं वदनको 

१२:०० बजे वभत्र यस कायायलयमा E-Bidding िा हाडय कपी मार्य त बझुाउन ु पनेछ । साथै, दरभाउपत्र र्ाराम मलेम्ची निरपावलकाको 

िेिसाइट www.melamchimun.gov.np मा समेत रावखएको छ । िेिसाईड मार्य त डाउनलोड िरी बदुााँ न ं१ दवेख ६ सम्मको प्रविया परुा 

िरेर हाडयकपी मार्य त पशे िनुयपनछे र PPMO को िेिसाइट http://www.bolpatra.gov.np बाट डाउनलोड िरी E- Bidding मार्य त 

दरभाउपत्र पेश िनुय पनछे । कायायलयमा प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरु सोही वदन वदनको १:०० बजे खोवलनछे ।   

११. दरभाउपत्र खररद िने, दावखला िन ेर खोल्न ेवदन साियजवनक विदा परेमा िमश: सोको भोवलपल्ट सोही समयमा खररद, दताय तथा खोल्न ेकायय 

िररनेछ ।  

१२. दरभाउपत्र पेश िदाय सम्बवन्धत वनकायमा कम्पनी/र्मय/व्यिसाय दताय, आ.ि. २०७७/०७८ को कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र भ्याट/प्यान 

दताय प्रमणपत्रको प्रवतवलप संलग्न राखी पेश िनुयपनछे ।  

१३. निरपावलकाबाट प्रकाशन भएका बोलपत्र तथा सचूनाहरुको भकु्तानी मावसक रुपमा िररनछे ।  

१४. स्िीकृत हुन े दरभाउपत्रदाताले विज्ञापन सचूना प्रकाशनको कायय िदाय छपाईका लावि वदन ु पिूय इमले मार्य त साइज र सचूना निरपावलकाबाट 

एवकन िरेर मात्र प्रकाशन िनुयपनछे ।  

१५.  अन्य कुराहरु प्रचवलत ऐन काननू बमोवजम हुनेछ  ।  

 

 

 


