रामेछाप नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
रामेछाप बजार, रामेछाप
मोटरसाईकिहरु खररद कार्यको लसिबन्दी बोिपत्र आह्वान सम्बन्न्ि सूचना
सूचना नम्बर : २/०७४/०७५

प्रथमपटक प्रकाशित शमतत : २०७४/१२/१६
यस कायाालयको लागि चालू आ.ब. ०७४/०७५ मा आवश्यक भएको ४(चार) थान मोटरसाईकलहरु शसलबन्दी बोलपत्रको
माध्यमद्वारा खररद िने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त इच्छुक अगधकृत ववक्रेता तथा फमाहरुबाट तनम्न
िताहरुको अगधनमा रही ररतपूवक
ा को छुट्टाछुट्टै शसलबन्दी बोलपत्र आह्वान िररन्छ ।
१

बोलपत्र फारामको यो सच
ू ना प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमततले १५औं ददन सम्म कायाालय समय शभत्र नेपाल
सरकारबाट ईजाजत प्राप्त अगधकृत बबक्रेता तथा फमाहरुबाट चालू आ.ब. को लागि नवीकरण भएको ईजाजत पत्र,
आय कर दताा प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा प्रमाणपत्र, म.ू अ. कर दताा प्रमाण पत्र, ०७३/०७४ को कर चक्
ु ताको प्रमाणणत
प्रततशलवप, कालो सूगचमा नपरे को स्वयं घोषणापत्र संलग्न िरर रु.१०।– को दटकट टााँसी तनवेदन पेि िरे मा प्रतत
थान फारामको राजश्व दस्तरु रु.१०००।–(एक हजार) बझ
ु ाई यस कायाालयबाट प्राप्त िना सककने छ ।

२

बोलपत्र फाराम साथ रु.२८५००।–(अठ्ठाइस हजार पांच सय मात्र) बराबरको मान्यता प्राप्त वाणणज्य बैंक बाट यस
कायाालयको नाममा जारर भएको कम्म्तमा ९० ददन म्याद भएको बैंक ग्यारे न्टी (बबड बंड) पेि िनुा पनेछ।

३

बोलपत्र फाराम अगधकार प्राप्त व्यम्क्तले दस्ताखत िरर यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको शमततले १६औं
ददनको १२.०० बजे शभत्र यस कायाालयको दताा िाखामा बुझाउनु पने छ। बोलपत्र खोल्ने काया सोदह ददन १४.००
बजे उपम्स्थत बोलपत्रदाता वा तनजको प्रतततनगधहरुको रोहबरमा यस कायाालयमा खोशलने छ। बोलपत्र खोल्ने
समयमा बोलपत्रदाता वा तनजको प्रतततनगध उपम्स्थत नभएमा पतन तोककएको समय र शमततमा बोलपत्र खोल्न
बाधा पने छै न। बोलपत्र फाराम खरीद िने तथा दाणखला िने र खोल्ने ददन बबदा परे मा सो काया भोशल पल्ट सोदह

४

समयमा हुनेछ।
बोलपत्र

बमोम्जमका

मोटरसाईकलहरु

कायाालयको

Technical

Specification

बमोम्जम

हुनु

पने

छ।

मोटरसाईकलको Technical Specification सदहतको सक्कल क्याटलि बोलपत्र साथ समावेि िरर Servicing,
Warranty
५

आदद सम्बन्धमा समेत खल
ु ाउनु पने छ।

कायाालयबाट प्राप्त बोलपत्र फाराममा उल्लेणखत सवारी साधनको प्रतत एकाई दरभाउ अंक र अक्षर दब
ु ैमा स्पष्ट
खल
ु ाउनु पने छ। अंक र अक्षरमा फरक दर उल्लेख िरे मा अक्षरमा उल्लेणखत दर कायम िररने छ।

६

म्याद नाघी आएको वा ररत नपुिेको वा ववशभन्न सता राखी पेि िरे को बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छै न। पना
आएका बोलपत्रहरु कारण खल
ु ाई वा नखल
ु ाई स्वीकृत िने वा निने सम्पण
ू ा अगधकार यस कायाालय संि सरु क्षक्षत
रहे को छ। बोलपत्र सम्बम्न्ध अन्य कुरा बुझ्नु परे मा कायाालय समय शभत्र यस कायाालयमा सम्पका राख्न सककने
छ।

७

एक व्यम्क्त वा फमाको नाममा खररद िररएको बोलपत्र फाराम अको व्यम्क्त वा फमाको नाममा दाणखला िना पाइने
छै न।

८

यो सूचनामा नपरे को ववषयहरुमा सावाजतनक खररद ऐन २०६३, सावाजतनक खररद तनयमावली २०६४ बमोम्जम हुने
छ।

