नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय, ससिंहदरबार
पुराना इलेक्ट्रोसनक्ट्स तर्ा फसनथचर सामान सललाम सबक्रीसम्बन्त्धी सूचना
प्रकाशित समसतिः 2077।4।13
यस मन्त्रालयमा रहे का तपशिलमा उशललशित प्याकेज १ र प्याकेज २ बमोशजमका पुराना शजन्त्सी सामानहरू जे-जस्तो अवस्र्ामा छन् सोही
अवस्र्ामा बोलपरको माध्यमबाट सललाम ववक्री गनुप
थ ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गररएको छ। इच्छु क फमथ, व्यशि वा कम्पनीबाट
सनम्न ितथको असधनमा रही पुनिः बोलपर आव्हान गररन्त्छ।
सामानको वववरण
सस.निं.

सामानको वववरण

न्त्यूनतम मूलय

बोलपर दस्तुर

प्याकेज 1

इलेक्ट्रोसनक्ट्स तर्ा इलेशक्ट्रक्ट्स सामानहरु (कम्प्युटर, फोटोकपी मेिीन,

1,84,401/-

रु.1000/-

प्याकेज 2

ु , कुसी, फायल क्ट्याववनेट, दराजलगायतका सामानहरु)
फसनथचर (टे बल

58,200/-

रु.300/-

वप्रण्टरलगायत इलेक्ट्रोसनक्ट्स तर्ा मेिीनरी सामानहरु)

ितथहरुिः
1.

इच्छु क बोलपरदाताले यो सूचना प्रकाशित भएको समसतले 7 औ िं ददनसम्म कायाथलय समयसभर एभरे ष्ट बैक सल.को ससिंहदरबारशस्र्त

राजस्व िाता नम्बर 00100106200000, कायाथलय कोड नम्बर 305003501 राजस्व शिर्थक निं. 14229 मा प्याकेज 1
कोलासग रू.1000/- र प्याकेज 2 को लासग रू.300/- (वफताथ नहुने गरी) दाशिला गरे को सक्कल भौचर, अद्यावसधक फमथ/ कम्पनी
दताथ प्रमाणपर, करदताथ प्रमाणपर, करच ुिा प्रमाणपरका प्रसतसलवप र व्यशिको हकमा सनवेदन र नागररकता प्रमाणपरको प्रसतसलवप

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

पेि गरी यस कायाथलयको स्टोर िािाबाट बोलपर फाराम िररद गनथ सवकनेछ।

िररद गररएका बोलपरहरू यो सूचना प्रकाशित भएको समसतले 8 औ िं ददनको 12:00 बजेसभर यस मन्त्रालयको स्टोर िािामा दताथ

गनुथ पनेछ। यसरी म्यादसभर दाशिला भएका बोलपरहरु सोही ददनको 2:00 बजे बोलपरदाता वा सनजको प्रसतसनसधको उपशस्र्सतमा
यस मन्त्रालयमा िोसलनेछ । बोलपरदाता वा सनजको प्रसतसनसधको उपशस्र्त नभए पसन बोलपर िोलन कुनै बाधा पने छै न।

बोलपर िररद एविं दाशिला गने अशन्त्तम ददन वा िोलने ददन ववदा परे मा सो को लगत्तै कायाथलय िुलेको ददन उि कायथ हुनेछ।

ु ानी केन्त्र 4 को
बोलपरसार् बोलपरदाताले आफुले कबोल गरे को रकमको 10 प्रसतित रकम ससिंहदरबारशस्र्त को.ले.सन.का. भि
एभरे ष्ट बैंक सल.को धरौटी िाता नम्बर 00100105201268 कायाथलय कोड नम्बर 305003501 मा दाशिला गरे को सक्कल
भौचर पेि गनुथ पनेछ।

बोलपरदाताले मासर् उशललशित प्याकेज मध्ये कुनै एक प्याकेज वा दुवै प्याकेजका लासग अगल अलग बोलपर फाराम िररद गरी
दाशिला गनुप
थ नेछ।

रीत नपुगेको वा म्याद नाघी आएको तर्ा न्त्यूनतम मूलय भन्त्दा घटी अिंवकत भएको वा ितथसवहतको बोलपर उपर कुनै कारवाही
हुनेछैन।

बोलपर स्वीकृत गने वा आिंशिक रूपमा स्वीकृत गनथ वा सूचना नै रद्द गने असधकार यस मन्त्रालयमा सनवहत रहनेछ।

बोलपरदाताले बोलपर स्वीकृत भएको जानकारी पाएको समसतले 7 (सात) ददनसभर बोलपरमा कबोल गरे को अिंक रकम एभरे ष्ट बैंक
सल.

ससिंहदरबारशस्र्त राजस्व िाता नम्बर 00100106200000, कायाथलय कोड नम्बर 305003501 राजस्व िीर्थक निं.

14212 मा दाशिला गरे को सक्कल भौचर पेि गरी सललाममा परे का सम्पूणथ सामानहरू उठाई लैजानु पनेछ।
9.

बोलपरदाताले आफूले कबोल गरे को रकममा 13 प्रसतितले हुने मु.अ.कर वापतको रकम समेत दाशिला गनुथ पनेछ ।

10. इच्छु क व्यशिले सललाम हुने मालसामानहरु हे न थ चाहे मा कायाथलय समयमा ददउँ सो 2 वजे दे शि 4 वजेसम्म यस मन्त्रालयको स्टोर
िािामा सम्पकथ गरी हे न थ सवकने छ ।

