
 

नारायण नगरऩालऱका 
नगय कामयऩालरकाको कामायरम 

दैरेख फजाय, दैरेख । 
कणायरी प्रदेश, नेऩार । 

सवारी साधन तथा मोटरसाईकऱ खररद सम्फन्धी लसऱफन्दी फोऱऩत्र आह्वानको सचूना 
(प्रथभ ऩटक प्रकालशत लभतत : २०७५/०५/२९ गते) 

१. मस कामायरमराई आवश्मक ऩन ेतऩलसर फभोजजभका सवायी साधन तथा भोटयसाईकरहरु खरयद गननयऩने बएकोरे 
सवायी साधनको हकभा सप्राई गनय ईच्छन क उत्ऩादक कम्ऩनीको नेऩारभा यहेको आधधकायीक बफके्रता (Importer) रे य 
भोटयसाईकरको हकभा Importer वा Local Agent (Authorized Dealer) रे भात्र देहाम फभोजजभका शतयहरुको अधधनभा 
यहह रयतऩवूयकको फोरऩत्र ऩशे गननयहनन मो सूचना प्रकालशत गरयएको छ । 

२.  सूचना प्रकालशत बएको लभततदेखी ३० औॊ हदन कामायरम सभमलबत्र फोरऩत्रदातारे अध्मावधधक नववकयण गयेको पभय, कम्ऩनी वा 
सॊस्था दतायको प्रभाणऩत्र, व्मवसाम दतायको ईजाजतऩत्र, भूल्म अलबवजृध्द कय (VAT) भा दतायको प्रभाणऩत्र, स्थामी रेखा नम्फय 
(PAN) को प्रभाणऩत्र, आ. व. २०७३/०७४ सम्भको कय चनक्ता गयेको प्रभाणऩत्र वा आ. व. २०७५ को कय/आम वववयण ऩशे गयेको 
प्रभाणऩत्र, उत्ऩादक कम्ऩनीरे नेऩारभा यहेको आधधकायीक बफके्रता (Importer) राई मस कामायरमभा फोरऩत्र खरयद तथा दाखखरा 
गनय अधधकाय प्रत्मामोजन गयेको Manufacturer's Authorization Letter (तोककएको ढाॉचा अननसाय) का प्रभाणऩत्रहरुको प्रभाखणत 

प्रततलरऩीहरु तथा तनवेदन साथ ऩशे गरय तनमभाननसाय राग्न े याजस्व दस्तनय याजरिम वाखणज्म फैंक लरलभटेड, दैरेखभा यहेको 
सॊधचत कोष खाता नॊ. ४०१०३०४०१८१०२ भा जम्भा गयेको सक्कर बौचय (कपताय नहनन)े फनझाई फोरऩत्र पायभ मस कामायरमफाट 

उऩरब्ध गयाईन ेछ । 
३. खरयद गरयएका फोरऩत्र पायभहरुको भहरहरु फोरऩत्रदातारे स्ऩरट रुऩभा बयी प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गरय सूचना प्रकालशत 

बएको लभततदेखी ३१ हदनको १२:०० फजेलबत्र मस कामायरमभा उऩजस्थत बई फोरऩत्र दताय गरयसक्नन ऩनेछ । 
४. फोरऩत्र दाखखरा गदाय फोरऩत्र जभानत वाऩतको यकभ मस कामायरमको याजरिम वाखणज्म फैंक लरलभटेड,  दैरेखभा यहेको 

धयौटी खाता नॊ. ४०१०३०३००७१०२ भा दाखखरा गयेको सक्कर फैंक बौचय वा भान्मता प्राप्त फैंकफाट मस कामायरमको नाभभा 
जायी गरयएको कजम्तभा १२० हदन म्माद बएको फैंक जभानीऩत्र (Unconditional Bid Bond) फोरऩत्रसाथ ऩशे गननयऩनछे । 
मसयी ऩेश गरयने जभानत वाऩतको फैंक बौचय, यलसद वा फैंक जभानीऩत्र मो सूचना प्रकालशत बएको लभतत ऩछीको हनननऩनेछ य 

फैंक जभानीऩत्रको उल्रेखखत म्माद फोरऩत्र दाखखरा गने अजन्तभ लभततदेखी हनननऩनेछ । 
५. दताय हनन आएका लसरफन्दी फोरऩत्र पायभहरु मस कामायरमभा फोरऩत्र दाखखरा गन े अजन्तभ हदन हदउॉसो २:०० फजे 

फोरऩत्रदाताहरु वा तनजको प्रतततनधधहरुको योहवयभा खोलरन ेछ तय फोरऩत्रदाताहरु तथा तनजका प्रतततनधधहरु उऩजस्थत 

नबएभा ऩतन फोरऩत्र खोल्न फाधा ऩनछैेन । फोरऩत्र पायभ खरयद गन ेतथा दाखखरा गन ेहदन सावयजतनक ववदा ऩयेभा उक्त 

कामयहरु ववदा ऩछी कामायरम खनरेको हदन सोही सभमभा हननछेन ्। 
६. रयत नऩनगेका य म्माद नातघ आएका फोरऩत्र उऩय कन नै कामयवाही गरयन ेछैन । 
७. दताय हनन आएका फोरऩत्रहरु स्वीकृत गन,े आॊलशक रुऩभा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गन ेसम्ऩूणय अधधकाय मस कामायरमभा 

सूयक्षऺत यहने छ । 
८. फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म शतयहरु फोरऩत्र पायभभा उल्रेख गये फभोजजभ हननेछन ्। 
९. अन्म कामयववधधहरु सावयजतनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सावयजतनक खरयद तनमभावरी, २०६४ (सॊसोधन सभेत) अननसाय साथै 

नेऩार सयकायका अन्म प्रचलरत काननू फभोजजभ हननेछन ्। 
१०. फोरऩत्र सम्फन्धी अन्म थऩ केही कन याहरु फनझ्नन ऩयेभा मस कामायरमको पोन नॊ. ०८९-४१०१३५ भा कामायरम सभमलबत्र 

सम्ऩकय  गनय सककन ेछ । 

ठेक्का न.ं 
सामानको 
वववरण 

आवश्यक माऱसामानको छोटकरी 
वववरण 

आवश्यक 

संख्या 
फोऱऩत्र पारम 

दस्तुर रु. 

जमानत रकम 
कफोऱ अकंको 

NM/GOODS/
NCB /01/ 
2075/076 

Hardtop 
Jeep 

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

थान १ 

(एक) 
३,०००/- 

कजम्तभा २.५० 

प्रततशत 

NM/GOODS/
NCB /02/ 
2075/076 

Motorcycl
e 

Petrol Engine Displacement 
(160±2%) CC & Others are as per 
approved Technical Specification. 

थान ९ (नौ) ३,०००/- 
कजम्तभा २.५० 

प्रततशत 

   प्रमखु प्रशासककय अधधकृत 
 


