
बृन्दावन नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

बबश्रामपरु, रौतहट,  मधेश प्रदेश, नेपाल 
 

अ.व. २०७९/०८० सािको िालग अन्तररक अय ठेक्का सम्बन्धी लसिबन्दी बोिपत्र अव्हानको सचूना 

प्रथम पकक प्रकालतत भकको लमलत २०७९/०५/०१ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ (च), सार्वजबनक खररद ऐन, २०६३ र बनयमार्ली २०६४ तथा प्रदेश नं. २ अबथवक ऐन, २०७५ दफा ६ ऄनसुूची ४ (१) ऄनसुार बनृ्दार्न 

नगरपाबलकाकाको के्षत्राबधकार बभत्र पने बनम्न अय बशर्वकहरुमा अबथवक र्र्व २०७९/०८० का लाबग नबदजन्य पदाथवको बबबि एर्म ्बनकासीको अय ठेक्काहरु बन्दोबस्त गनुव पने भएकोले 

तपबसलमा ईल्लेबखत ठेक्का बर्र्रण शतवहरुको ऄबधनमा रही मलु्य ऄबभबबृि (VAT) मा दताव भएको फमव, व्यबि  र्ा कम्पनीहरुबाट अ.र्. २०७८/०७९ का लाबग नर्ीकरण भएको आजाजत 

पत्र र अ.र्. २०७८/०७९ सम्मको अयकर चिु ाको प्रमाणपत्रको प्रबतबलबपहरु तथा ईि  फमव कायव गनव योग्य भएको स्र्घोर्णा (Declaration) पत्र सबहतको बलबखत बनरे्दनको साथ 

तोबकएको दस्तरु माछापचु्छ्रे ब ैँक हर्ावहा शाखा खाता नं. ०७५००६५३९११००१३१ मा जम्मा गरेको ब ैँक भौचर (पबछ बफताव नहुने गरी) पेश गरी ररि परू्वकको गोप्य बशलबन्दी बोलपत्र पेश 

गनव सम्बबन्धत सब को जानकारीको लाबग ३० (तीस) बदने सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

क्र.सं. ठेक्का नम्बर ठेक्का लववरण ईठाईनु पने के्षत्र र पररमाण न्युनतम कबोि ऄंक वालषयक रु. बोिपत्र फारम दस्तुर रु. धरौकी रकम रु. 

१ १/२०७९/०८० 

बागमती नबदको रमौली नाकाको 

ढुङ्गा, बगट्टी, बालुर्ा, ग्रेभल 

बागमती नदीको रमौली ब ररया  घाट १ र 

रमौली ब ररया घाट २ नाकाको तोबकएको 

स्थानबाट १,०६,२१०  घ.बम. 

४,२९,०८,८४०।- ३०००।- 
कबोल ऄंकको 

५% 

 

     

   ततय तथा बन्देजः- 

१. बोलपत्र फारम यो सूचना प्रथम पटक प्रकाबशत बमबतले ३० (तीस) औैँ बदन सम्म बनृ्दार्न नगरपाबलकाबाट खररद गनव सबकने छ र यसरी खररद भएका बोलपत्रहरु ३१ (एकतीस) 

औैँ बदनको १२:०० बजे सम्म बनृ्दार्न नगरपाबलकामा बशलबन्दी दताव गरी सक्न ुपनेछ ।  

२. बोलपत्र फारम खररद एर्म ्दताव गने ऄबन्तम बदन बर्दा पनव गएमा कायावलय खलेुको बदनलाइ िमसः ऄबन्तम बदन माबननेछ ।  

३. ठेक्काको टेन्डर फारममा ईल्लेख भए ऄनसुार कबोल ऄंक ठेक्का नम्बर खलुाइ फाराममा खाममा ठेक्काको नाम ईल्लेख गरी बशलबन्दी गरी पेश गनुवपने छ । बशलबन्दी बोलपत्र 

दाबखला गदाव कुन  बकबसमको शतव मान्य हुने छ न । बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकमको ऄंक र ऄक्षरमा स्पष्ट लेख्न ुपनेछ । ऄंक र ऄक्षरमा फरक परेमा ऄक्षरमा लेखेकोलाइ 

मान्यता बदआनेछ ।  

४. दताव भएका बशलबन्दी बोलपत्र सोबह बदनको २:०० (दइु) बजे यस कायावलयमा सम्बबन्धत कायावलयका प्रबतबनबधहरु र बोलपत्र दाताका प्रबतबनबधहरुको रोहबरमा खोबलने छ । 

साथ  बोलपत्र खोल्ने समयमा बोलपत्र दाताको प्रबतबनबध ईपबस्थत नभएमा पबन बोलपत्र खोल्न बाधा पने छ न ।  

५. बोलपत्र दाताले बोलपत्र दताव गदाव अफुले कबोल गरेको ऄंकको ५% ले हुन अईने रकम नघटाइ यस कायावलयको माछापचु्छ्रे ब ैँक, हर्ावहा बस्थत ०७५००६५३९११०००३३ 

धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्कल  ब ैँक भौचर र्ा यस कायावलयको नाममा नेपाल राष्ट्र ब ैँकबाट मान्याता प्राप्त ब ैँकबाट जारी भएको कबम्तमा ९० बदन म्याद भएको ब ैँक ग्यारेन्टी 

(बर्डर्ण्ड) बोलपत्र साथ पेश गनुव पनेछ ।  

६. बोलपत्र स्र्ीकृत भए पबछ र्ा घर द लोमा सचूना टाैँस भएको बमबतले ७ (सात)  बदन बभत्र बनयमानसुार अयकर/म.ुऄ.कर दताव पत्रको प्रमाबणत प्रबतबलबप साथ  बलइ सम्झौता गनव 

यस कायावलयमा अईन ुपनेछ । सो ऄर्बधमा सम्झौता ऄनसुार बझुाईन ुपने रकम बझुाइ सम्झौता गरी चलान पजुी बलइ सक्न ुपनेछ । नगरेमा धरौटी रकम जफत गररने छ र दोश्रो 

बोलपत्र दाताको बोलपत्र स्र्ीकृत गने र्ा नगने र्ा पनुः बोलपत्र अव्हान गने र्ा नगने ऄबधकार बनयमानसुार बनृ्दार्न नगरपाबलकामा सुरबक्षत रहनेछ ।  

७. सकार गरेको कुल रकमको हकमा ५०% नगद जम्मा गनुव पने र ५०% को हकमा नेपाल राष्ट्र ब ैँकबाट मान्याता प्राप्त ब ैँकको कबम्तमा २०८० श्रार्ण ७ गतेसम्मको म्याद भएको 

परफरमेन्स बण्ड पेश गनुव पनेछ । बोलपत्र दाताले सम्झौताको समयमा ठेक्कामा ईल्लेख भए ऄनसुारको रकम एकमषु्ठ बझुाएमा ठेक्का ऄंक (कबोल ऄंकको) सहुबलयत स्र्रुप 

१०% छुट बदआनेछ ।  

८. ठेकेदारले बनयमानसुार कबोल ऄंकको १३% हुने मलु्य ऄबभबबृि कर (VAT) करदाता सेर्ाको कायावलय चन्रपरु रौतहट कायावलय कोड ३०५०४२००२ खाता नं. 

१०००२००१०००० राजश्व बशर्वक नं. ३३३१४  मा बझुाइ सक्कल भौचर सबहत यस कायावलयमा बझुाईन ुपनेछ । सो बाहके पबन नेपाल सरकार र्ा स्थानीय तहलाइ प्रचबलत ऐन 

बनयमानसुार बझुाईन ुपने अयकर लगायत ऄन्य कर, दस्तरु तथा शलु्क अबद सब  ठेकेदार स्र्यमले सम्बबन्धत कायावलयमा बझुाईन ुपनेछ ।  

९. ठेक्का ऄर्बध अबथवक र्र्व २०७९/०८० को सम्झौता बमबत दबेख लाग ुभइ २०८० जेष्ट मसान्त सम्म मात्र हुनेछ ।  

१०. बोलपत्र फारम स्र्ीकृत गने र्ा नगने सर्ावबधकार यस कायावलयमा बनहीत रहनेछ । ठेक्का स्र्ीकृत भइ सम्झौता भए पश्चात कुन  बकबसमको छुट र्ा बमनहा बदन नसबकने हुैँदा कबोल 

ऄंकमा कुन  बकबसमको छुट र्ा बमनहा बदआने छ न बर्शेर् पररबस्थबत परी सो सन्दभवमा नेपाल सरकार र्ा माबथल्लो बनकायबाट बनदेशन भइ अएमा सोबह बमोबजम हुनेछ ।  

११. शलु्क ईठाईने रबसदहरु ठेक्का बशर्वक ऄनसुार ठेकेदारले अफ्न  तफव बाट छपाइ कायावलयको छाप लगाइ कायावलयमा रबसद नम्बर दाबखला गरेर मात्र कर दस्तरु ईठाईन प्रयोगमा 

ल्याईन पनेछ । ठेकेदारले माबसक रुपमा बबबि बर्र्रण यस कायावलयमा पेश गनुव पनेछ । बर्र्रण पेश नगरेको कारण संकलन/ईत्खन्न रोक्का भएमा ठेकेदारले कुन  बकबसमको 

हजावना दाबब गनव पाआन ेछ न ।  

१२. ठेकेदारले ढुङ्गा, बगट्टी, गे्रभल, बालुर्ा संकलन/ईत्खनन ्कायव गदाव गराईैँदा बागमती खोलाको  रमौली ब ररया घाट १ र २ को स्र्ीकृत EIA को शतव पालना गदाव र्ातार्रणीय 

नाकारात्मक प्रभार् न्यनूीकरण कायवमा लाग्ने खचव ठेकेदार अफ ले व्यहोनुव पनेछ । नेपाल सरकारबाट बन्देज लगाआएको ऄर्बधमा खोलाबाट नबदजन्य पदाथव बझक्ने पाआने छ न ।  

१३. कुन  कारण जनाइ र्ा नजनाइ ठेक्का स्र्ीकृत गने अंबशक रुपमा स्र्ीकृत गने र्ा नगने तथा ऄन्य व्यर्स्था गने सम्पणूव ऄबधकार नगरपाबलकामा सुरबक्षत रहनेछ । शतव सबहतको 

बोलपत्रलाइ बदर माबननेछ । साथ  ररत नपगुी र्ा म्याद माघी अएको बोलपत्र ईपर कुन  कायवर्ाही हुने छ न ।  

१४. सम्माबनत ऄदालत, नेपाल सरकारको नीबत, बनदशेन तथा अदेशको पालना गनुव गराईन ु र लाग ु गनुव नगरपाबलका/ठेकेदारको कतवव्य एर्म ् दाबयत्र् हुनेछ । ठेक्का सम्बन्धी 

कायावलय तथा ठेकेदार बीच कुन  बर्र्ाद ईत्पन्न भएमा नगरपाबलकाको बनणवय ऄनसुार हुनेछ साथ  नगरपाबलकाले बेला बेलामा अर्श्यक बनदेशन बदन सक्नेछ र ईि  बनदशेन 

पालना गनुव सम्बबन्धत ठेकेदारको कतवव्य हुनेछ ।  

१५. नबदजन्य पदाथव ईत्खन्न गनव ठुला मेबशनरी ईपकरण प्रयोग गनुव पने ऄर्स्थामा यस कायावलयको बनणवय ऄनसुार हुनेछ ।  

१६. राबष्ट्रय राजमागव र्ा सहायक राजमागवमा ढाट (तगारो) राखी र्ा ऄन्य कुन  प्रकारको ऄर्रोध खडा गरी कर बलन पाआने छ न । तोबकएका कर संकलन स्थानमा दररेट सबहतको 

होबडङ्ग बोडव राख्न ुपनेछ ।  

१७. ईत्खनन ्तथा बबबि भएको नबदजन्य पदाथव रौतहट बजल्ला बभत्र मात्र प्रयोग गनव पाआनेछ । ऄन्य बजल्ला तथा बर्देशमा बनकासी गनव पाआने छ न ।  

१८. यसमा ईल्लेख भएका कुराहरुमा सोबह बमोबजम र ईल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा सार्वजबनक खररद ऐन, २०६३ बनयमार्ली २०६४ र ऄन्य प्रचबलत काननू ऄनसुार हुनेछ । 
   

लजल्िा भरीको नलदजन्य पदाथय लनकासी र लबलक्र हुने ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा, गे्रभि तथा पांगो (लनलज जग्गामा ईत्पालदत सलहत) कर दस्तुर (भ्याक बाहेक) को संकिन दर रेकः- 
 

क्र.सं. लववरण आकाइ प्रलत लनकासी तथा लबलक्र कर रु. कैलफयत 

१ 
नबद नालाबाट बनकासी तथा बबबि हुने ढुङ्गा, बगट्टी, बालुर्ा र ग्रेभल ( बनबज जग्गामा ईत्पाबदत 

हुने) समतेका 
क्यू बफट ६.२५ 

ठेकेदारले भ्याट १३% रकम थप गरी 

सकंलन गनुव पनेछ ।  

 


