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 गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण (Profile)  लिमायणको प्रस्ताव पेश गिे सूचिा 
 

प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत : २०७५/०९/१६ 

 

यस गाउँपालिकाको सम्पणुय वववरणहरु झल्कि ेतथयाांक सवहतको वस्तगुत वववरण (Profile)  प्रस्ताव अध्ययि गरी  प्रलतस्प्रधाको 
आधारमा सेवा प्रदायक सांस्था छिौट गरी लिमायण गिुय पिे भएकोिे इच्छुक योग्यता पगेुका फमय/सांस्था/कम्पिीहरुिे देहायको 
शतयहरुको अलधिमा रवह १५ ददि लभत्रमा ररत पूवयकको प्रस्ताव पेश गिय हिु यो सूचिा प्रकाशशत गररएको छ ।  

शतयहरु : 
१.प्रस्तावकिे यस कायायियवाट लियमाअिसुार TOR रु १०००। लतरर १५ औां ददि लभत्रमा खररद गिय सक्ि ुहिुेछ । TOR 
खररद गियको िालग लिवेदि साथ म.ुअ.कर दताय प्रमाण पत्र, आ.व. २०७४/७५ को कर चकु्ता प्रमाण पत्र, सम्वन्धीत फमय, 
कम्पिी वा सांस्था दताय  र िववकरणको प्रमाणपत्रको फोटोकवप राखी लिवेदि ददि ुपिे छ ।  
 
२. प्रस्तावकिे आलथयक एवां प्राववलधक प्रस्ताव अिग अिग खाममा शशिवन्दी गरी खाम वावहर अिग अिग िाम िेशख पिुः 
दवैुिाई एउटै खाममा लसिवन्दी गरी पेश गिुय पिेछ । शशिवन्दी प्रस्ताव १६ औ ददि ददिको १२ वजे लभत्र कायायियमा 
दताय गरर सक्ि ुपिेछ । यसरी दताय भएका प्रस्ताव ददिको २:०० वजे लियमाअिसुार खोलििेछ । प्रस्ताव दाताको प्रलतलिधी 
खोल्िे समयमा उपशस्थत िभएमा खोल्ि वाधा पिे छैि ।  

३.शशिवन्दी भई िआएको, म्याद िाशि आएका वा प्रचलित काििु अिसुार ररत पूवयक पेश हिु िआएका प्रस्ताव उपर कुिै 
कारवावह हिुे छैि ।  

४.प्रस्ताव दताय र खोल्ि ेददि सावयजलिक ववदा पिय गएमा त्यस पलछ िगतै्त कायायिय खोिेको ददि उल्िेशखत समय अिसुार 
िै दताय, खोल्ि ेददि र समय मालिि ेछ ।  

५. ररतपूवयक दताय हिु आएका शशिवन्दी प्रस्तावहरु सावयजलिक खररद ऐि २०६३ र लियमाविी २०६४ तथा यस 
कायायियवाट स्वीकृत भएको TOR मा उल्िेशखत शतय वमोशजम मूल्याांकि गरी प्रस्ताव छिौट गररि ेछ ।  

६.प्राववलधक रुपमा सफि प्रस्तावकहरुको मात्र आलथयक प्रस्ताव खोलििे छ ।  

७.प्रस्ताव स्वीकृत गिे‚ िगिे वा काययक्रम खारेज गिे सम्पूणय अलधकार कायायियमा लिवहत रहिे छ ।  

८.अन्य थप जािकारी भएमा कायायियमा सम्पकय  गिय सवकिेछ । 

 फो.िां  ९८५२०७३८८८ वा www.ramprasadraimun.gov.np मा हेिय सवकिेछ ।  
 

प्रमखु प्रशासवकय अलधकृत 
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