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काठ दाउरा लििाम विक्री सम्िन्धी शिििन्दी दरभाउपत्र (दरभाउपत्र नं. 075/76-DHA-Q01) 

प्रथम संसोधन 

लमलि २०७५/०४/१६ मा प्रथम पटक प्रकाशिि नेपाि विद्यिु प्रालधकरण, ढल्केबर लिड िाखा, ढल्केबर, धनषुा शथथि कममचारी आिास पररसर लभत्र ९ 
थान मसिा जािको रुखहरु कटान भई उत्पादन भएका काठ दाउराहरु जे जथिो अिथथामा छन ्सोवह अिथथामा बोिपत्र प्रथाबाट लबवक्र गनम लनकालिएको 
बोिपत्रमा लनम्नानसुारको संसोधन गररएको जानकारीको िालग अनरुोध छ । 

क्र.सं. वििरण हेनुम पने 
खण्ड 

विद्यमान व्यिथथा संसोलधि व्यिथथा 

१ लििाम लबवक्र 
सम्बशन्ध सूचनाको 
बुंदा नं. १ 

बोिपत्र खररद गनम चाहन े व्यशि, फमम िा कम्पनीिे श्री 
ने.वि.प्रा.,प्रिारण लनदेिनाियको नाममा श्री   एभरेथट बैंक, 

बानेश्वर िाखामा संचालिि चल्िी खािा नं. 
००१००१०५००००९५ मा न.ेरु. १०००(पलछ वफिाम नहनुे) 
बझुाएको सक्कि भौचर पेि गरर  यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशिि 
लमलििे २१ औ ंददन सम्म कायामिय समयलभत्र ने.वि.प्रा., हेटौडा-
ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिथटेसन विथिार आयोजना, 
ने.वि.प्रा. िालिम केन्र, खररपाटी, भिपरुबाट खररद गनम सवकने 
छ ।  

बोिपत्र खररद गनम चाहने व्यशि, फमम िा कम्पनीिे श्री 
ने.वि.प्रा.,प्रिारण लनदेिनाियको नाममा श्री   एभरेथट बैंक, 

बानेश्वर िाखामा संचालिि चल्िी खािा नं. 
००१००१०५००००९५ मा न.ेरु. ११३०(पलछ वफिाम 
नहनुे) बझुाएको सक्कि भौचर पेि गरर  यो सूचना प्रथम 
पटक प्रकाशिि लमलििे २१ औ ं ददन सम्म कायामिय 
समयलभत्र ने.वि.प्रा., हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. 
सिथटेसन विथिार आयोजना, ने.वि.प्रा. िालिम केन्र, 

खररपाटी, भिपरुबाट खररद गनम सवकने छ । 

२ दरभाउपत्र सम्िशन्ध 
लनदेिन िथा 
ििमहरुको बुंदा नं. 
२ 

यो दरभाउपत्र श्री ने.वि.प्रा.,प्रिारण लनदेिनाियको नाममा श्री 
एभरेथट बैंक, बानेश्वर िाखामा संचालिि चल्िी खािा नं. 
००१००१०५००००९५ मा न.ेरु. १०००|- (वफिाम नहनुे) 
नगद जम्मा गरेको सक्कि भौचर सवहि लनिेदन ददई लनम्न 
थथानहरुबाट खररद गनम सवकने छ । 

यो दरभाउपत्र श्री ने.वि.प्रा.,प्रिारण लनदेिनाियको नाममा 
श्री एभरेथट बैंक, बानेश्वर िाखामा संचालिि चल्िी खािा नं. 
००१००१०५००००९५ मा न.ेरु. ११३०|- (वफिाम नहनुे) 
नगद जम्मा गरेको सक्कि भौचर सवहि लनिेदन ददई लनम्न 
थथानहरुबाट खररद गनम सवकने छ । 
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धललाम धबवक्र सम्बशन्ि सूचना (र्दरभाउपत्र नं. 075/76-DHA-Q01) 

प्रथम पटक प्रकाशशत धमधतिः २०७५/०४/१६ 

नेपाल विद्यतु प्राधिकरण, ढल्केबर धिड शाखा, ढल्केबर, िनषुा शस्थत कममचारी आिास पररसर धभत्र ९ थान मसला 
जातको रुखहरु कटान भई उत्पार्दन भएका काठ र्दाउराहरु जे जस्तो अिस्थामा छन ्सोवह अिस्थामा बोलपत्र 
प्रथाबाट धबवक्र गररने भएकोले इच्छुक व्यशक्त, फमम िा कम्पधनबाट तपशशलमा उल्लेशखत शतमको अधिनमा रहन े
गरर ररतपूिमकको शशलबन्र्दी बोलपत्र पेश गनम आव्हान गररन्छ । 

 

१.बोलपत्र खररर्द गनम चाहने व्यशक्त, फमम िा कम्पनीले श्री ने.वि.प्रा.,प्रशारण धनरे्दशनालयको नाममा श्री   एभरेस्ट 
बैंक, बानेश्वर शाखामा संचाधलत चल्ती खाता नं. ००१००१०५००००९५ मा ने.रु. १०००(पधछ वफताम 
नहनुे) बझुाएको सक्कल भौचर पेश गरर  यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत धमधतले २१ औ ंदर्दन सम्म कायामलय 
समयधभत्र ने.वि.प्रा., हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना, ने.वि.प्रा. ताधलम केन्र, 

खररपाटी, भक्तपरुबाट खररर्द गनम सवकन ेछ । यसरी धबवक्र भएका बोलपत्रहरु २२ औ ंदर्दनको १२:०० बजे 
सम्म र्दताम भईसक्न ुपनेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु सोवह दर्दनको १२:३० बजे बोलपत्रर्दाता िा धनजको अधिकाररक 
प्रधतधनधिको रोहिरमा हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना, न.ेवि.प्रा. ताधलम 
केन्र, खररपाटी, भक्तपरु मा खोधलने छ । खररर्द िा र्दशखला गने अशन्तम दर्दन धबर्दा परेमा सो को भोधलपल्ट 
कायामलय खलेुको दर्दन खररर्द िा र्दाशखला गनम र खोल्न सवकने छ । 

२.बोलपत्र फारम खररर्द गनम आउने व्यशक्त, फमम िा कम्पनीले अध्यािधिक नविकरण सवहतको फमम िा कम्पधन 
र्दताम प्रमाणपत्र, आयकर र्दताम प्रमाणपत्र, मूल्य अधभबवृि कर (भ्याट) र्दताम प्रमाणपत्र र आ.ि. २०७३/७४ 
सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपत्र तथा व्यशक्तको हकमा नपेाली नागररकताको प्रमाशणत प्रधतधलवप धनिेर्दनसाथ 
संलग्न गरर बोलपत्र खररर्द गनम सवकनेछ । 

३.बोलपत्र पेश गर्दाम आफुले कबोल गरेको रकमको १०% ले हनु आउन ेरकम िरौटी िापत श्री न.ेवि.प्रा., 
हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजनाको नाममा रहेको श्री एभरेस्ट बैंक, 

काधलमाटी शाखामा संचाधलत चल्ती खाता नं. ०३७००१०५२००५०५ मा नगरै्द जम्मा गरेको भौचर िा 
बैंक जमानतको हकमा कशम्तमा नब्बे दर्दन मान्य अिधि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनमुधत प्राप्त “क” 
श्रोणीको िाशणज्य बैंकबाट जारी भएको बैंक जमानत संलग्न गनुम पनेछ । 

४.ररत पिुमक प्राप्त बोलपत्रहरु मध्ये बढी रकम कबोल गने बोलिालालाई उक्त समान दर्दने नदर्दने र कुनै कारण 
जनाई िा नजनाई आशंशक िा पूणम रुपले स्िीकृत गने िा नगने अधिकार यस प्राधिकरणमा सरुशित रहने छ 
। कटान भई पाएधलङ्ग गरेर राशखएको मसला जातको काठ र्दाउराहरुको धलस्ट अनसुार न्यनुतम कुल रकम 
भ्याट सवहत ने.रु.१,६१,९४३.१३।- कायम  गररएको छ । धललाम हनुे काठ र्दाउराहरुको धनरे्दशन, शतम 
र सामानहरुको वििरण धललाम धबक्रीको बोलपत्र फारममा संलग्न गररएको छ । 

 

नेपाल विद्यतु प्राधिकरण, प्रशारण धनरे्दशनालय 

हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना 
खरीपावट, भक्तपरु (फोन नं. ०१-६६२००१८, ईमेल: hdi400kvss@nea.org.np ) 

 

 

 

 

mailto:hdi400kvss@nea.org.np
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काठ दाउरा लििाम लिक्री सम्वन्धी लिििन्दी दरभाउपत्र फाराम 

 
धललाम वििरण : ढल्केबर सिस्टेशनको कममचारी आिास धनमामण स्थलमा रहेका काठ र्दाउरा विक्री गने 

 
र्दरभाउपत्र धबवक्र वितरण गने अशन्तम धमधत:२०७५।०५ ।०५   

                        समयिः कायामलय समय धभत्र । 

 

र्दरभाउपत्र र्दाशखला गने अशन्तम धमधत:२०७५।०५ ।०६    

                         समयिः दर्दनको १२ बजे सम्म । 

र्दरभाउपत्र खोल्न धमधत: २०७५।०५ ।०६    

              समयिः १२:३० बजे  । 

 

              स्थान: हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना, 
                    खररपाटी, भक्तपरु 

 
 
 
 
 

र्दरभाउपत्र खररर्द गने व्यशक्त, फमम िा कम्पधनको नाम: 
 

ठेगाना:  
धमधत: 
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र्दरभाउपत्र सम्िशन्ि धनरे्दशन तथा शतमहरु: 
१.  र्दरभाउपत्रको आिार: 

 

यस र्दरभाउपत्रको सबै भाषाहरु नेपाली अथिा अंिजेी भाषमा हनुेछ । प्रस्ततु बोलपत्रमा बोलपत्र सम्िन्िी 
धनरे्दशन तथा शतमहरु तथा धनम्न कागजात अनसुार कायामशन्ित हनुेछ । 

 

(क) र्दरभाउपत्र 

(ख) र्दरभाउपत्रका शतमहरु 

(ग) पररमाणको मलु्य ताधलका 
(घ) र्दरभाउपत्र सम्िशन्ि अन्य कागजातहरु 

 

२. र्दरभाउपत्र र्दस्तरु, खररर्द, र्दाशखला, अशन्तम धमधत र सयम: 
 

यो र्दरभाउपत्र श्री ने.वि.प्रा.,प्रशारण धनरे्दशनालयको नाममा श्री एभरेस्ट बैंक, बानेश्वर शाखामा संचाधलत चल्ती 
खाता नं. ००१००१०५००००९५ मा ने.रु. १०००|- (वफताम नहनुे) नगर्द जम्मा गरेको सक्कल भौचर 
सवहत धनिेर्दन दर्दई धनम्न स्थानहरुबाट खररर्द गनम सवकन ेछ । 

 

स्थान : हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना, खररपाटी, भक्तपरु । 

 

र्दरभाउपत्र खररर्द गनम सवकन ेअशन्तम धमधत: २०७५।०५ ।०५     

 

र्दरभाउपत्र र्दाशखला गने अशन्तम धमधत/समयिः २०७५।०५ ।०६  (मध्यान्न १२:०० बजे सम्म) 
 

र्दरभाउपत्र खोल्ने धमधत/समय: २०७५।०५ ।०६  (दर्दउँसो १२:३० बजे) 
 

नोट: र्दरभाउपत्र खररर्द गररसकेपधछ आिश्यक कागजात, प्रकृया k'¥ofO तोवकएको अशन्तम र्दताम धमधत र समय 
अगाधड कायामलय  खलेुको कुनै पधन दर्दन कायामलय समय धभत्र र्दताम गनम सवकने छ । 

 

३.  पररमाणका ब्याख्या: 
 

पररमाणका मलु्य ताधलकामा उल्लेशखत काठ र र्दाउराको पररमाण सम्िशन्ित धनकायबाट  प्रचधलत नम्स 
बमोशजम गणना एि नाप जाचँ गरी रुख कटान पश्चात घाट गद्दी गरर काठ र्दाउराका मूल्याँकन गरीएको 
हरु्दा र्दरभाउपत्रर्दाताले स्थलगत धनरीिण गरेर कोट गनुम पने छ । 

 

४. स्थलगत धनरीिण: 
 

र्दरभाउपत्रर्दाताले  र्दरभाउपत्र र्दाशखला गनुम अगाडी धललाम हनुे काठ र्दाउराहरु यस हेटौडा-ढल्केबर-
इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजनाको कायामलय खलेुको दर्दन दर्दनको १०:०० बजे रे्दशख 
कायामलय समय सम्म टेन्डर फमम वकनेका ब्यशक्त, फमम िा कम्पनी ले धललामको लाधग रहेका काठ 
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र्दाउराहरु धनरीिण गनम सक्न े छन । र्दरभाउपत्र पेश गनुम अशघ र्दरभाउपत्रर्दाताले धललाम हनुे सामानका 
धनरीिण गरेको भने्न माधनने छ । 

 

५. र्दरभाउपत्र भने: 
 

र्दरभाउपत्रर्दाताले कायाामलयिाट प्राप्त गरेको र्दरभाउपत्र फाराममा उल्लेख भए बमोशजम  सबै  वििरणहरु 
खलुाइ प्रत्येक पानामा सही छाप गनुम पनेछ । पररमाणका मूल्यपत्र   (BOQ) का धनदर्दमष्ट स्थानमा र्दर 
तथा मूल्य अङ्क  र अिरमा प्रष्ट लेशखएको हनुपुनेछ । अङ्क र अिरमा फरक परेमा अिरमा लशखएकोलाइ 
मान्यता दर्दईनेछ । 

 

६. र्दरभाउपत्रका लाधग जमानत ( BID BOND) 

 

र्दरभाउपत्रर्दाताले आफुले कबोल गरेको कुल बोलअंक रकम (भ्याट सवहत) को १०% ( र्दश प्रधतशत) 
ले हनु आउने रकम विड बण्ड बापत यस आयोजनाको नाममा श्री एभरेस्ट बैंक, काधलमाटी शाखामा 
संचाधलत चल्ती खाता नं. ०३७००१०५२००५०५ मा नगर्द जम्मा गरेको सक्कल भौचर िा नेपाल राष्ट्र 
बैंकबाट अनमुधत प्राप्त “क” श्रोणीको बाशणज्य बैंकहरुबाट जारी गरेको यस आयोजनाको  र्दरभाउपत्र 
नं. उल्लेख गरी, र्दरभाउपत्र खोलेका धमधतले न्यूनतम ९० दर्दन म्यार्द भएको बैंक जमानत पत्रको सक्कल 
पत्र (विड बण्ड) पेश गनुम पने छ । स्िीकृत र्दरभाउपत्रर्दाताले कायम आरे्दश प्राप्त गरी धनयमानसुार 
परफरमेन्स बण्ड (कायम सम्पार्दन जमानत) िा कायम सम्पन्न गनमका लाधग िरौटी रकम जम्मा गरेको 
सक्कल भौचर पेश गरेपधछ मात्र अस्िीकृत र्दरभाउपत्रर्दाताहरुका विड बण्ड िा जमानी रकम वफताम  दर्दइन े
छ । 

 

७.  र्दरभाउपत्र र्दाशखला गने: 
 

र्दरभाउपत्र पेश गर्दाम जनु नामबाट र्दरभाउपत्र खररर्द गररएको हो सोही नामबाट र्दरभाउपत्र र्दाशखला गनुम 
पने छ। संयकु्त उपक्रम ( Joint Venture ) मा र्दरभाउपत्र पेश गर्दा संयकु्त उपक्रमकै नामबाट र्दरभाउपत्र 
खररर्द गररएको हनु ुपने छ । एकल नामबाट र्दरभाउपत्र खररर्द गरर संयकु्त उपक्रममा र्दरभाउपत्र 
र्दाशखला गनम धमल्ने छैन र एक व्यशक्त, फमम िा कम्पनीले एकमात्र र्दरभाउपत्र पेश गनम पाउने छ । 

  

(क) र्दरभाउपत्र र्दताम गने अशन्तम दर्दन र खोल्ने दर्दन सािमजधनक विर्दा पनम गएमा कायामलय खलेुको  

पवहलो   दर्दन सो कायम गररने छ । 

 

(ख) र्दरभाउपत्रर्दाताले पेश गरको बोलपत्र पूणम िा आशंशक रुपमा जनुसकैु कारणले स्िीकृत िा 
      अशस्िकृत गने सम्पूणम अधिकार यस आयोजनामा धनवहत रहेने छ । 
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८.  पेश गनुम पने कागजातहरु  

 

बोलपत्र फारम खररर्द गनम आउने फमम िा कम्पनीले अध्यािधिक नविकरण सवहतको फमम िा कम्पधन 
र्दताम प्रमाणपत्र, आयकर र्दताम प्रमाणपत्र, मूल्य अधभबवृि कर (भ्याट) र्दताम प्रमाणपत्र र आ.ि. 
२०७३/७४ सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपत्र तथा व्यशक्तको हकमा नेपाली नागररकताको प्रमाशणत प्रधतधलवप 
धनिेर्दनसाथ संलग्न गरर बोलपत्र खररर्द गनम सवकनछे । 

 

९. र्दरभाउपत्र र्दाशखला गने तथा खोल्न:े 
 

र्दताम  गने र्दरभाउपत्र धसलबन्र्दी गरी खाम बावहर धनम्न कुराहरु स्पष्ट उल्लेख गररएको हनु ुपने छ ।  

 
 

कायामलय: 
श्रीमान आयोजना  प्रमखु ज्यू, हेटौडा-ढल्केबर-इनरुिा ४०० के.भी. सिस्टेसन विस्तार आयोजना, 

खररपाटी, भक्तपरु 

र्दरभाउपत्र नं: 075/76-DHA-Q01 

 

र्दरभाउपत्रर्दाता: 
 

र्दरभाउपत्रर्दाता व्यशक्त, फमम िा कम्पनीको नाम ठेगाना: 
 

सम्पकम : 
 

फोन/फयाक्स नं.: ........................ 
 

पत्राचारका ठेगाना: ........................... 
 
 
 
 

१०. र्दरभाउपत्र वफताम तथा संशोिन सम्बन्िी व्यिस्था: 
 

(क) र्दरभाउपत्रर्दाताले पेश गरको र्दरभाउपत्र वफताम धलन िा संशोिन गनम चाहेमा एक पटकको लाधग 
र्दरभाउपत्र पेश गने अशन्तम धमधत र समय समाप्त हनु अगािै कारण खलुाई धसलबन्र्दी धनिेर्दन दर्दन 
सक्न े छ । 

(ख) र्दरभाउपत्र वफताम धलने िा संशोिन गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनु ेछ । 

 
 

११. र्दरभाउपत्र अस्िीकृत हनु ेअिस्थाहरु: 
 

(अ) धनम्न धलशखत रीत नपगेुको धसलबन्र्दी र्दरभाउपत्रमा कारबाही गररेने छैन: 
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(क) सम्बन्िीत कायामलयबाट विवक्र भएको र्दरभाउपत्र फाराम भरी नआएका तथा कायामलयका छाप 
नलागेका र अधिकृतका हस्तािर नभएका, 

(ख) र्दरभाउपत्र पेश गर्दाम जनु नामबाट र्दरभाउपत्र खररर्द गररएको हो सोही नामबाट र्दरभाउपत्र र्दाशखला 
गनुम पने छ । संयकु्त उपक्रममा र्दरभाउपत्र पेश गर्दाम संयकु्त उपक्रमकै नामबाट र्दरभाउपत्र खररर्द 
गनुम पने छ । एकल नामबाट र्दरभाउपत्र खररर्द भै संयकु्त उपक्रममा र्दरभाउपत्र र्दाशखला गरेमा । 

(ग) सूचनामा उल्लेशखत धमधत र समय पधछ आएका र्दरभाउपत्र र धसलबन्र्दी नगरर पेश गरेका, 
(घ) र्दरभाउपत्र सम्बन्िी कागजातमा र्दरभाउपत्रर्दाता िा धनजको अधिकार प्राप्त प्रधतधनधिको सही र फममका 

छाप नभएमा, 
(ङ) प्रत्येक आइटमका र्दर रेट भरी नआएमा, 
(च) र्दरभाउपत्र बमोशजम खलुाउन ुपने कुरा उल्लेख नगरको िा गलत उल्लेख गरेमा, 
(छ) कुन अन्य कारणबाट रद्द गररने भनी र्दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका र्दरभाउपत्र पेश गरेमा, 
(ज) र्दरभाउपत्र सम्बन्िी कागजात तथा र्दरभाउपत्रमा उल्लेख भए बमोशजमका जमानत/ बैंक भौचर 

संलग्न नगरेमा, 
(झ) संयकु्त उपक्रममा काम गने ठेकेर्दारले संयक्त लगानी सम्बन्िी सम्झौताको प्रमाशणत प्रधतधलपी पेश 

नगरेमा, 
(ञ) संयकु्त उपक्रम र्दरभाउपत्रको हकमा हस्तािर गन व्यशक्तले अधिकार पत्र (Power of Attorney) पत्र 

संलग्न नगरेमा, 
(ट) संयकु्त उपक्रम र्दरभाउपत्रका सन्र्दभममा साझेर्दारहरु बीच र्दावयत्िको प्रधतशत स्पष्ट नखलेुका अथामत 

र्दावयत्ि संयकु्त रुपमा हनुे िा एकल रुपमा हनुे उल्लेख नगरेमा, 
(ठ) शतम राशख पेश गरेको र्दरभाउपत्र, 

(ड) बोलपत्र फारम खररर्द गनम आउने फमम िा कम्पनीले अध्यािधिक नविकरण सवहतको फमम िा कम्पधन 
र्दताम प्रमाणपत्र, आयकर र्दताम प्रमाणपत्र, मूल्य अधभबवृि कर (भ्याट) र्दताम प्रमाणपत्र र आ.ि. 
२०७३/७४ सम्मको कर चकु्ता प्रमाणपत्र पेश नगरेमा, 

(ढ) बोलपत्र फारम खररर्द गनम आउने व्यशक्तले नेपाली नागररकताको प्रमाशणत प्रधतधलवप पेश नगरेमा, 
(ण) र्दरभाउपत्र आह्रिानको सूचनामा तोवकएको शतम परुा नगरेको, 
(त) आफुले कबोल गरेको रकम अंक र अिरमा स्पस्ट लेख्न ुपनेछ । अंक र अिरमा लेशखएको फरक 

परेमा अिरमा लेशखएकोलाई मान्यता दर्दईनेछ ।र्दबैुमा केरमेट भई स्पस्ट नभएमा िा स्पस्ट भएको 
केरमेटमा बोलपत्रर्दाताको र्दस्तखत एिंम ्छाप नलागेकोमा समेत बर्दर हनुछे । 

 
 

१२.  र्दरभाउपत्रको स्िीकृती: 
 

कबोल मूल्य(भ्याट सवहत)को १०% ( र्दश ) प्रधतशतले हनुे रकमको रीत पूिमकका बैंक जमानत पेश गरेका 
िा िरौटी िापत नगरै्द जम्मा गरेका र म्यार्द धभत्र पनम आएका र्दरभाउपत्रहरु मध्ये प्राधिकरणबाट कायम 
भएको न्यूनतम मूल्य भन्र्दा अधिकतम मूल्य किोल गने र्दरभाउर्दाताको र्दरभाउपत्र स्िीकृत गररनेछ । 
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१३. किोल अनसुारको सकार रकम जम्मा गनुमपने: 
 

र्दरभाउपत्र स्िीकृत भइसकेपधछ सम्बन्िीत र्दरभाउपत्रर्दाता लाई धनजको र्दरभाउपत्र स्िीकृत भएको जानकारी 
दर्दइनेछ । जानकारी प्राप्त धमधतले १५ दर्दनधभत्र आफुले किोल गरेको सम्पूणम सकार रकम यस आयोजनाको 
नाममा श्री एभरेस्ट बैंक, काधलमाटी शाखामा संचाधलत चल्ती खाता नं. ०३७००१०५२००५०५ मा जम्मा 
गरेको सक्कल भौचरसाथ सामान उठाइ लैजान पाउँ भधन धनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । तोवकएको समयधभत्र रकम 
जम्मा गरी कायामरे्दश माग गनम नआएमा िरौटी जफत गरी नेपाल विद्यतु प्राधिकरणका आधथमकप्रशासन 
विधनयमािली, २०६८ र नेपाल सरकारको प्रचधलत धनयम अनसुार कारिाही गररनेछ । 

 

१४. र्दरभाउपत्रको तलुना: 
 

सािारणतया बवढ रकम िोल किोल गने फम िा कम्पनीको र्दरभाउपत्र स्िीकृत गररनेछ । 

 

१५. सामान उठाइ लग्न ुपने अिधि: 
 

स्िीकृत भएको र्दरभाउपत्रर्दाताले आफुले  किोल गरेको सम्पूणम रकम यस यस आयोजनाको नाममा श्री 
एभरेस्ट बैंक, काधलमाटी शाखामा संचाधलत चल्ती खाता नं. ०३७००१०५२००५०५ मा जम्मा गरी 
कायामरे्दश प्राप्त धमधतले ३० दर्दनधभत्रमा काठ र्दाउराहरु जे जस्तो अिस्थामा छन, सोही अिस्थामा 
धनयमाअनसुारका प्रकृया परुा गराइ काठ र्दाउरा उठाइ लैजान ुपनेछ । तर समय नपगु हनुे शस्थतीमा स्िीकृत 
र्दरभाउपत्रर्दाताबाट धलशखत रुपमा उशचत कारण रे्दखाई अनरुोि भई आएमा प्राधिकरणलाइ कुनै हानी 
नोक्सानी नहनुे रे्दशखइमा म्यार्द थप गनम सवकनेछ । काठ र्दाउरा उठाई लाग्न ेसम्पूणम खचम सवहतका व्यिस्था 
र्दरभाउपत्रर्दाता आफैले व्यहोनुम पनेछ । तोवकएको अिधिधभत्र िा म्यार्द थप समेत नगराई काठ र्दाउरा 
ढुिानी गरी नउठाएमा िरौटी रकम तथा जम्मा गरेको सम्पूणम रकम जफत गररनेछ । 

 

१६. कर तथा अन्य र्दस्तरु: 
 

यस प्रकरणमा यस भन्र्दा पूिम लागेको िा पधछ लाग्ने िा लागेको कुनै पधन वकधसमका रकम, र्दस्तरु, जररिाना 
नेपाल सरकार, शजल्ला िन कायामलय,शजल्ला समन्नोयन सधमधत, नगरपाधलका तथा गाउँपाधलका मा धतनुमपने 
भएमा र्दरभाउपत्रर्दाता स्ियंमले व्यहोनुम पनेछ ।यसका लाधग नेपाल विद्यतु प्राधिकरण शजम्मेिार हनु ेछैन। 

 

१७. र्दरभाउपत्रसंग सम्िशन्ित अन्य काननुी कुराहरु: 
 

यस धबषयमा कुनै पधन काननुी कुरा उठ्न गएमा यस र्दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका िुरँ्दाहरुको लाधग सोही 
अनसुार र नभएमा नेपाल विद्यतु प्राधिकरण,आधथमक प्रशासन विधनयमािली २०६८ अनसुार हनुेछ । त्यसमा 
पधन उल्लेख नभएमा नेपाल सरकारको सिमजधनक खररर्द ऐन २०६३ बमोशजम हनुछे । 

 

१८.  अन्य: 
 

धबधभन्न जातका काठ र्दाउरा का वििरण: 
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धस.न  काठको जात  संख्या पररमाण  एकाइ 

१. मसला  ९  ७८७.५०  क्य.वफ. 
२.  र्दाउरा (मसला)  ०.५  चट्टा  
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बोलपत्र पररमाणको मूल्य पत्र (BILL OF QUANTITY) 

क्र 
स  वििरण 

 

एकाई पररमाण 

प्रधत एकाई मोल (रु.) 

जम्मा मोल अङ्कमा  अिरमा 

१  मसला गोधलया  क्य.फी. ७८७.५०     

२  र्दाउरा (मसला)  चट्टा ०.५०     

    काठ र र्दाउराको जम्मा मोल (१+२ )   

    भ्याट (१३%)   

    काठ र र्दाउराको जम्मा मोल (भ्याट सवहत)   

 

नोट: आयोजनाको  साइडमा जे जस्तो अिस्थामा रहेका मसला जातका काठ र्दाउराहरु । 

 
 

जम्मा कबोल रकम (भ्याट सवहत) अिरमा: 
 

र्दरभाउपत्रर्दाताको नाम: 
 

र्दस्तखत: 
 

फममका नाम:  

 

फममका छाप: 
 

ठेगाना:  

 

फोन नं.: 
 

धमधत:  
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धबड फममको  नमूना पत्र, धबड बण्डको नमूना पत्र, परफरमेन्स बण्डको नमूना पत्र 

 

(क) विड फारामको नमूना पत्र (Bid Submission Form) 

 
Date:   

Invitation for Bid No.:   

 

To : 
 

The Project Manager 
 

Hetauda-Dhalkebar-Inaruwa-400kV Substation Expansion Project 

Nepal Electricity Authority, 

Kharipati,Bhaktapur 

 

We, the undersigned, declare that:  

(a) We have examined and have no reservations to the Bidding Document, including Addenda issued. 
 

(b) We offer to purchase in conformity with the Bidding Document and in accordance with the time 
schedule specified in the Schedule of Requirements. 

 
(c) The total price of our Bid is:   

  

(d) Our Bid shall be valid for a period of ….. [Insert 90 ] days from the date fixed for the bid submission 
deadline in accordance with the Bidding Document, and it shall remain binding upon us and may be 
accepted at any time before the expiration of that period; 

 

(e) If our Bid is accepted, we commit to deposit our quoted bid amount as specified above for the due 
performance of the Contract; 

 

(f) We are not participating, as Bidders, in more than one Bid in this bidding process, other than 
alternative offers in accordance with the Bidding Document; 

 

(g) We understand that this Bid, together with your written acceptance thereof included in your 
notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is 
prepared and executed. 

 

(h) We understand that you are not bound to accept the highest evaluated bid or any other bid that you 
may receive. 
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(i) We certify/confirm that we comply with the eligibility requirements as per bidding documents. 
 

 

Name   

In the capacity of   

Signed   

  

Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of   

Date    
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(ख) विड बण्ड नमूना पत्र  (Sample of Bid Bond Form) 

Bid Bond  

Bank Guarantee 
 

Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office  

(On Letter head of the 'A' class Commercial Bank) 

 

Beneficiary: .............................. name and address of Employer ………………………………………. 

Date: ……………………………………………………………………………………………………... 

Bid Bond Guarantee No.: 
.......................................................................................................................................... 

 

We have been informed that. …………. .[Insert name of the Bidder]  (Hereinafter called “the Bidder”) intends 
to submit its bid (hereinafter called “the Bid”) to you for the execution of …………... name of Contract. 
…………… under Invitation for Bids No. ……………… (“the IFB”). 

Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid 
guarantee. 

At the request of the Bidder, we…………………. . [name of Bank.]………………..   hereby irrevocably undertake to 
pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of . . ………...amount in figures ………………………. (. 
………….. .amount in words ……………….) upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a 
written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the bid conditions, because 
the Bidder:  

(a)  has withdrawn or modifies its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the Form of 

Bid; or  

(b) does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders. 

(c)  having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid validity,  (i) 

fails or refuses to deposit the quoted amount within specified time Or (ii)  fails or refuses to remove the 

material from site within specified time. 

(d)  is involved in fraud and corruption . 

This guarantee will remain in force up to and including the date ………number…………days from the 
deadline for submission of Bids as such deadline is stated in the instructions to Bidders. Any demand in 
respect of this guarantee should reach the Bank not letter than the above date.  

This Bank guarantee shall not be withdrawn or released merely upon return of the original guarantee by the 

Bidder unless notified by you for the release of the guarantee.  

 

Bank’s seal and authorized signature(s)........................ 


