
 

रंगेली नगरपाललका 

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
रंगेली, मोरङ  

१ नं प्रदेश, नेपाल  
                                                   

लेलिज साईकल खररद गरर सप्लाईको लालग बोलपत्र आह्वान गररएको सूचना 

(प्रथम पटक सूचना प्रकालशत लमलतिः २०७८।७।७) 
र्स रंगेली नगरपाललका अन्तगयतका लबद्यालर्हरुका २०७७ मा SEE उलतर्य गरेका छात्राहरुको लालग लेलिज साईकल E bidding को 

माध्यमबाट  खररद गरर सप्लाई गननय पने भएकोले ईजाजत प्राप्त फमय, संस्था वा कम्पनीले आफ्नो फमय, संस्था वा कम्पनी दताय प्रमार् पत्र, 

व्यवसार् दताय प्रमार्पत्र (आ.व.२०७७।०७८ सम्म नलवकरर् गररएको), स्थार्ी लेखा (प्यान) दताय प्रमार्पत्र, मन.अ.कर दताय प्रमार्पत्र, कर 

चनक्ता प्रमार्पत्र (०७७।०७८ वा म्याद थप भएको) लगार्तका कागजातहरुको प्रलतललपी सँलग्न गरी लनम्न शतयहरुको अलिनमा रलह र्ो 

सूचना प्रकालशत भएको लमलतले ३१ औ लदनको १२ बजेसम्म PPMO/EGP/NP मा प्रस्ताव दताय गननयहुन र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ । दताय 

भएको प्रस्तावहरु सोही लदन अपरान्ह २.०० बजे पलछ खोललने छ । 

 तपलसल  

सि.नं. िामानको सििरण ल.ई. रकम धरौटी 

रकम 
दरभाउ–पत्र 

फारम दसु्तर 
कैसफयत 

एन.लस.बी./रंगेली/गनिस/०९/०७८/७९ लेलिज साईकल खररद 

गरर सप्लाई गने कार्य 
३६०१७६९.९१ 

 
१०२०००.०० 

 
रु.३०००.००  

शततहरुः 

१. बोलपत्र खरीद गने र दताय गने लदन सावयजलनक लवदा पनय गएमा सोको भोललपल्ट सोही समर्मा लवलि गने र दताय गने कार्य गररनेछ । 

२. बोलपत्र दाताले आफन ले कवोल गरेको रकम अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेख्ननपनेछ । केरमेट भएको खण्डमा अक्षरलाई मान्यता लदईनेछ । 

३. सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ र लनर्मावली २०६४ अननसार ररत नपनगेका र समर्मा दताय नभएका प्रस्तावहरु उपर कन नै कारवाही गररने 

छैन । बोलपत्रमा उले्लख भएका सामानहरुको पररमार् कार्ायलर्को आवश्यकता अननसार थपघट गनय सलकनेछ । 

४=   बोलपत्रदाताले फारम दस्तनरको रकम रंगेली नगरपाललकाको नाममा रहेको कृलि लवकास बैंकमा रहेको राजश्व  खाता नं. ग(१+.१)-

०६०१४०११५०२५७०११ मा जम्मा गरेको भौचर सँलग्न गरी पेश गननयपनेछ । 

५.  बोलपत्रदाताले िरौटी वापतको रकम रंगेली नगरपाललकाको नाममा रहेको कृलि लवकास बैंकमा रहेको िरौटी खाता नं. 
०६०१४०११५०२५७०७९ मा जम्मा गरेको भौचर वा बोलपत्र दताय गने अन्तन्तम लदन देन्तख १२० लदन मान्य अवलि भएको नेपाल 

सरकारबाट मान्यता प्राप्त बैंकको बैंक ग्यारेन्टी सँलग्न गरी प्रस्ताव साथ पेश गननयपनेछ । 

६. सामानहरुको मूल्य मन.अ.कर. बाहेक भननयपनेछ । 

७. बोलपत्र  पेश गदाय कार्ायलर्ले तोकेको समर्लभत्र बनझाउननपनेछ । 

८. बोलपत्र  स्वीकृत गने वा नगने समू्पर्य अलिकार कार्ायलर्मा लनलहत रहनेछ । 

९. थप अन्य जानकारीको लालग रंगेलीमा सम्पकय  गनय सलकनेछ ।   

                                                                                                                                       प्रमनख प्रशासकीर् अलिकृत 
 


