प्रदे श सरकार

भुमि व्यवस्था कृमषि तथा सहकारी िन्त्रालय
पशु पन्छी मवकास मिर्दे शिालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायािलय िुगु
पसचन-

मिमत २०७७।०८।३०
शशलवन्दी दरभाउ पत्र/बोलपत्र आव्वहानको ३० शदने सूचना ।
प्रथि पटक प्रकामशत मिमत २०७७।०८।३०

१ . चालु आ व २०७७।०७८ मा यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालय मुगुको दे हायका कायाहरु शशलवन्दी दरभाउपत्र वोल पत्र वाट गनाका लाशग यो सूचना प्रकाशशन
. गररएकोले इच्छु क फमा कम्पनी तथा शनमााण व्यवसाशयकवाट दे हायका शथाको अशिनमा रशह शशलवन्दी दरभाउ पत्र वोल पत्र आव्हान गरीएको छ
२. दरभाउपत्र वोल पत्र को ग्राहयताको आिार तथा तेस्रो आिार प्रमाशणत गना शवड दे हायका कागजातहरु पेश गनुा पने छ
क -फमा सस्था वा कम्पनी दताा प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप ।
ख -ख मु अ क दताा प्रमाण पत्रको पेन प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप ।
ग -आ व २०७६।०७७ सम्मको कर चुक्त्ता प्रमाण पत्र प्रशतशलशप ।
घ -शवडदाताको दररद कारवाशहमा भाग शलन अयोग्य नभएको प्रस्ताशवत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथा नवाजीएको र सम्वन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्वन्धि कसुरमा .
. आफुले सजाय नपाएको भशन लेन्धखत रुपमा गरे को घोषणाको सक्कल प्रशत ।
३. शवड फारम खररदको लाशग दे हायमा उल्लेन्धखत दस्तुर वुझाइ फमा सस्था वा कम्पनीकोदतााको प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप मु अ को दताा प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप पेन प्रमाणपत्रको
. प्रशतशलशप र कर चुक्त्ता प्रमाण पत्रको प्रशतशलशप समेत सगलग्न गरर तोशकएको समय शभत्र यस कायाालयमा शनवेदन शदनु पने छ ।प्रशतशलशप कागजातहरु अशनवायारुपमा
. …नोटरी पन्धिकवाट प्रमाशणत भएको हुनु पने छ । शवड खररद तथा दान्धखला गना अन्धिम शमशत तल उल्लेख भएअनुसार हुने छ ।
४ शवल अफ क्वान्टीटीमा आइटम वाइज दर रे ट अङक र अक्षर दु वैमा लेन्धखएको हुनु पने छ ।
५ शवड कागजातका मान्य अवशि शवड दान्धखला गने अिीम शमशत वाट दरभाउको हकमा ७५ शदन र वोलपत्रको हकमा ९० शदन हुने छ । शवड दाताले तल उल्लेख गररएको
. रकममा नघटाइ नगत वा क वगाका मान्यता प्राप्त बाशणज्य बैङकवाट यस कायाालयका नाममा जारी गरे का शवड कागजात मान्य अवशि भन्दा कम्तीमा ३० शदन वढी .
. अवशिका वैक ग्यारे न्टी शवडवण्डका सकल प्रशत पेश गनुा पने छ । नगत जमानतका लाशग नेपाल राशिय वाशणज्य वैक मुगु न्धस्थत प्रदे श लेखा इकाइ कायाालय मु गुको एकल
. खाता न २०६०१००२०२०३०००० कायाालय कोडा ३१२०२६३०२६ मा जम्मा गरे का सक्कल भौचर पेश गनुा पने छ ।
६ शवड दान्धखला गने अन्धिम शमशत२०७७।०९।२९ गते शदन को १२ वजे सम्म हुने छ भने पेश हुन आएका शवडहरु सोशह शदन १२.०वजे शवड वाशनजका प्रशतशनशिका रोहवरमा
. यस कायाालयमा खोशलने छ शवडर वा प्रशतशनशिहरु उपन्धस्थत नभए पशन शशलवन्धन्द शवड खोल्न वािा पने छै न । दरभाउ पत्र वोल पत्र शफताा वा सशोिन गना चाहेमा दरभाउ
. पत्र वोलपत्र दान्धखला गने अन्धिम शमशत तथा समय भन्दा २४ घण्टा अगावै शशलवन्दी शनवेदन दताा गराउनु पने छ ।
७ एक फमाका नाममा खररद गररएका दरभाउ पत्र वोल पत्र अको फमाका नामवाट दान्धखला गना पाइने छै न ।
८ शवडका योग्यताका आिारहरु शवड कागजातमा उल्लेख भएअनुसार हुने छ ।
९ सूचनामा उल्लेन्धखत वुदा न २ वमोशजमका कागजातहरु नभएकै ररत नपुगेका म्याद नाशघ प्राप्त भएका कुनै शता राखेका दरखास्त तथा छाप नभएको शवड उपर कावााशह
. हुने छै न ।
१० शवड कागजात खररद गने दान्धखला गने र खोल्ने अन्धिम शदन सावाजशनक शवदा परे मा सो लगतै कायाालय खुलेको शदन क्रमस सशह समयमा हुनेछ तर शवड मान्य अवशि .
. र शवड जमानत मान्य अवशि सुरुकै शमशत वाट कायम हुनेछ ।
११ कुनै पशन शवड स्वीकृत गने वा नगने सम्पुण अशिकार यस कायाालयमा सुरक्षत रहने छ साथै शवड आव्हानका सूचनामा कुनै सशोिन वा पररमाजान भएमा यस कायाालयको
. सुचना पाटीमा टााँस गररने छ ।
१२ यो सूचनामा उल्लेख गररएका वाहेक अन्य कुराहरु सावाजशनक खररद ऐन २०६३ र सावाजशनक शनयमावशल २०६४ तथा अन्य प्रचशलत कानुनसार हुने छ ।
१३ शवड फाराम शजल्ला न्धस्थत शजल्ला प्रशासन कायाालय प्रदे श लेखा इकाइ कायाालय तथा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कायाालय मुगु बाट प्राप्त गना सशकने छ ।
१४ शवड फारमा माग गना/प्राप्त गना राजश्व खाता न १४२२९ अन्य प्रशासशनक सेवा शुल्क कायाालय कोट ३१२०२६३०२६ मा रु ३०००। शतन हजार जम्मा गरे को भौचर वाट .
. प्राप्त भएमा उपलव्ि गराइने छ नगद वाट हुने छै न ।
१५ अन्य जानकारीको लाशग यस कायाालयको वइपसाइट www.mugu.vethos.gov.np वाट जानकारी शलन सशकने छ ।
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