
कटारी नगरपालिका  

नगर काययपालिकाको कायायिय  

कटारी,उदयपुर  

प्रदशे नं. १ नेपाि  

कटारी नगरपालिका के्षत्र लभत्रको लबक्री शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धी लशिबन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना 
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स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा (११) को उपदफा (२) को खण्ड घ (६) अनुसार यस नगरपालिकाबाट आ.व.२०७६/०७७ को सम्झौता 

भएको लमलत देलख २०७७ आषाढ मसान्त सम्मको िालग देहाय बमोलजमको आन्तररक आय सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने भएकोि ेतोकीएको दररेटमा 

स्वीकृत प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण प्रलतबेदन (IEE) मा लनधायररत पररमाणमा उत्पादन गररएका रोडा,ढंुगा,बािुवा,ग्राबिे र माटो आदी लबक्री तथा 

लनकासी शुल्क दस्तुर संकिनको ठेक्का लिन ईच्छुक फमय वा कम्पनीहरु बाट तोकीएको न्युनतम अंकमा नघट्न ेगरी लशिबन्दी बोिपत्र खररद गरी पेश गनय यो 

सूचना प्रकालशत गररएको छ । 
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 शतयहरु :  

१  बोिपत्र खररद गनय इच्छुक बोिपत्र दातािे मु.अ.कर दताय प्रमाण पत्र, आ.व.२०७६/७७ सम्मको फमय नलवकरण, आ.व.२०७५/०७६ को कर चुक्ता 

प्रमाणपत्र पेश गरर सूचना प्रकालशत भएको लमलतिे ३१ औं फदनसम्म कायायिय समय लभत्र यस नगरपालिकाको रा.बा. बैंक शाखा कटारीमा रहकेो 

खाता नं. २०५०३०३००७१०२ मा रु. ३०००/- (अक्षरेपी रु. tLg हजार मात्र) जम्मा गरी PPMO को ववे साईट www.bolpatra.gov.np/egp 

बाट  Bid Document खररद गरर ३१  औं फदनको १२:००बजेसम्म E-bidding गरी पेश गनुयपने छ ।  

२  बोिपत्र फारम साथ w/f}6L jfktsf] /sd यस कायायियको रा.बा. बैंक शाखा कटारीमा रहेको खाता नं. धरौटी खाता नं. २०५०३०३००७१०२  

मा रकम जम्मा गरेको सक्कि ैभौचर वा सूचनामा जारी भएको लमलति ेकलम्तमा १२० फदन म्याद भएको यस कायायियको नाममा जारी भएको नेपाि 

राष्ट बैंकबाट मान्यता प्राप्त 'क' वगयको वालणज्य बैंकको ग्यारेन्टी (लवडवड) पेश गनुयपने छ । 

३  वोिपत्र फाराम खररद एवं दालखिा गने अलन्तम फदन लवदा पनय गएमा सो फदनपलछ कायायिय खिुेको फदनिाई क्रमश अलन्तम फदन मालनने छ । 

४  प्राप्त हुन आएका वोिपत्र दताय गन ेम्याद सफकएको फदनको २ बजे प्रस्ताव दतायहरु वा लनजका प्रलततलनलधहरुको रोहवरमा खोलिनछे । 

५  नेपाि सरकारका प्रचलित कानुन बमोलजम िाग्ने आय कर, मूल्य अलभवृलिकर तथा अन्य शुल्कहरु प्रस्तावक स्वयमिे लतनुयपनछे । 

६  ढंुङ्गा, वािुवा, माटोका आफदका कर तथा शूल्क संकिनका िालग लनम्नानुसार दररेट लनधायरण गररएको छ । 

क्र.स. लववरण इकाई दर (संकिन शलु्क) 

१. ढंुङ्गा,लगट्टी, स्िटे, माटो, ग्राभेि र रोडा घाटगद्यी एंव लबक्री (स्वीकृत खानी के्षत्र बाहके )  क्युफफट ४ 

२. वािुवा  क्युफफट ३ 

७  बोिपत्र दाताि ेBOQ मा आफुिे कबिु गरेको रकम अंक र अक्षरमा केरमेट नगररकन स्पष्टसगँ िखे्नु पनछे । अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरमा 

िेलखएकोिाई मान्यता फदईनछे । 

८  यस नागारपालिकामा रकम बुझाउँन ुपन ेबाँकी बक्यौता भएका फमयहरुको त्यस्तो बाँकी रकम नबुझाएसम्म लनजको बोिपत्र स्वीकृत गररन ेछैन । 

९  स्वीकृत ठेक्का अंकिाई तीन फकस्तामा लवभाजन गररएको छ । पलहिो फकस्ता ३५% दोस्रो फकस्ता ३५ % र अलन्तम फकस्ता ३० % गरी तीन 

फकस्तामा लवभाजन गररएको छ । पलहिो फकस्ता ३५ % सम्झौता गनय अगावै दालखिा गरी बाँकी ६५ % को हकमा जमानत वापत नेपाि सरकारको 

मान्यता प्राप्त बैंकिे यस कायायियको नाममा जारी गरेको कम्तीमा २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्म मान्य हुन ेबैंक ग्यारेन्टी पेश गनुयपनेछ ।   

१०  न्यूनतम ठेक्का रकम अनुमान/लनधायरण गदाय नगर के्षत्रलभत्र हाि दताय प्रकृयामा रहकेा खानी तथा उद्योगहरुको संभालवत कारोबारहरुिाई समावेश 

गररएको छैन । यस Bid Document मा उल्िेलखत के्षत्रको अिवा नयाँ के्षत्र (खोिा/नदी) पलहचान भई आएमा र नेपाि सरकारको लनणयय बमोलजम 

नेपाि सरकार/दातृलनकायिारा सञ्चािन हुने लवकास आयोजनाहरुको िालग प्रयोग हुन ेलनमायण जन्य सामाग्रीको लवफक्रको हकमा सम्बन्धीत आयोजना 

(स्वीकृत IEE को पररलध लभत्र रलह) ि ेप्रयोग गरेका पररमाणको आधारमा नागरपालिकाि ेछुटै रुपमा ठेक्का वन्दोवस्त गनेछ । 

११  सूचना प्रकाशन गन ेअवलध ३० फदनको हुन,े मूल्याङ्कन अवलध ७ फदन, आसयको सुचना ३ फदन हुन ेहुँदा तंत् समयिाई िाग्न ेसमय एफकनगरर रकम 

प्रस्ताव गन े। वोिपत्र स्वीकृत गने आशयको सूचना प्रकालशत भए पश्चात लनधायररत समय लभत्र कायायियमा सम्झौता गररसकु्न पनेछ ।यस अवलधिाइ 

आधार बनाइ सम्झौता पुवयको रकम दावी गनय नपाइन े। 

१२  ठेक्का अवलधभर ठेकेदारि े ठेक्का तोड्न पाउने छैन।लबचैमा ठेकेदारि े ठेक्का तोडेमा लनजबाट असुि हुन बाँकी रकमा १० प्रलतशत व्याज जोडी असुि 

उपर गररनेछ ।यसरी ठेक्का तोलड बाँकी अवलधका िालग ठेक्का वा अन्य व्यवस्था गदाय लनजि ेकबोि गरेको भन्दा कम रकम उठ्न गएमा सो कम रकम 

पलन पूवय ठेकेदारबाट सरकारी बाँकी सरह असुिउपर गररनछे । 

१३  सेवा शुल्क कर उठाउन ेसम्पुणय दालयत्व ठेकेदारको हुनेछ।त्यस सम्वन्धमा कायायियि ेकुन ैलजम्मेवारी वहन गन ेछैन, साथै प्रचलित कानुन बमोलजम 

लतनुयपन ेसम्पुणय करहरु ठेकेदार स्वयंि ेबुझाउनुपनेछ । 

१४  पररमाणका आधारमा ठेक्का सम्झौता हुन ेभएकोि ेबन्द आदी का कारणि ेकेलह फदन काम सुचारु नभएको अवस्थामा कुन ैपलन फकलसमको क्षलतपूर्तत 

दालव गनय पाइन ेछैन।कुन ैफकलसमको पररलस्थलत देखाई ठेक्का रकम छुट/लमनाहा सम्बन्धी कुन ैमाग कायायियिाई स्वीकार हुन ेछैन । 

१५  यस नगारपालिकाको छाप र कायायियको तफय बाट प्रमालणत नभएको फारमिाई मान्यता फदइने छैन । 

१६   म्याद नाघी वा ररत नपुगी प्राप्त भएको बोिपत्र उपर कुन ैकारवाही हुन ेछैन । 

१७   यस सूचनामा उल्िेख भएका कुरा यसै अनसुार र नभएको कुराको हकमा प्रचलित कानुन बमोलजम हुन ेछ । 

१८  लवषेश अवस्थामा सूचनामा उल्िेलखत शतय र समय हरेफेर गनय र बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पुणय  अलधकार यस नगारपालिकामा लनलहत   

रहनछे ।  यस सम्बन्धमा थप जानकारी कटारी नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय  बाट प्राप्त गनय सफकन ेछ । 

१९  आ.व. ०७६/०७७ का िालग कर संकिन शरुु  लमलत सम्झौतामा उल्िेलखत भए अनुसार हुनेछ । 
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