
 

 

रोशी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कटुञ्जेबेशी, काभे्रपिान्चोक 

सौर्य सडक बत्ती जडान सम्बन्धी लशिबन्दी दरााउ प्  आव्हानको सूचना 

प्रथम पटक सचूना प्रकाशित शमशत :२०७६/१०/०३   

  

सौर्य सडक बशि जडान गनय र्स गाउँपाशिकाद्वारा तोशकशिएको प्राशबशिक स्पेशसशिकेिन परुा गनय सक्ने बैकशपपक उजाय 

प्रवर्द्यन केन्द्र, खमुिटार, िशितपरुमा सशुचकृत कम्पनीहरुबाट सौर्य सडक बशि जडान गनय शनम्न सतयहरुको अिीनमा 

रही रीतपबुयकको शििबन्द्िी िरााउ प्  आह्वान गररएको छ । 

शर्यहरु:- 

१)र्स गाउँपाशिकाको शसर्द्ाथय बैंक शि, कटुञ्जबेेिी िाखामा रहकेो राजश्व खाता नं. ०३६१५०७३५९२  मा रु 

१०००/- जम्मा गरेको सक्कि ाौचर वा र्स गाउँपाशिकाको राजश्व िाखामा रु १०००/-(शिताय नहुने गरर) शतरेको 

सक्कि रशसि संिग्न राखी र्ो सचूना प्रकाशित ाएको शमशतिे १५ औ ं शिन सम्म कार्ायिर् समर्शा् प्राशबशिक 

िाखाबाट बोिप् िारम खररि गनय सशकनेछ । 

२) खररि ाएको वोिप् िाराम िमयिे शसिवन्द्िी गरी खाम वाशहर आिनो िमयको नामथर, वतन र कामको शववरण 

स्पष्ट उपिेख गरी शसिवन्द्िी गरी र्स कार्ायिर्मा र्ो सचूना प्रकाशित ाएको शमशतिे १६ औ ंशिनको १२:०० बज े

शा् िताय गरी सक्न ूपनछे । िमयिे प्राशबशिक एबम आशथयक प्रस्ताब छुट्टाछुटै्ट शसिबन्द्िी गरर पेि गनुयपनेछ । िताय ाएका 

बोिप्हरु सोही शिनको १३:०० बज ेर्स कार्ायिर्मा सरकारी प्रशतशनिी, िमयको प्रशतशनिीहरुको रोहवरमा खोशिने 

छ । िमयको प्रशतशनिी उपशस्थत नाएमा पशन शसिवन्द्िी बोिप् खोपन बािा पगू्नेछैन । कारणवि शसिवन्द्िी बोिप् 

िताय गने तथा खोपने शिन सावयजशनक शविा पनय गएमा शविा समाप्त ाए पश्चात कार्ायिर् खिेुको शिन सोही समर्मा 

उक्त कार्य गररनेछ ।  

३) शििबन्द्िी िरााउप् खररि गिाय तथा पेि गिाय चाि ुआ.व.को  िाशग नवीकरण ाएको ईजाजत प्को प्रशतशिशप, 

आर्कर एवम ्म.ुअ.कर िताय प्रमाणप्को प्रमाशणत प्रशतशिशप, कर चकु्ता प्रमाण प्को प्रशतशिशप िगार्तका िमयसँग 

सम्बशन्द्ित सम्पणूय कागजात अशनवार्य पेि गनुयपनेछ । 

४) बोिप् ितय रशहत केरमटे नाएको हुनपुनेछ र्शि केरमटे ाएमा केरमटे ाएको ठाउँमा बोिप्िाताको िस्तखत र 

छाप ाएको हुनपुनेछ ।   



५)  िरौटी वापतको रकम र्स कार्ायिर्को नाममा रहकेो शसर्द्ाथय बैंक शि, कटुञ्जबेेिी िाखामा को िरौटी खाता न.ं 

०३६१५०३१७२१ खातामा नगि ैजम्मा गरेको सक्कि ाौचर वा र्स कार्ायिर्को नाममा जारी गररएको घटीमा  ९० 

शिन म्र्ाि ाएको मान्द्र्ता प्राप्त वाशणज्र् बैंकको बैंक ग्र्ारेन्द्टी (शवड वण्ड) संिग्न हुनपुने छ ।   

७) र्ो सचूनामा उपिेख नाएका कुराहरु प्रचशित काननु अनसुार हुनेछ ।   

८) बोिप् स्वीकृत गने वा नगने सम्पणूय अशिकार र्स कार्ायिर्िाई शनशहत रहने छ ।  

९) बोिप् िातािे प्राशवशिक तथा आशथयक प्रश्तावना छुट्टाछुटै्ट शसिवन्द्िी गरर एकै खाममा िवु ै प्रस्ताब राखी 

शसिवन्द्िी गरर पेि गनुय पने छ । 

१०) प्राशवशिक प्रस्तावना स्वीकृत हुने बोिप्िाताको मा् आशथयक प्रस्तावना खोशिने छ । 

११) हुिाक, कुररर्र र इन्द्टरनेटबाट पठाईएको शििबन्द्िी िरााउप्िाई मान्द्र्ता शिईने छैन । 

ववेसाइट www.roshimun.gov.np मा हनेय सशकनेछ । 

 

लशिबन्दी दरााउ प् कोटेशन सम्बन्धी कार्यको लििरण लनम्नानुसार छ: 

 

लस.नं. लशिबन्दी 

दरााउ प् नं. 
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Supply, Delivery, Installation, 

Testing,Commissioning and 

after sales servicesof Solar 

Street Light System at various 

location of Roshi Rural 

Municipality as per 

Specification. 
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