नेपाल सरकार

भूमिसुधार तथा व्यवस्था िन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन प्रमिक्षण के न्त्र
धुमलखेल, काभ्रेपलाञचोिक

मसलबन्त्दी बोिलपर आव्हानकोि सूचना
(प्रथि पटक प्रकामित मिमत २०७२।११।०२)
यस भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रिा रहेको तपसील बिोशििका भवनहरुको रे ट्रो फिफिङ्ग सफहतको मनिााण/ििात काया गननप
ा ने भएकाले मिमत २०७२।१२।०२
गते मभत्र नेपाल सरकारबाि सम्बन्द्धीत कायाको लागी इिाित प्राप्त इच्छन क नेपाली मनिााण व्यवसायीहरुबाि बोलपत्र र तपसीलिा उशललशित िताहरुको अधीनिा

रही रीतपूवक
ा को मसलबन्द्दी बोलपत्र पेि गननह
ा न
न यो सूचना प्रकाशित गररएको छ। साथै e-bidding बाि बोलपत्र दताा गना चाहने इिाित प्राप्त इच्छन क नेपाली
मनिााण व्यवसायीले www.bolpatra.gov.np िा login गरी मसलबन्द्दी बोलपत्र पेि गना सक्ननहन
न छ
े ।

कायाको फववरण:

बोलपत्र/

कािको फववरण

बोलपत्र िारि दस्तनर

बोलपत्र ििानत रकि

बोलपत्र दाशिला गने
िाध्यि

ठे क्का नं.

रु.

रु.

५-०७२।०७३

Retrofit of Training Building and Interior
Construction Work

३०००।-

२,४५,०००।-

 मसलबन्द्दी बोलपत्र
 e-bidding

६-०७२।०७३

Retrofit of Boys Hostel Building and
Interior Construction Work

३०००।-

१,८०,०००।-

 मसलबन्द्दी बोलपत्र
 e-bidding

िताहरु :
१.

बोलपत्र िारि मिमत २०७२।१२।०१ गते कायाालय सिय मभत्र इिाित प्राप्त इच्छन क नेपाली मनिााण व्यवसायीको प्रोपाइिर वा मनिको आमधकाररक
प्रमतमनमधबाि ररतपूवक
ा दस्तनर मतरी (पमछ फिताा नहनने गरी) भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, भण्डार िािाबाि Specification सफहतको बोलपत्र िारि िररद
गना सफकने छ।

२.

बोलपत्र िारि िररद गना इच्छन क मनिााण व्यवसायीहरुले रु १०।– को फिकि िााँसी मनयिाननसारको कागिात दस्तनर मतरे को रमसद पेि गरी मनवेदन

ददननपनेछ। मनवेदन साथ उद्योग दताा प्रिाण-पत्र, ठे क्का (इिाित) प्रिाणपत्र, आयकरको स्थायी नम्बर लेिा नम्बर, आ.व.२०७१।०७२ सम्िको कर च नक्ता
प्रिाणपत्र र िूलय अमभवृफि कर प्रिाणपत्रको प्रमतमलफप पेि गननप
ा नेछ।

३.

बोलपत्रदाताले मसलबन्द्दी बोलपत्र साथ उललेशित ििानत रकि धरौिी वापत कोष तथा लेिा मनयन्द्त्रक कायाालय, काभ्रेको नाििा राफिय बाशणज्य बैंक,
धनमलिेलिा रहेको ि.३ धरौिी िाता नं. १०४०२०३ िा िम्िा गरे को सक्कल बैंक भौचर वा यस केन्द्रको नाििा िारी गररएको १२० (एक सय मबस) ददन

सम्ि म्याद भएको नेपाल सरकारबाि िान्द्यता प्राप्त बक कबाि िारी भएको बैंक ििानीपत्र (Bid-Security) पेि गननप
ा नेछ। सो ििानी पत्र/भौचरिा सम्बशन्द्धत
न नेछ। सम्झौता सम्पन्द्न भएपमछ िात्र ििानत वापतको रकि फिताा गररनेछ।
ठे क्का पट्टा नं. र कािको फववरण उललेि भएको हननप
४.

बोलपत्रको िाि बाफहर बोलपत्र नम्बर, दाशिला गने कायाालयको नाि, कािको फववरण र बोलपत्रदाताको नाि, ठे गाना र िोन नं (घरको, िोबाइल) स्पष्ट
न नेछ।
लेशिएको हननप

५.

बोलपत्र पेि गने इच्छन क मनिााण व्यवसायीहरुले कशम्तिा एक(१) विा भवनको रे ट्रो फिफिङ्गको काया सम्पन्द्न गरे को हननपन नेछ। दन
गना

६.

च्छन क मनिााण व्यवसायीले प्रत्येक ठे क्का नं.का लागी छन िा छन िै बोलपत्र िारि िररद गरर प्रस्ताव दताा गराउननपनेछ।

बोलपत्र िाराि मिमत २०७२।१२।०२ गते ददनको १२:०० बिे मभत्र यस प्रशिक्षण केन्द्रिा दताा वा e-submission गरा
पेि गररएको बोलपत्रहरुला

विा ठे क्काकालागी काि

सक्ननपनेछ। अन्द्य कायाालयिा

िान्द्यता दद ने छै न। दाशिला हनन आएका वा e-submitted बोलपत्रहरु २०७२।१२।०२ गते ददनको २:०० बिे यस भूमि

व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, धनमलिेलिा बोलपत्रदाता वा मनिको अमधकार प्राप्त प्रमतमनमधको रोहवरिा िोमलने छ। बोलपत्रदाता वा मनिको प्रमतमनमध उपशस्थत
नभए पमन बोलपत्र िोलन कननै बाधा पने छै न।
७.
८.

बोलपत्र िररद गने, दताा गने र िोलने अशन्द्ति ददन सावािमनक फवदा परे िा उक्त कायाहरु फवदाको लगतै कायाालय िनलेको ददन सोही सियिा हननछ
े ।

बोलपत्रदाताले पररिाणको िनलय पत्र (BOQ) िा िूलय अमभवृफिकर (VAT) बाहेक मतननप
ा ने सबै कर र अन्द्य िनलक सिावेि गरी अंक र अक्षर दनवैिा स्पष्टसं ग
आइििवाइि दररे ि उललेि गननप
ा नेछ। अंक र अक्षरिा िरक परे िा अक्षरला

९.

िान्द्यता ददइने छ।

एउिा िािाका नािबाि िररद गररएको बोलपत्र िारि अको ििाका नाििा दाशिला गना पाइने छै न।

१०. मसलबन्द्दी बोलपत्र पूणा वा आंशिक रुपिा स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणा अमधकार यस केन्द्रिा सनरशक्षत रहनेछ। सनचनाको िता फवपररत भएको, केन्द्रबाि

उपलब्ध गराइएको बोलपत्र िारििा कननै थपघि गररएको, म्याद नाघी आएको, ररत नपनगेको, िता राशिएको बोलपत्र उपर कननै कारवाही हननछ
े ै न।

११. अन्द्य फवस्तृत फववरण Bid Document को Bid Data Sheet (BDS) िा उललेि गररएको छ। सो सम्बन्द्धिा आवश्यक पने प्रिाणहरु पेि गने शिम्िेवारी

बोलपत्रदाताको हननछ
े ।

१२. यस सूचनािा उललेि नभएका कनराहरुको हकिा सावािमनक िररद ऐन २०६३ र सावािमनक िररद मनयिावली २०६४ (सं िोधन सफहत) तथा प्रचमलत

कानून बिोशिि हननछ
े ।

१३. www.bolpatra.gov.np बाि बोलपत्र दताा गराउन

च्छन क ििाहरुले:

(क) बोलपत्र िाराि www.bolpatra.gov.np िा login गरी डाउनलोड गननप
ा नेछ।

(ि) िाराि डाउनलोड गरे पश्चात बोलपत्र िाराि वापतको दस्तनर राफिय वाशणज्य बैंक, धनमलिेलिा कायालयको कोड नं. ३०-३३६-०१ रािस्व िाता नं.
१-१-००१ रािस्व शिषाक १४२२७ िा िम्िा गरी सो भौचरको Scan कपी सम्बन्द्धीत िहलिा upload गननप
ा नेछ।

(ग) अन्द्य आवश्यक कागिातहरुको Scan कपी सम्बन्द्धीत िहलिा upload गरी पेि गननप
ा नेछ। फ्याक्स ट्रान्द्िर आदद िािात गररने िररद उपर कारवाही
गररने छै न।

१४. मसलबन्द्दी बोलपत्र सम्बन्द्धी अन्द्य थप कनरा बनझ्नन परे िा कायाालय सिय मभत्र यस केन्द्रको योिना िािा िोन नं. ०११-६६१४५५ वा फ्याक्स नं . ०११-

६६२०७८ िा सम्पका गना सफकनेछ।

१५. बोलपत्र स्वीकृत भएिा बोलपत्रदाताले कबोल अंकको ५ प्रमतितले हनन आउने धरौिी वापतको रकिको बक क भौचर वा यस प्रशिक्षण केन्द्रको नाउिा िारी

गररएको कशम्तिा ६ िफहना म्याद भएको काया सम्पादन ििानत (Performance Bond) पेि गननप
ा नेछ।

