
 

                         प्रदेश सरकार 
                          प्रदेश नं ५  

भौतिक परु्ााधार मन्त्रालय 

खानेपानी िथा सरसफाई तितभजन कायाालय ,रुपन्त्देही  
      वितभन्न तनमााण काया हरुको र्ोलपर आिाहन  

         www.bolpatra.gov.np/egp मा   प्रथम पटक प्रकाशशि तमति : 04-10-2019(२०७६-०६-१७) 
१. खानेपानी िथा सरसफाई तितभजन कायाालय रुपन्त्देही द्वारा आ.र्.२०७६/०७७ मा संचातलि िपशशल र्मोशजमका 

खानेपानी िथा सरसफाई आयोजनाहरुमा िपशशलको तनमााण कायाहरु खलु्ला प्रतिस्पदाा र्ाट गराउन पने भयकाले 
इच्छुक ररि पगेुका नेपाली तनमााण कम्पतन िा फमाहरूर्ाट पिाशीलको शिाहरुको अतधनमा रहने गरी छुट्टाछुटै e-

bidding र्ोलपर आिहान गररन्त्छ | 
२. िपशशल उल्लेशखि र्ोलपर दस्िरु (वफिाा नहनुे गरी)र्झुाई आ.र्.२०७६/०७७ को लातग नतर्करण गररयको 

इजाजिपर,म.ुअ.कर. दिाा प्रमाणपर,र आ .र् २०७५/०७६ सम्मको कचकु्ता प्रमाणपर प्रतितलवप संग्लन गरी e-

bidding माफा ि www.bolpatra.gov.np/egp र्ाट मार  र्ोलपर सम्र्शन्त्ध कागजाि खररद गना 
सवकनेछ |र्ोलपरको दस्िरु रास्रीय र्ाशणज्य र्ैंक,र्टुिल,रुपन्त्देहीको राजश्व तसशाक नं १४२२९ 
(प्रशासतनक दस्िरु र्ोलपर)कायाालय कोि नं.३३७०५४८०१५ खािा नं.१०००२०००१०००० मा 
जम्मा गरेको भौचरको स््यान कवप संग्लन गरेको हनुपुने छ| 

३. योग्यिाको आधारहरु र्ोलपर फारममा उल्लेशखि भय र्मोशजम परुा गरेको हनु ुपने छ| 
४. जमानि र्ाफि िपशशलमा उल्लेख भयको धरौटी रकम रा.र्ा.रै्क  र्टुिल ,रुपन्त्देहीको धरौटी खािा 

नं.३१२०५०२०००००० र कायाालय कोि नं. ३३७०५४८०१५मा जम्मा गरेको भौचर स्कान िा 
रा.रै्.र्ाट मान्त्यिा प्राप्त र्ैंक र्ाट यस कायाालयको नाम मा जारी गरेको तनयमअनसुारको र्ोलपर खोतलने 
ददनले कशम्िमा ९० ददनको म्याद भयको र्ैंक जमानि पर (तर्ि िंि) संग्लन गरी स्कन गरी पेश गनुा 
पने छ |   

५. र्ोलपर सम्र्शन्त्ध वितभन्न जानकारीको लातग र्ोलपरदािाको रै्ठक 25-10-2019  ददनको १२:०० र्जे यस 
कायाालयमा आयोजना गररयको छ | 

६. तमति 03-11-2019 गिे ददनको १२:०० र्जे तभर e-bidding माफा ि www.bolpatra.gov.np/egp 
मा दिाा गरी स्न ुपने छ | 

७. र्ोलपर खररद गना दाशखला गने र खोल्ने अशन्त्िम ददन तर्दा परेमा लगतै्त कायाालय खलेुको ददन क्रमशः 
सो कायाहरु गररनेछ | म्याद तभर दिाा भयका र ररि पगेुका र्ोलपर उपर कुनै कारर्ाही हनुे छैन | 

८. दाशखला भयका र्ोलपर यस तितभजन कायाालय रुपन्त्देहीमा तमति 03-11-2019 गिे ददउस २:०० र्जे 
खोतलनेछ| 

९. सचुनामा नपरेका तर्षयहरु सार्ाजतनक खररद एन २०६३ र तनयमािली २०६४ (संसोधन सवहि) 
र्मोशजम हनुे छ| 

१०. थप अन्त्य जानकारीको लातग यस तितभजन कायाालय ,रुपन्त्देहीको कायाालय समय तभर र 
http://www.bolpatra.gov.np/egp  सम्पका  राखी जानकारी तलन सवकन ेछ |  
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िपशशल : 

 
 

................ 
तितभजन प्रमखु 

 
 
  

क्र.
स. 

ठेक्का नं  कामको वििरण  योजनाको नाम  र्ोलपर दस्िरु 
रु. 

ल.ई रकम (भ्याट र्ाहेक 
र PS सवहि)रु. 

जमानि रकम रु. कैवफयि  

१ WSSDOR/36/2076-77   ओभरहेि टंकी  २२५  
घ.तम.तनमााण काया   

िगरी खा पा आ कवपलिस्ि ु
५कवपलिस्ि ु

३०००.००   १,२४,४८,३७३.८७   ३,५०,०००.००     Single Stage  

२  WSSDOR/37/2076-77   ओभरहेि टंकी  २२५  
घ.तम.तनमााण काया   

राजपरु १० शशिराज न पा 
कवपलिस्ि ु

३०००.००   १,२४,४८,३७३.८७   ३,५०,०००.००     Single Stage  

३  WSSDOR/38/2076-77   ओभरहेि टंकी  २२५  
घ.तम.तनमााण काया   

िाणगंगा खा .पा.आ.र्दु्धपावटका 
६,७,कवपलर्स्ि ु 

३०००.००   १,२४,४८,३७३.८७   ३,५०,०००.००     Single Stage  

४  WSSDOR/39/2076-77   ओभरहेि टंकी  २२५  
घ.तम.तनमााण काया   

हरदौना खा .पा.आ. ,कवपलर्स्ि ु 

 
३०००.००   १,२४,४८,३७३.८७   ३,५०,०००.००     Single Stage  

५  WSSDOR/40/2076-77   ओभरहेि टंकी  १५०   
घ.तम.तनमााण काया   

तसतसाहिा खा .पा.आ. ,कवपलर्स्ि ु 

 
३०००.००   १,००,८४,८६५.१२  २,५०,०००.००     Single Stage  

६  WSSDOR/41/2076-77   ओभरहेि टंकी  १५०   
घ.तम.तनमााण काया   

तससिा िमुरा २,३,४ खा .पा.आ.  
कवपलर्स्ि ु

३०००.००   १,००,८४,८६५.१२  २,५०,०००.००     Single Stage  

७  WSSDOR/42/2076-77   ओभरहेि टंकी  १००   
घ.तम.तनमााण काया   

र्ााँसखोर खा .पा.आ. , र्ााँसखोर 
कवपलर्स्ि ु

३०००.००   ९१,९८,३४१.१०  २,२०,०००.००     Single Stage  

८   WSSDOR/43/2076-77   ओभरहेि टंकी  १००   
घ.तम.तनमााण काया   

असरैुना पम्पीङ खा .पा.आ.  
कवपलर्स्ि ु

३०००.००   ९१,९८,३४१.१०  २,२०,०००.००     Single Stage  

९    WSSDOR/44/2076-77   ओभरहेि टंकी  १००   
घ.तम.तनमााण काया   

गणेशपरु खा .पा.आ. , गणेशपरु 
कवपलर्स्ि ु

३०००.००   ९१,९८,३४१.१०  २,२०,०००.००     Single Stage  

१०   WSSDOR/45/2076-77   ओभरहेि टंकी  १००   
घ.तम.तनमााण काया   

भग्िानपरु पशम्पङ्ग खा .पा.आ.  
कवपलर्स्ि ु

३०००.००   ९१,९८,३४१.१०  २,२०,०००.००     Single Stage  


