
                       गौशाला नगरपाललका  

                             नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

                                      गौशाला, महोत्तरी   

सेलनटरी प्र्ाड (Sanitary Pad) खररद सम्बन्धी लसलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७७/०३/०३ ) 

गौिाला नगरपाशलका शित्र रहकेा सामुदाशिक शिद्यालिमा अध्ििनरत कक्षा ६ दशेि १२ सम्मको छात्राहरूलाई शनिुल्क सेशनटरी प्िाड उपलब्ध 

गराउने प्रिोजनका लाशग आिश्िक तपशसलमा उल्लशेित पररमाणको सेशनटरी प्िाड शसलबन्दी दरिाउको माध्िमबाट िररद गनुपुने िएकोल ेउक्त 

कािकुा लागी ईजाजत प्राप्त उद्योग, फमु, कम्पनी तथा सप्लािसुहरूबाट शनम्न ितहुरूको पररशध शित्र रही शसलबन्दी दरिाउ पेि गने प्रिोजनका 

लाशग िो सूचना प्रकािन गररएको छ । 

ितहुरू:  

१. प्रथम पटक प्रकाशित िएको शमशतल े१५ (पन्र) शदनको कािाुलि समि शित्र अनुमशत/दता ुप्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, अद्यािशधक निीकरणको 

प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, म.ुअ.कर. दता ुप्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, आ. ि. २०७५/०७६ को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप संग्लग्न रािी शलशित 

शनिेदन साथ रू. १०००/- अक्षरेपी एक हजार मात्र (शफता ुनहुन ेगरी) दस्तरु शतरी दरिाउपत्र फारम िररद गनु सशकनेछ । 

२. दरिाउपत्र फारम सचूना प्रकाशित शमशतल े१६ (सोह्र) औ ंशदनको १२:०० बज ेशित्र िस कािाुलिमा शसलबन्दी गरी पेि गरी सक्न ुपनेछ िसरी 

ररतपूिुक प्राप्त हुन आएको शसलबन्दी दरिाउहरू सोशह शदनको २:०० बज ेदरिाउ पत्रदाता िा शनजको प्रशतशनधी उपशस्थत निए पशन दरिाउ पत्र 

फारम  िोल्न कुन ैबाधा पन ेछैन । 

३. दरिाउ पत्रदाता शसलबन्दी दरिाउ साथ गौिाला नगरपाशलका, महोत्तरीको नाममा सचंाशलत नेपाल बैंक शलशमटेड, गौिाला िािामा रहकेो शह. 

नं. ०९४०३०००००३००००००००१ मा तपशसलमा उल्लिे िए बमोशजमको जमानत रकम जम्मा गरी सोको सक्कल बैंक िौचर िा नेपाल राष्ट्र 

बैंकबाट स्िीकृशत प्राप्त 'क' िगकुो बाशणज्ि िा शिशति संस्थाबाट िस कािाुलिको पक्षमा जारी दरिाउपत्र दताु गने अशन्तम शमशतबाट कशम्तमा ७५ 

(पचहतर) शदन म्िाद िएको बैंक शबडबोन्ड संलग्न गनुु पनेछ । 

४. दरिाउ सम्बन्धी अन्ि ितहुरू दरिाउ पत्र फारममा उल्लिे गरे बमोशजम हुनेछ । 

५. िस सूचनामा उल्लिे निएका कुराहरू प्रचशलत कानुन बमोशजम  हुनेछ । 

तपशसल: 

क्र. 

सं. 

शििरण संख्िा कुल लागत अनुमान रकम (म.ु अ. कर समेत 

) 

आिश्िक जमानत 

रकम 

१  सेशनटरी प्िाड (८ शपसको 

प्िाकेट)  

३०,००० प्िाकेट  रू. १९,८०,०००/- ६०,०००/-  

-प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत  

 

 


