सोरु गाउॉ ऩालरका

गाउँ कामयऩालरकाको कामायरम
जिभा, भुगु ।
कणाारी प्रदे श, नेऩार ।

सवायी साधनहरु खरयद सम्फन्धी लसरफन्दी फोरऩत्र / दयबाउऩत्र आह्वानको सूचना
(प्रथभ ऩटक प्रकालशत लभतत : २०७५/०५/१४ गते)

१. मस कामाारमराई आवश्मक ऩने 4WD Pickup तथा भोटयसाईकरहरु खरयद गननाऩने बएकोरे सवायी साधन 4WD Pickup सप्राई गना
ईच्छनक उत्ऩादक कम्ऩनीको नेऩारभा यहे को आधधकायीक बफक्रेता (Importer) रे भात्र तथा Motorcycle को हकभा उत्ऩादक कम्ऩनीको

नेऩारभा यहे को आधधकायीक बफक्रेता (Importer) वा स्थातनम बफक्रेता (Dealer of Importer) रे दे हाम फभोजजभका शताहरुको अधधनभा यहह
रयतऩूवक
ा को फोरऩत्र/दयबाउऩत्र ऩेश गननाहनन मो सच
ू ना प्रकालशत गरयएको छ ।

२. सूचना प्रकालशत बएको लभततदे खी फोरऩत्रको हकभा ३० औॊ हदन य दयबाउऩत्रको हकभा १५ औॊ हदनको कामाारम सभमलबत्र
फोरऩत्र/दयबाउऩत्रदातारे अध्मावधधक गये को पभा, कम्ऩनी वा सॊस्था दतााको प्रभाणऩत्र, व्मवसाम दतााको ईजाजतऩत्र, भूल्म अलबवजृ ध्द कय

(VAT) भा दतााको प्रभाणऩत्र, स्थामी रेखा नम्फय (PAN) को प्रभाणऩत्र, आ. व. २०७३/०७४ सम्भको कय चनक्ता गये को प्रभाणऩत्र वा आ. व.

२०७४/०७५ को कय/आम वववयण ऩेश गये को प्रभाणऩत्र, उत्ऩादक कम्ऩनीफाट नेऩारभा यहे को आधधकायीक बफक्रेता (Importer) राई य
दयबाउऩत्रको

रागी

नेऩारभा

यहे को

आधधकायीक

बफक्रेता

(Importer) रे

स्थातनम

बफक्रेता (Dealer) राई मस कामाारमभा

फोरऩत्र/दयबाउऩत्र खरयद तथा दाखखरा गना अधधकाय प्रत्मामोजन गये को Manufacturer's Authorization Letter (तोककएको ढाॉचा अननसाय) का
प्रभाणऩत्रहरुको प्रभाखणत प्रततलरऩीहरु तथा तनवेदन साथ ऩेश गरय तनमभाननसाय राग्ने याजस्व दस्तनय (कपताा नहनने) फनझाई फोरऩत्र/दयबाउऩत्र
पायभ मस कामाारमफाट उऩरब्ध गयाईने छ ।

३. खरयद गरयएका फोरऩत्र/दयबाउऩत्र पायभहरुको भहरहरु फोरऩत्र/दयबाउऩत्रदातारे स्ऩष्ट रुऩभा बयी प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गरय सूचना

प्रकालशत बएको लभततदे खी फोरऩत्रको हकभा ३१ औॊ हदन य दयबाउऩत्रको हकभा १६ औॊ हदनको १२:०० फजेलबत्र मस कामाारमभा उऩजस्थत
बई फोरऩत्र/दयबाउऩत्र दताा गरयसक्नन ऩनेछ ।

४. फोरऩत्र/दयबाउऩत्र दाखखरा गदाा फोरऩत्र/दयबाउऩत्र जभानत वाऩतको यकभ मस कामाारमको याजष्िम वाखणज्म फैंक लरलभटे ड, भनगनभा यहे को

धयौटी खाता नॊ. ४०६०३०३००७१०४ भा दाखखरा गये को सक्कर फैंक बौचय वा भान्मता प्राप्त फैंकफाट मस कामाारमको नाभभा जायी गरयएको
फोरऩत्रको रागी कजम्तभा १२० हदन य दयबाउऩत्रको रागी कजम्तभा ७५ हदन म्माद बएको फैंक जभानीऩत्र (Unconditional Bid Bond)

फोरऩत्र/दयबाउऩत्रसाथ ऩेश गननाऩनेछ । मसयी ऩेश गरयने जभानत वाऩतको फैंक बौचय, यलसद वा फैंक जभानीऩत्र मो सच
ू ना प्रकालशत बएको
लभतत ऩछीको हनननऩनेछ य फैंक जभानीऩत्रको उल्रेखखत म्माद फोरऩत्र/दयबाउऩत्र दाखखरा गने अजन्तभ लभततदे खी हनननऩनेछ ।

५. दताा हनन आएका लसरफन्दी फोरऩत्र/दयबाउऩत्र पायभहरु मस कामाारमभा फोरऩत्र/दयबाउऩत्र दाखखरा गने अजन्तभ हदन हदउॉ सो १:०० फजे
फोरऩत्र/दयबाउऩत्रदाताहरु वा तनजको प्रतततनधधहरुको योहवयभा खोलरने छ तय फोरऩत्र/दयबाउऩत्रदाताहरु तथा तनजका प्रतततनधधहरु उऩजस्थत
नबएभा ऩतन फोरऩत्र/दयबाउऩत्र खोल्न फाधा ऩनेछैन । फोरऩत्र/दयबाउऩत्र पायभ खरयद गने तथा दाखखरा गने हदन सावाजतनक ववदा ऩये भा
उक्त कामाहरु ववदा ऩछी कामाारम खनरेको हदन सोही सभमभा हननेछन ् ।

६. रयत नऩनगेका य म्माद नातघ आएका फोरऩत्र/दयबाउऩत्र उऩय कननै कामावाही गरयने छै न ।

७. दताा हनन आएका फोरऩत्र/दयबाउऩत्रहरु स्वीकृत गने, आॊलशक रुऩभा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने सम्ऩण
ू ा अधधकाय मस कामाारमभा सयू क्षऺत
यहने छ ।
८. फोरऩत्र/दयबाउऩत्र सम्फन्धी अन्म शताहरु फोरऩत्र/दयबाउऩत्र पायभभा उल्रेख गये फभोजजभ हननेछन ् ।

९. अन्म कामाववधधहरु सावाजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावाजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ (सॊसोधन सभेत) अननसाय साथै नेऩार सयकायका
अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ हननेछन ् ।
१०. अन्म थऩ केही कनया फनझ्नन ऩये भा मस कामाारमभा कामाारम सभमलबत्र सम्ऩका गना सककने छ ।
ठे क्का नं.

वववयण

SRM/GOODS/NCB /01/
2074/075

4WD, RHD Pickup, Engine Power Output Not
Less than 120 BHP & others are as per
approved technical specification.

SRM/GOODS/SQ/
01/2075/076

Motorcycle, Piston Displacement 148-160 CC,
Engine Power output Not less than 13 BHP,
Torque not less than 12 Nm. Others are as per
approved technical Specifications.

आवश्मक
संख्मा

थान १ (एक)

थान ५ (ऩाॉच)

पायभ दस्तुय रु.
३,०००/(फोरऩत्र)
१,०००/(दयबाउऩत्र)

िभानत यकभ
कफोर अॊकको
कजम्तभा २.५०
प्रततशत

कफोर अॊकको
कजम्तभा २.५०
प्रततशत

प्रभनख प्रशासककम अधधकृत

