
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण 

धिभवुन अन्तिााधरिय धवमानस्थल नागरिक उड्डयन कायाालय, गौचिको 
 धिलबन्दी बोलपि आव्हानको िचूना 

 (प्रकाधित धमधत २०७९/११/१६) 

धिभवुन अन्तिााधरिय धवमानस्थलको अन्तिााधरिय टधमानल भवनको प्रस्थान तर्ा भुुँई तल्लाको चेकईन एरियामा १५.९० 

(पन्र दिमलव नब्बे) वगामीटि क्षिेर्लमा Confectionery Shop   िञ्चालनको लाधग ठेक्का बन्दोबस्त गनुापन े

भएकोले नपेाल ििकािको िम्बधन्ित धनकायबाट इजाजत प्राप्त गिेका इच्छुक व्यधि-र्मा-िंस्था-कम्पनीहरुले धनम्न 

िताहरुको अिीनमा िही बोलपि र्ािाम पेि गनुाहुन िम्बधन्ित िबैको जानकािीको लाधग यो िचूना  प्रकाधित गरिएको  
छ । 

िताहरु 

१. यो िचूना प्रकाधित भएको धमधतले ३० (तीि) औ ं धदनको कायाालय िमय धभि िाधरिय बाधणज्य बैक, गौचि 

िाखामा िहकेो यि कायाालयको  खाता नम्बि १६९०१००००००११००६ मा रु. ५,६५०/– (अक्षिेपी: पाुँच हजाि 
माि छ िय पचाि माि ) (मलू्य अधभवधृि कि िधहत) जम्मा गिी (पधछ धर्ताा नहुने) दाधखला गिी िोको 

िक्कल भौचि यि कायाालयको िाजश्व िाखामा पेि गिी प्राप्त िधिद (Tax Invoice) नवीकिण िधहतको र्मा दताा 

प्रमाणपि, म.ूअ.कि दताा प्रमाणपि/स्थायी लेखा नम्बिको दताा प्रमाणपिको प्रधतधलधप िधहत धनवेदन पेि गिी  यि 
कायाालयको कपोिेट महािाखाबाट बोलपि र्ािाम खरिद गना िधकनछे । 

२. बोलपि िाथ िधजस्टडा र्मा-कम्पनी दताा प्रमाण पि नधवकिण िधहत िम्बधन्ित धनकायबाट व्यविाय िञ्चालन गन े

अनमुधत प्राप्त ईजाजत पि VAT/PAN दताा प्रमाणपि आ व २०७८/७९ िम्मको किचिुा प्रमाणपिको प्रधतधलधप 
िञ्चालकको नागरिकताको प्रधतधलधप व्यविाय िञ्चालन गने काम कािवाहीमा भाग धलन अयोग्य नभएको ि आरु्ले 

यि िम्बन्िमा िजाय नपाएको वा कालोिचूीमा नपिेको भनी धलधखत रुपमा स्व-घोषणा पि पेि गनुा पनछे । 

३. ठेक्का अवधि ५ (पाुँच) वषाको हुनछे । उि ५ (पाुँच) वषा अवधिको न्यनूतम ठेक िकम रु.४,१५,६९,१८९.२०/- 

(अक्षिेपीीः चाि किोड पन्र लाख उनानित्तिी हजाि एक िय उनानब्बे रुपैंया पैिा बीि माि) कायम गरिएको छ 
।िाथै दोस्रो वषा दधेख कुल ठेक िकममा काया िम्पन्न भएको वषाको िकम घटाई बाुँकी हुन आउने ठेक िकममा 

नेपाल िारि बैंले धनिाािण गिेको मलू्य वधृि िचूंकाङ्क अनिुाि थप गिी बहाल िकम बझुाउनपुनेछ ।बहाल िकम 

भिुानीका लाधग ३/३ मधहनाको एक धकस्ता कायम हुनछे । 

४. यि कायाालयलाई धतना बझुाउन ुपन ेबाुँकी बक्यौता भएका व्यधि-र्मा-िंस्था वा कम्पनी ि िो र्मा िंस्था वा 

कम्पनीको व्यधि धहस्िेदाि भएको र्मा-िंस्था वा कम्पनीले िो बक्यौता र्छ्यौट गिेको कागजात बोलपि र्ािाम 

खरिद गनुापवूा पेि गनुापनछे । 

५. बोलपि िाथ आरू्ले कवोल गिेको बहाल िकमको ५% ले हुने बोलपि जमानत िकम यि कायाालयको िा.बा. 

बैंक, गौचि िाखामा िहकेो ििौटी खाता नम्बि १६९०१००००००७०००१ मा जम्मा गिेको िक्कल भौचि वा िो 
िकम बिाबिको िकम यि कायाालयको नाममा नपेाल िारि बैंकबाट मान्यता प्राप्त क वगाको वाधणज्य बैंकबाट जािी 

भएको बोलपि खोधलन ेधमधतबाट कधम्तमा १८० धदन (बोलपि खोल्ने धमधतबाट) मान्य अवधि भएको बैंक ग्यािेन्टी  

(Bid Bond) बोलपििाथ पेि गनुापनछे । 

६. बोलपि र्ािाम यो िचूना प्रकाधित भएको धमधत दधेख ३० तीि धदन धभि खरिद गिी ३१ (एकतीि) औ धदनको 

१२:०० बजे धभि यि कायाालयको कपोिेट महािाखामा दाधखला गरििक्न ुपनेछ ।दाधखला हुन आएका बोलपिहरु 

३१ (एकत्तीि) औ धदनको २:००  बजे िम्बधन्ित बोलपिदाता वा धनजको प्रधतधनधिको िोहविमा खोधलनछे ।िो 
धदन बोलपिदाताको तर्ा बाट अधततयािी पि िधहत प्रधतधनधि उपधस्थत हुनपुनेछ ।बोलपिदाता वा धनजको प्रधतधनधिको 



उपधस्थधत नभएका पधन बोलपि खोल्न बािा पन ेछैन ।बोलपि खरिद गने तथा दताा गरिन ेअधन्तम धदन िावाजधनक 

धवदा पिेमा िोको लगत्तै कायाालय खलेुको धदन िोही िमयका खरिद तथा दताा गरिनछे । 

७. दाधखला गने बोलपिको खाम धिलबन्दी गिी खाम बाधहि कुन धवषयको बोलपि हो, िो स्पष्ट लेखी श्री  कपोिेट 

महािाखा धि. अ. धव. ना. उ. कायाालय, गौंचिलाई िम्बोिन गिी कपोिेट महािाखामा दताा गिाउन ुपनेछ ।  

८. बोलपिको दििेट भदाा अंक ि अक्षि दवैुमा लेधखएको हुनपुनेछ । अंक ि अक्षिमा र्िक पिेमा अक्षिमा लेधखएकोलाई 
मान्यता धदइनेछ ।केिमेट वा प्रष्ट िुँग नबधुझने गिी भरिएको बोलपि र्ािामलाई मान्यता धदईनेछैन । 

९.  िीत नपगुी वा  म्याद नाघी वा िता िाखी आएका बोलपि उपि कुनै कािबाही गरिने छैन । 
१०. बोलपि स्वीकृत गने वा नगने िम्पणूा अधिकाि यि  कायाालयमा ििुधक्षत िहनछे । 
११. बोलपिका अन्य िताहरु बोलपि र्ािाममा उल्लेख गरिए बमोधजम हुनेछ । 

१२ यो िचूना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिणको Website: www.caanepal.gov.np ि 

www.tiairport.com.np मा िमेत उपलव्ि हुनेछ । 

१३ यि िचूनामा नपिेका अन्य कुिाहरु धवमानस्थल िेवा िलु्क धनयमावली, २०७८ तथा  प्रचधलत ऐन, धनयमानिुाि 
हुनेछ । 

१४ यि िम्बन्िी अन्य कुिा बझु्न ुपिेमा यि कायाालयको कपोिेट महािाखामा कायाालय िमयधभि बझु्न िधकनछे ।   
  १५. िचूनामा भएका िता ि बोलपिका िताहरुको अलावा आवश्यक अन्य िताहरु िम्झौता पिमा िातन िधकनेछ 

। 


