
महाबु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गैडाबाज, दैिेख । 
कर्ायिी प्रदेश, नेपाि । 

एम्वुलेन्स खरिद सम्बन्धी ससलबन्दी बोलपत्र  आह्वानको सचूना 
(प्रथम पटक प्रकालशत लमतत : २०७५/०९/०५ गते) 

१. र्स कार्ायिर्िाई आवश्र्क पने तपलसि बमोजजमका मािसामानहरु खरिद गनुयपने भएकोिे सप्िाई 

गनय ईच्छुक उत्पादक कम्पनीको नेपािमा िहेको आधिकािीक बबके्रता (Importer) िे मात्र देहार् 

बमोजजमका शतयहरुको अधिनमा िहह रितपूवयकको बोिपत्र पेश गनुयहुन र्ो सूचना प्रकालशत गरिएको छ । 
२. सूचना प्रकालशत भएको लमततदेखी ३० औ ं हदनको कार्ायिर् समर्लभत्र बोिपत्र दातािे अध्र्ावधिक 

नववकिर् गिेको फमय, कम्पनी वा संस्था दतायको प्रमार्पत्र, व्र्वसार् दतायको ईजाजतपत्र, मूल्र् अलभवजृध्द 

कि (VAT) मा दतायको प्रमार्पत्र, स्थार्ी िेखा नम्बि (PAN) को प्रमार्पत्र, आ. व. २०७३/०७४ सम्मको कि 

चुक्ता गिेको प्रमार्पत्र वा आ. व. २०७४/०७५ को कि/आर् ववविर् पेश गिेको प्रमार्पत्र, उत्पादक 

कम्पनीिे नेपािमा िहेको आधिकािीक बबके्रता (Importer) िाई र्स कार्ायिर्मा बोिपत्र खरिद तथा 
दाखखिा गनय अधिकाि प्रत्र्ार्ोजन गिेको Manufacturer's Authorization Letter (तोककएको ढाँचा अनुसाि) 

का प्रमार्पत्रहरुको प्रमाखर्त प्रततलिपीहरु तथा तनवेदन साथ पेश गरि तनर्मानुसाि िाग्ने िाजस्व दस्तुि 

जम्मा गिेको सक्कि भौचि/िलसद (कफताय नहुन)े बुझाई बोिपत्र फािम र्स कार्ायिर्बाट उपिब्ि गिाईने 
छ । 

३. खरिद गरिएका बोिपत्र फािमहरुको महिहरु बोिपत्रदातािे स्पष्ट रुपमा भिी प्रत्रे्क पानामा सहीछाप गरि 

सूचना प्रकालशत भएको लमततदेखी ३१ औ ं हदनको १२:०० बजेलभत्र र्स कार्ायिर्मा उपजस्थत भई बोिपत्र 

दताय गरिसक्नु पनेछ । 
४. बोिपत्र दाखखिा गदाय बोिपत्र जमानत वापतको िकम र्स कार्ायिर्को िाजष्िर् वाखर्ज्र् बैंक लिलमटेड, 

दैिेखमा िहेको ििौटी खाता नं. ४०१०३०३००७१०२ मा दाखखिा गिेको सक्कि बैंक भौचि वा मान्र्ता प्राप्त 

बैंकबाट र्स कार्ायिर्को नाममा जािी गरिएको बोिपत्रको िागी कजम्तमा १२० हदन ि पत्रको िागी 
कजम्तमा ७५ हदन म्र्ाद भएको बैंक जमानीपत्र (Unconditional Bid Bond) बोिपत्रसाथ पेश गनुयपनेछ । 
र्सिी पेश गरिने जमानत वापतको बैंक भौचि, िलसद वा बैंक जमानीपत्र र्ो सूचना प्रकालशत भएको लमतत 

पछीको हुनुपनेछ ि बैंक जमानीपत्रको उल्िेखखत म्र्ाद बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम लमततदेखी हुनुपनेछ । 
५. दताय हुन आएका लसिबन्दी बोिपत्र फािमहरु र्स कार्ायिर्मा बोिपत्र दाखखिा गने अजन्तम हदन हदउँसो 

२:०० बजे बोिपत्रदाताहरु वा तनजको प्रतततनधिहरुको िोहविमा खोलिने छ ति बोिपत्रदाताहरु तथा तनजका 
प्रतततनधिहरु उपजस्थत नभएमा पतन बोिपत्र खोल्न बािा पनेछैन । बोिपत्र फािम खरिद गने तथा दाखखिा 
गने हदन सावयजतनक ववदा पिेमा उक्त कार्यहरु ववदा पछी कार्ायिर् खुिेको हदन सोही समर्मा हुनेछन ्। 

६. रित नपुगेका ि म्र्ाद नाति आएका बोिपत्र उपि कुनै कार्यवाही गरिने छैन । 



७. दताय हुन आएका बोिपत्रहरु स्वीकृत गने, आंलशक रुपमा स्वीकृत गने वा अस्वीकृत गने सम्पूर्य अधिकाि 

र्स कार्ायिर्मा सूिक्षित िहने छ । 
८. बोिपत्र सम्बन्िी अन्र् शतयहरु बोिपत्र फािममा उल्िेख गिे बमोजजम हुनेछन ्। 
९. अन्र् कार्यववधिहरु सावयजतनक खरिद ऐन, २०६३ तथा सावयजतनक खरिद तनर्माविी, २०६४ (संसोिन 

समेत) अनुसाि साथै नेपाि सिकािका अन्र् प्रचलित कानून बमोजजम हुनेछन ्। 
१०. अन्र् थप केही कुिा बझु्नु पिेमा कार्ायिर् समर्लभत्र कार्ायिर्मा सम्पकय  गनय सककने छ । 

ठेक्का नं. 
सामानको 
ववविण 

आवश्यक मालसामानको 
छोटकिी ववविण 

आवश्यक 

सखं्या 
फािम दस्तुि 

रु. 

जमानत िकम 
कबोल अंकको 

MRM/GOODS

/SQ/ 

06/2075/076 

Ambulance 

RHD/4WD Hardtop Jeep type 

Vehicle, Engine Max. Power 

output not less than 60 BHP & 

Max. Torque Not less than 110 

Nm@ governed rpm. Ground 

Clearance Minimum 180 mm. 

Others are as per approved 

technical specification. 

थान १ 

(एक) 

१,०००/- 

(पत्र) 

कजम्तमा २.५० 

प्रततशत 

 

 

 

 

.............................. 
भक्त बहादिु मल्ल 

    प्रमुख प्रशासककर् अधिकृत 


