धुिलखेल नगरपािलका
नगर कायपािलकाको कायालय
धुिलखेल, का े
थम पटक कािशत िमित:

सुर ा गाड , िव ुत िम ी तथा सरसफाई कम सेवा करारमा िलने बारे को सूचना
यस धिु लखेल नगरपािलकाले आ.व २०७५/०७६ को लािग कायालयको सरु ा यव था, िव तु ममत तथा
सडक सफाई स ब धी काय ईजाजत ा क पनीह सँग सेवा करारमा िलनपु न भएको हदाँ ई छुक दतावाला सं था,
फम तथा क पनीह ारा यो सूचना थम पटक कािशत भएको िमितले १५ औ ं िदनिभ कायालय समयमा ख रद गरी
१६ औ ं िदन १२:०० बजे िभ दता गरी रीतपवू कको िसलब दी दरभाउ प पेश गनको लािग यो सचू ना कािशत
ग रएको छ |
तपिशल
ई छुक फम/सं थाले चिलत काननू वमोिजम दता तथा नवीकरण भएको माण प को ितिलिप, सं थाको मू य
अिभबृि कर (VAT) मा दता ग रएको माणप को ितिलिप, आ.व.२०७४/०७५ को कर चु ाको ितिलिप तथा
आफूले काम गरे को अनुभवप ह सिहत नगद .१०००/-(एक हजार मा ) ितरी नगरपािलका कायालयबाट सचू ना
कािशत भएको १५ औ ं िदन िभ कायालय समयमा िशलब दी दरभाउप फाराम तथा काय े गत शत (TOR) ा
गन सिकनेछ |


याद नाघी ा हन आएका, िशलब दी नभएका, शत सिहतको र रीत नपगु क
े ो दरभाउप लाई मू यांकनमा
समावेश ग रने छै न |

 फम/ सं थाले िशलब दी दरभाउसाथ दरभाउप जमानत वापत . ५०,०००/-(पचास हजार) यस कायालयको
नाममा रहेको राि य वािण य बक धिु लखेल शाखामा संचालनमा रहेको धरौटी खाता िहसाब
नं.१०४०३०३००७१०२ मा ज मा गरे को स कल भौचर वा सो वरावरको बक यारे टी प संल न गरी पेश
गनपनछ
ु |
 नगरपािलका कायालयमा िशलब दी भै पेश हन एक दरभाउप ह सचू ना काशन भएको िमितले १६ औ ं िदन
२:०० बजे र सो िदन िबदा परे मा कायालय खल
ु ेको िदन फम/सं थाह को आिधका रक ितिनिधह को
रोहवरमा खोिलने छ | तर ितिनिध अनपु ि थत भएको अव थामा समेत िशलब दी दरभाउप खो न बाधा
पनछै न |
 दरभाउप वीकृ त गन वा नगन स पणू अिधकार यस कायालयमा सरु ि त रहनेछन् |
 यस सचू नामा उ लेख भए बाहेकका अ य कुराह चिलत काननु वमोिजम हनेछन् |
 यस स ब धी थप जानकारीको लािग कायालयको राज शाखामा स पक रा न सिकनेछ |

