
छ��ेवर� गाउँपालका 

गाउँ काय�पा	लकाको काया�लय 

    भोटेचौर, स�यान  

  कणा�ल� �देश, नेपाल  

�याकहो लोडर तथा सवार� साधन ख�रद स�ब�धी 	सलब�द� बोलप� आ!वानको सूचना 
(�थम पटक �काशत म!त : २०७५/०५/१३ गते) 

१. यस काया�लयलाई आव�यक पन+ तपसल बमोिजमका याि/�क उपकरण तथा सवार� साधन स1लाई गन� ई2छुक उ4पादक क5पनीको 

नेपालमा रहेको आ8धकार�क 9ब:ेता (Importer) ले मा� देहाय बमोिजमका शत�ह;को अ8धनमा र=ह >रतपूव�कको बोलप� पेश गनु�हुन यो सूचना 

�काशत ग>रएको छ । 

२. सूचना �काशत भएको म!तदेखी ३० औ ं=दन अथा�त २०७५।०६।१२ गते स5म काया�लय समयभ� बोलप�दाताले अFयाव8धक गरेको फम�, 

क5पनी वा संHथा दता�को �माणप�, Iयवसाय दता�को ईजाजतप�, म�ूय अभविृFद कर (VAT) मा दता�को �माणप�, Hथायी लेखा न5बर 

(PAN) को �माणप�, आ. व. २०७३/०७४ स5मको कर चुLता गरेको �माणप� वा आ. व. २०७४/०७५ को कर/आय Mववरण पशे गरेको �माणप�, 

उ4पादक क5पनीबाट नेपालमा रहेको आ8धकार�क 9ब:ेता (Importer) लाई यस काया�लयमा बोलप� ख>रद तथा दाNखला गन� अ8धकार 

�4यायोजन गरेको Manufacturer's Authorization Letter (तोOकएको ढाँचा अनुसार) का �माणप�ह;को �माNणत �!तलपीह; !नवेदन साथ 

पेश ग>र !नयमानुसार लाQने राजHव दHतुर (Oफता� नहुन)े बुझाई बोलप� फारम यस काया�लयबाट उपलSध गराईने छ । 

३. ख>रद ग>रएका बोलप� फारमह;को महलह; बोलप�दाताले HपTट ;पमा भर� �4येक पानामा सह�छाप ग>र सूचना �काशत भएको म!तदेखी 

३१ औ ं=दन अथा�त २०७५।०६।१४ गते १२:०० बजेभ� यस काया�लयमा उपिHथत भई बोलप� दता� ग>रसLनु पन+छ । 

४. बोलप� दाNखला गदा� बोलप� जमानत वापतको रकम यस काया�लयको नेपाल इनभेTटमे/ट बैक शाखा काया�लय ला/ती, स�यानमा रहेको 

धराट� खाता न.ं ०७२०१०४०२५०१३९ मा दाNखला गरेको सLकल बXक भौचर वा मा/यता �ा1त बXकबाट यस काया�लयको नाममा जार� ग>रएको 

कि5तमा १२० =दन 5याद भएको बXक जमानीप� (Unconditional Bid Bond) बोलप�साथ पेश गनु�पन+छ । यसर� पेश ग>रने जमानत वापतको 

बXक भौचर, रसद वा बXक जमानीप� यो सूचना �काशत भएको म!त पछYको हुनुपन+छ । बXक जमानीप�को 5याद बोलप� दाNखला गन+ अि/तम 

म!तदेखी कि5तमा १२० =दनको हुनपुन+छ । 

५. दता� हुन आएका सलब/द� बोलप� फारमह; यस काया�लयमा बोलप� दाNखला गन+ अि/तम =दन =दउँसो २:०० बजे बोलप�दाताह; वा !नजको 

�!त!न8धह;को रोहवरमा खोलने छ तर बोलप�दाताह; तथा !नजका �!त!न8धह; उपिHथत नभएमा प!न बोलप� खो�न बाधा पन+छैन । 

बोलप� फारम ख>रद गन+ तथा दाNखला गन+ =दन साव�ज!नक Mवदा परेमा उLत काय�ह; Mवदा पछY काया�लय खलेुको =दन सोह� समयमा हुनेछन।् 

६. >रत नपुगेका र 5याद ना!घ आएका बोलप� उपर कुनै काय�वाह� ग>रने छैन । 

७. दता� हुन आएका बोलप�ह; Hवीकृत गन+, आंशक ;पमा Hवीकृत गन+ वा अHवीकृत गन+ स5पूण� अ8धकार यस काया�लयमा सूर\]त रहने छ । 

८. बोलप� स5ब/धी अ/य शत�ह; बोलप� फारममा उ�लेख गरे बमोिजम हुनेछन ्। 

९. अ/य काय�Mव8धह; साव�ज!नक ख>रद ऐन, २०६३ तथा साव�ज!नक ख>रद !नयमावल�, २०६४ (संसोधन समेत) अनुसार साथै नेपाल सरकारका 

अ/य �चलत कानून बमोिजम हुनछेन ्। 

१०. अ/य थप केह� कुरा बु`नु परेमा यस काया�लयमा काया�लय समयभ� स5पक�  गन� सOकन ेछ । 
 

ठे&का न.ं (ववरण 

आव*यक 

सं+या 

बोलप� फारम द.तुर 

0. 

जमानत रकम 

CRM/NCB/ 

GOODS/01/ 

2075/076 

All Wheel Drive Backhoe Loader, Engine Power 

Output Not Less than 90 BHP & others are as per 

approved technical specification. 

थान १ (एक) ३,०००/- 

कबोल अंकको 

कि5तमा २.५० 

�!तशत 

CRM/NCB/ 

GOODS/02/ 

2075/076 

4WD, RHD, Double Cab Pickup, Engine Power 

Output Not Less than 60 BHP & others are as per 

approved technical specification. 

थान १ (एक) ३,०००/- 

कबोल अंकको 

कि5तमा २.५० 

�!तशत 

    �मुख �शासOकय अ8धकृत 


