
 
 

  
   

 

;'/Iff ;]jf आपूर्तिको लागि वोलपत्र आव्हानको सूचना 
(प्रथम पटक सूचना प्रकाशित शमतत:  २०७६/०५/२५) 

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ताशलम केन्द्रको लाधि सुरक्षा सेिा आपुतति कायि ठेक्कामा िराउनु पने भएकोल े
त्यस्ता कामदार आपूतति िनिका लाधि नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त सेिा प्रदायक 
संस्था/कम्पनी/फमिबाट तनम्न ितिहरुको अधिनमा रही ररतपूििकको शसलबन्द्दी बोलपत्र फाराम दाखिला िनि 
आह्िान िररन्द्छ ।  

ितिहरुुः 
1. आपूतति िनुिपने सुरक्षाकशमि संख्या: सुरक्षा िार्ि-६, कमाण्र्र- १ िरी जम्मा ७ जना । अनुमातनत 

लाित रु. २४,८३,८५७।८० (िावषिक) रहेको छ ।  

2. बोलपत्र फाराम देहायको शमतत र समय शभत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ताशलम केन्द्रको नाममा 
रहेको बैंक अफ काठमार्ौं शलशमटेर् को सुयिविनायक िािामा रहेको िाता नं. ०१२७०००००००३५२४ 
मा (पतछ फफताि नहुने िरर) रु. ३,०००/- जम्मा िरेकोो सक्कल बैंक भौचरका साथ कर 
सम्बन्न्द्ि अद्यािधिक कािजात, नविकरण िररएको इजाजत पत्र समेत संलग्न िरी शमतत 
२०७६।०६।२३ िते कायािलय समय शभत्र ताशलम केन्द्र बाट िररद िनि सफकनेछ । 

3. बोलपत्र फाराम शमतत २०७६।०६।२४ िते ददउंसो १२:०० बज ेसम्ममा ताशलम केन्द्रमा दताि िरर 
सक्नु पनेछ । रीतपूििक दताि भएको बोलपत्रहरु सोही ददन ददनको १४:०० बज े सम्बन्न्द्ित 
बोलपत्रदाताहरुको रोहिरमा (उपन्स्थत नभए पतन) िोशलनेछ ।   

4. बोलपत्र फाराम साथ जमानत िापत (विर्िण्र्) रु. १,११,०००/- बराबरको रकम िति नं. २ मा 
उल्लेखित िातामा जम्मा िरेकोो सक्कल बैंक भौचर िा सो बराबरको नेपाल न्स्थत कुनै िाखणज्य 
बैंकबाट यस कायािलयको नाममा जारी भएको बोलपत्र िोल्ने शमततबाट कम्तीमा  १२० मान्द्य अिधि 
भएको बबना ितिको बैंक जमानीपत्र अतनिायि रुपमा संलग्न हुनुपनेछ ।  

5. बोलपत्रदाताल ेकबोल िरेको इकाई दररेट तथा कूल रकम, अकं र अक्षरमा प्रष्ट हुनेिरी उल्लिे 
िनुिपनेछ।दररेटमा उल्लेखित अंक र अक्षरमा फरक पनि िएमा अक्षरमा लखेिएको र दररेट अनुसार 
हुने कुल रकम कायम हुनेछ । 

6. बोलपत्र फाराम आंशिक िा पूणिरुपले कुनै कारण जनाई िा नजनाई स्िीकृत िने िा निने िा 
सूचना नै रद्द िने पूणि अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सुरक्षक्षत रहनेछ ।  

7. अन्द्य ितिहरु बोलपत्र फाराममा उल्लिे भए बमोन्जम हुनेछ ।  

8. बोलपत्र सम्बन्द्िी अन्द्य जानकारीको लाधि कायािलय समयशभत्र यस कायािलयमा सम्पकि  िरी बुझ्न सफकनेछ ।       

  नेपाल विद्युत प्राधिकरण 
इन्न्द्जतनयररङ सेिा तनदेिनालय 

ताललम केन्द्र 
िररपाटी¸ भक्तपुर। 
सम्पकि ुः ०१-६६१००३३      


