ढकारी गाउँ पालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
ढकारी अछाम
७ नं प्रदे श नेपाि

चिउरी प्रशोधन लििको सािाचि खरीद तथा ढुवानन सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित शमशत: २०७५।०३।१३
यस कायाा लयबाट शिउरी प्रिोधन शमलको सामाग्रीहरु शिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरीद गननापने भएकोले सम्बन्धित इजाजतपत्र
प्राप्त इच्छन क उत्पादक तथा अशधकृत शिक्रेता सप्लायसा फमाहरुबाट शनम्न िता हरुको अशधनमा रशह ररतपनिाकको शिलबबन्दीमा
प्रशत इकाइ दररे ट भाउपत्र पेस गना आिहान गररएको छ ।
िर्तहरु
१. यो सन िना प्रकािन भएको शमशतले ७ शदनशभत्र उत्पादक तथा अशधकृत शिक्रेता सप्लायसा फमाहरुबाट दररे टपत्र दान्धखला
गना िालन आ .ि. ०७४।०७५ मा नशिकरण भएको इजाजतपत्र,करिनक्ता प्रमाणपत्र, शिदे िबाट सामाग्री आयात गनाको लाशग
बाशणज्य शिभागबाट प्राप्त Exim code को प्रमाणपत्र,आयकर तथा मन .अ.करमा दताा भएको प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप सं लग्न राखी
रु १० को शटकट टााँ सी कायाा लय समयशभत्र दरभाउपत्र फारम दस्तन र रु १०००। ( शफताा नहुने गरर ) बन झाइ यस कायाा लयमा
शनिे दन शदइ दरभाउपत्र खररद गना सशकनेछ ।
२. दरभाउपत्रदाताले दरभाउ खरीद गदाा कायाा लय प्रमनखको दस्तखत र कायाा लयको छाप लागे को दरभाउ पत्र खरीद
गननापनेछ । खरीद भएको दरभाउपत्रदाताको नाम ,ठे गाना, फोन तथा फ्याक्स नं समेत लगाइ शिलबन्दी दरभाउपत्र यस
कायाा लयमा दताा गराउननपनेछ ।
३. दरभाउपत्र खरीद गने अन्धिम शदन तथा दान्धखला गने िा खोल्ने शदन सािा जशनक शिदा परे मा उक्त काया हरु त्यस पशछको
कायाा लय खनलेको शदन सोही समयमा उक्त काया हुनेछ ।
४. शिलबन्धन्द दरभाउपत्रसाथ ४५०००/-(अक्षरुपी पैताशलस हजार मात्र) रकम बराबरको दरभाउपत्र जमानत ढकारी
गाउाँ पाशलकाको रा.बा बै क मंगलसे न िाखा अछाममा रहे को मनल सं शित खाता नं ४२६०३०४०१८१०७ मा जम्मा गरे को सक्कलै
बै क भौिर यस कायाा लयको नाममा जारी भएको प्रिशलत कानननले तोकेको अिशध भएको दरभाउपत्र जमानी पत्र ( शिड िण्ड)
पेस गननापनैछ ।
५ . दरभाउपत्र स्वीकृत भएपशछ सन िना अननसारको अंकको ५ प्रशतितले हुने रकम बराबरको धरौटी खाता नं.
४२६००३०३००७१०७ ढकारी गाउाँ पाशलकाको रा .बा बै क मंगलसे न िाखा अछाममा जम्मा गरे को बैं क भौिर िा कायाा लयले
तोकेको अिशधसम्मको बैं क कायासम्पादन जमानतपत्र पेस गननापने छ ।
६. सारभन तरुपमा प्रभािग्राही दरभाउपत्र मध्ये प्याकेजमा सबै भन्दा घटी रकम कबोल गने फमाको दरभाउपत्र स्वीकृत गररनेछ
।
७. कायाा लयको आिश्यकता अननसार दरभाउपत्रमा उल्लेन्धखत सामाग्रीहरुको पररमाणमा घटबड गना सशकनेछ ।
८. प्रत्येक सामाग्रीहरुको शिलबन्दी दरभाउपत्र दताा गना आउाँ दा शिलबन्दी नमनना अशनिाया रुपमा पेस गनना पनेछ ।अन्यथा
दरभाउपत्र अमान्य हुनेछ ।
९. ढकारी गाउाँ पाशलकाको कायाा लय बाट दे खाएको नमनना बमोशजम गन णस्तररय सामान ढन िाशन, आपनशता र जडान समेत गनना
पने छ । साथै कननै कारण जनाइ िा नजनाइ दर भाउ पत्र स्वीकृत गने िा नगने अशधकार यस कायाा लयमा सन रशक्षत रहने छ ।
१०. अन्य कनराहरुको हकमा प्रिशलत कानन न बमोशजम हुनेछ । थप सम्पकाको लाशग ९८४८५५६५६६ िा ९६१९५२९२९८ मा
सम्पका गना सशकनेछ ।

शिलबन्दी दरभाउपत्रको शििरण

क्र
स

खरीद कार्तको शििरण
(स्पेशिशिकेिन)
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Processing capacity- 50
kg/hr
Residue oil of the cake
(%)- ≤ 7.8
Spiral axes rotate speed
(rotation/minute)-32 ῀42
Main electromotor power
4KW(380V,50hz)
The Power of stir fry
0.37KW
The power of filtration
0.75 KW
Temperature control
power 1.52 KW
Measurement(l*w*h)
1218*1160*1882
Weight 650 KG
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लगर्
इस्टिमे ट

जमानर्
रकम

िारम
खरीद
दस्तुर

1500000/-

45000/-

1000/-

सुचना प्रकाशिर् भएको
शमशर्बाट
िमत शकन्ने
दास्टखला गने

७ औ शदनको
कायाा लय समय
सम्म ।

८ औ शदनको १२
िजे शभत्र ।

Weighting Machine
Capacity 3-50 KG
Silpaulin Plastic 120 GSM,
Double Layer 6*12 M Size
5pcs
Wire Mesh size 50,
Stainless steel
Carate high density
polyethylene 25KG
Capacity 20pcs
Hermetic Bags retain
moisture 12%, anti-insect
and fungus resistance
plastic, Multilayer Plastic
100pcs
Power Generator (Diesel)
28KWh

टे क बहादन र िली
प्रमन ख प्रिासशकय अशधकृत

