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कृषि एम्बलेुन्स आपूर्ति सम्बन्धी र्सलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 
 

प्रथम पटक प्रकाशित र्मर्तिः २०७८।०१।१३ 

पनुिः प्रकाशित र्मर्तिः २०७८।०३।१७ 

 

 

भमूे गाउँपार्लका अन्तगितका कृषि उपज संकलन तथा बजारीकरण द्रतु सेवाका लार्ग कृषि एम्बलेुन्स सञ्चालन गनि एक थान चारपाङ्ग्रे 
सवारी साधन खररद तथा ढुवानी गनुिपने भएकोले र्नयमानसुार इजाजत प्राप्त इच्छुक फमि/कम्पनी/सप्लायसिहरुबाट र्नम्न ितिहरुको 
अधीनमा रही र्सलबन्दी बोलपत्र पेि गनि आव्हान गररएको छ।  

1. र्सलबन्दी बोलपत्र दाशखला गदाि फमि सञ्चालकको नेपाली ना.प्र.प., मू.अ.क. दताि प्रमाणपत्र, आ.व. २०७६/०७७ सम्मको 
करचकु्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण इजाजत पत्र र आय कर दताि प्रमाणपत्रको १/१ प्रर्त नोटरी प्रमाशणत प्रर्तर्लपी, कारोबार गनि 
अयोग्य नभएको र कालो सूचीमा नपरेको स्वघोिणा अर्नवायि पेि गनुिपनेछ ।  

2. बोलपत्र फाराम बापत नगदै रु. ३,०००/- (षफताि नहनुे गरी) र्तरी कायािलयबाट र्मर्त २०७८।०२।३१ गते कायािलय 
समयर्भत्र खररद गरी २०७८।०३।०१ गते ददनको १२:०० बजेर्भत्र कायािलयमा दताि गररसक्नपुने छ । दताि भएका बोलपत्रहरु 
सोही ददनको ३:०० बजे खोर्लनेछ। रीतपूविक पेि नभएका, म्याद नाघी आएका वा िति राशखएका बोलपत्रमार्थ कुनै कारवाही 
हनुे छैन। बोलपत्रदाता प्रर्तर्नर्ध उपशस्थत नभएमा पर्न बोलपत्र खोल्न बाधा पने छैन ।  

3. बोलपत्रको मान्य अवर्ध बोलपत्र खोलेको र्मर्तदेशख १२० ददनको हनुेछ । बोलपत्रसाथ तोषकएको रकम बराबरको क वगिको 
वाशणज्य बैंकबाट जारी भएको कम्तीमा ९० ददन म्याद भएको बोलपत्र जमानत (Bid Security) पेि गनुिपनेछ वा बोलपत्र जमानत 
नगदै र्सषटजन्स बैंक इन्टरनेिनल र्ल. भमूे िाखा शस्थत बैंक खातािः ग ३ भमेू गा.पा. धरौटी खाता, बैंक खाता नं. 
०७८०१००००००३०२०१ पर्न जम्मा गनि सषकनेछ।   

4. बोलपत्र खररद गने र पेि गने ददन साविजर्नक षवदा परेमा सोको भोर्लपल्ट हनुेछ । यसो भएता पर्न बोलपत्र जमानत र 
बोलपत्रको मान्य अवर्ध मार्थ उल्लेशखत नै हनुेछ । बोलपत्र स्वीकृत गने, आंशिक रुपमा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने सम्पूणि 
अर्धकार यस कायािलयमा र्नषहत हनुेछ। 

5. यस सूचनामा उल्लेख नभएको सम्बन्धमा प्रचर्लत र्नयम कानून बमोशजम हनुेछ। थप जानकारीको लार्ग यस कायािलयमा वा 
98०१२३२३३३ वा ९८०६२५९०२० मा सम्पकि  राख् न सषकनेछ ।  

बोलपत्र.नं. षववरण अनमुार्नत ल.इ. रकम (भ्याट समेत) जमानत रकम 
BRMO/077-
78/G/1 

कृषि एम्बलेुन्सका लार्ग 4WD जीप खररद रु. २३,७३,०००।- 
रु.७१,१९०/- 

 

प्रमखु प्रिासकीय अर्धकृत 


