
  

 

 

प्रथम पटक प्रकाशित मममत : 2079।03।01 

आमथिक वर्ि 2079/80 मा यस कम्पनीबाट प्रकाशित हनु ेववमिन्न ववज्ञापन सम्बन्धी सूचना 
गोरखापत्र तथा द-राईशिङ्ग नेपालमा प्रकािन गनिका लामग एड्िटािइशिङ्ग एिेन्सी छनौट गनुिपने िएकोले 
मामथ उल्लेशखत पमत्रकाहरुमा के कमत दररेटमा ववज्ञापन प्रकाशित गने हो सोको दररेट (भ्याट सवहत) 
तपशिलको ितिहरुको अमधनमा रही ईच्छुक एड्िटािइशिङ्ग एिेन्सीहरुबाट शिलबन्दी बोलपत्र पेि गनिहनु 
यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

तपशिल 

1) बोलपत्र फाराम िलु्क रु. 3,000।- (तीन हिार) (वफताि नहनुे गरी) बझुाइि मममत 
2079।03।01 देशख 2079।03।30 सम्म कायािलय समयमित्र खररद गनि सवकनछे । 

2) यो सम्झौताको अवधी 2079 श्रावण 1 गतेदेशख लाग ुिई 2080 असार मसान्तमा समाप्त हनुेछ। 

३) बोलपत्र फाराम मममत 2079।03।31 गते ददनको १२:00 बिे मित्र यस कायािलयमा दताि गनुि 
पनेछ। दताि हनु आएका बोलपत्रहरु सोही ददन ददनको १:00 बिे बोलपत्रदाता तथा ववमिन्न 
कायािलयका प्रमतमनमधहरुको रोहवरमा खोमलने छ  । 

४) बोलपत्र दताि गररन े र खोमलन े ददन सावििमनक ववदा परेमा कायािलय खलेुको पवहलो ददन सोही 
समयमा उक्त कायि सम्पन्न गररनेछ । 

5) बोलपत्रदाताले बोल कबोल गरेको प्रमत कोलम प्रमत से.मी. दररेट अङ्क र अक्षरमा प्रष्टसँग बोलपत्र फाराममा 
उल्लेख गनुिपनेछ। अङ्क र अक्षर दररेट फरक िएमा अक्षरमा उल्लेशखत दररेटलाई मान्यता ददईनेछ । 

६) बोलपत्र साथ फमि दताि, भ्याट/पान दताि र 2077/78 करचकु्ता प्रमाण-पत्रको प्रमतमलपी समेत 
नोटरी पशललकबाट प्रमाशणत गराई स्व-घोर्णापत्र सवहत पेि गनुि पनेछ । 

७) बोलपत्र साथ धरौटी रकम रु.1,20,000।- (एक लाख बीस हिार) एिरेष्ट बैंक टेकुशस्थत वह.नं. 
01000105000402 मा नगदै िम्मा गरेको सक्कल बैंक िौचर पेि गनुि पनेछ वा बैंक िमानी 
पत्र पेि गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वाशणज्य बैंक वा ववमतय संस्थाबाट यस कम्पनीको 
नाममा िारी िएको (बोलपत्र खोल्दाको मममतबाट 120 ददन म्याद िएको) ववड वण्ड (बैंक िमानी 
पत्र) संलग्न हनु ुपनेछ । 

8) बोलपत्रको मान्य अवधी 90 ददनको हनुेछ । 

9) बोलपत्र पेि गदाि भ्याट सवहतको दररेट पेि गनुि पनेछ । दररेटमा कुनै कुरा उल्लेख निएको 
पाईएमा भ्याट सवहतको दररेट मामननछे । 

10) ववज्ञापन एिेन्सीले गोरखापत्र संस्थानबाट ववज्ञापन एिेन्सी मनयूक्ती गरेको प्रमाशणत प्रमाण-पत्रको 
प्रमतमलपी पेि गनुि पनेछ । 

१1) बोलपत्र फाराममा कुनै पमन िति राखी पेि िएको मान्य हनुे छैन । 

१2) बोलपत्रको खाम बावहर ववज्ञापन सम्वन्धी बोलपत्र पेि गरेको िने्न उल्लेख गरी शिलबन्दी गरी छाप 
लगाई बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना र ववर्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पेि गनुि पनेछ । 

13) यस सम्बन्धमा कुनै पमन िानकारी मलन परेमा यस कायािलयमा, कायािलय समयमित्र सम्पकि  गरी 
िानकारी प्राप्त गनि सवकनेछ। 

14) बोलपत्र स्वीकृत गने/नगने सम्पूणि अमधकार यस कम्पनीमा सरुशक्षत रहनछे । 
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