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सुनछहारी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

पोबाङ, रोल्पा । 
५ नं. प्रदेश, नेपाि । 

सवारी साधन (Double Cab Pickup) खररद सम्बन्धी बोिपत्र आह्वानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकालशत लमतत : २०७५/०७/२०) 

 यस गाउँपालिकािाई आवश्यक पने तपलसि बमोजिमको सवारी साधन E- Bidding मार्फ त खररद गनुफपने भएकोिे उत्पादक 

कम्पनीको नेपािमा रहेको आधधकारीक बबके्रता (Importer) वा स्थातनय एिेण्ट (Importer को अधधकार प्राप्त Local Agent) िे मात्र 
देहाय बमोजिमका शतफहरुको अधधनमा रही ररतपूवफकको बोिपत्र पेश गनुफहुन यो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 
१. यो सूचना प्रकालशत भएको लमततदेखी Website मा तोककएको लमतत र समयसम्ममा बोिपत्र र्ारम PPMO को Website 

www.bolpatra.gov.np/egp बाट Download गरर प्राप्त गनफ सककने छ । 
२. PPMO को Website मा तोककएको लमतत तथा समयलभत्र बोिपत्रदातािे बोिपत्र दाखखिा गदाफ अध्यावधधक रहेको व्यवसाय दताफ प्रमाणपत्र, 

कम्पनी वा र्मफ दताफ प्रमाणपत्र, मूल्य अलभवजृध्द कर (VAT) दताफ प्रमाणपत्र, स्थायी िेखा नम्बर (PAN) दताफ प्रमाणपत्र, आ. व. 

२०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आ. व. २०७४/०७५ को कर/आय वववरण पेश गरेको प्रमाणपत्र, Importer को हकमा उत्पादक 
कम्पनीबाट यस कायाफियमा बोिपत्र खररद तथा दाखखिा गनफको िागी अधधकार प्रत्यायोिन गरेको आधधकाररक पत्र 
(Manufacturer's Authorization Letter) तथा Local Agent को हकमा Importer बाट यस कायाफियमा बोिपत्र खररद तथा दाखखिा 
गनफ अधधकार प्रत्यायोिन गरेको पत्रको प्रमाखणत प्रततलिपीहरु, Bid Submission Form, Price Schedule, Technical Specification, 

Delivery Schedule तथा बोिपत्र खररद दस्तुर वापत िाग्न ेरकम यस कायाफियको नेपाि बैंक लिलमटेड, लिबाङ, रोल्पा शाखामा रहेको 
मूि संधचत कोष खाता नं. ०७६०३००००००००४००१००४ मा िम्मा गरेको भौचर एवं िमानत वापतको रकम यस कायाफियको नेपाि 

बैंक लिलमटेड, लिबाङ, रोल्पा शाखामा रहेको धरौटी खाता नं. ०७६०३००००००००३०००००३ मा िम्मा गरेको भौचर वा मान्यता प्राप्त 

बैंकबाट यस कायाफियको नाममा िारी गररएको कम्तीमा बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम लमततदेखी १२० ददन म्याद रहेको बैंक िमानीपत्र 

(Unconditional Bid Bond) तथा बोिपत्रमा पेश गनुफपने भनी उल्िेख गररएका सम्पूणफ कागिातहरु Scanning गरी तोककएको ढाँचामा 
Upload गनुफपनेछ । बोिपत्र खररद गने रलसद, भौचर तथा बैंक िमानीपत्र यो सूचना प्रकालशत भएको लमतत पतछकोिाई मात्र मान्यता 
ददईनेछ । 

३. कायाफियबाट Hard Copy बोिपत्र उपिब्ध गराईने छैन । कुनै बोिपत्रदातािे सम्बजन्धत Website बाट बोिपत्र Download गरी यस 

कायाफियमा दाखखिा गनफ आएमा त्यस्तो बोिपत्र कायाफियिे जस्वकार गनेछैन । 
४. बोिपत्रदाताहरुिे बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम लमततदेखी ७ (सात) ददनलभत्र सम्पूणफ सक्कि कागिातहरु अतनवायफ रुपमा कायाफियमा 

दाखखिा गररसक्नुपनेछ । सक्कि कागिातहरु पेश नगने बोिपत्रदाताको बोिपत्रिाई मूल्याङ्कनमा िधगन ेछैन । 
५. E-Bidding मार्फ त दताफ भएका बोिपत्रहरु बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम लमततमा ददनको १४:०० बिे कायाफियमा बोिपत्रदाताहरु वा 

तनिको प्रतततनधीहरुको रोहवरमा खोलिने छ । बोिपत्रदाताहरु वा तनिको प्रतततनधीहरु उपजस्थत नभएमा पनी बोिपत्र खोल्न बाधा 
पनेछैन । बोिपत्र खोल्ने ददन सावफितनक ववदा पनफ गएमा उक्त कायफहरु ववदापछी कायाफिय खुिेको ददन सोही समयमा हुनेछन ्। 

६. दताफ हुन आएका बोिपत्रहरु स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणफ अधधकार यस कायाफियमा सूरक्षित रहने छ साथै ररत नपुगेका बोिपत्रहरु उपर 

कुनै कायफवाही गररने छैन । 
७. बोिपत्र सम्बन्धी अन्य शतफहरु बोिपत्र र्ारममा उल्िेख गरे बमोजिम हुनेछन ्। 
८. अन्य कायफबबधीहरु सावफितनक खररद ऐन, २०६३ सावफितनक तनयमाविी, २०६४ (संसोधन सदहत) तथा नेपाि सरकारका अन्य प्रचलित 

कानून बमोजिम हुनेछन ्। 
९. बोिपत्र सम्बन्धी अन्य थप केही कुराहरु बुझ्नु परेमा कायाफिय समयलभत्र कायाफियको र्ोन न.ं ९८५७८२४०९३ मा सम्पकफ  गनफ सककने छ । 

ठेक्का न.ं वववरण 
आवश्यक 

संख्या 
बोिपत्र र्ारम 

दस्तुर रु. 
िमानत रकम 

SSRM/NCB/ 

GOODS/V/ 01 

/2075/076 

RHD, 4WD Pickup Type Vehicle, Displacement 

of Engine Not Less than 2,400 CC, Max. Power 

Output Not less than 100 KW, Max. Torque not 

less than 320 Nm @ Governed RPM & Others 

are as per approved Technical Specifications. 

१ (एक) ३,०००/- २,००,०००/- 

 

प्रमुख प्रशासककय अधधकृत 


