
इनरुवा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

इनरुवा सुनसरी, १ नं. प्रदेश, नेपाि 
  

सवारी साधनको लशिवन्दी प्रस्ताव आह्वान  गररएको सूचना 

 (प्रथम पटक प्रकालशत लमलतिः २०७७।०९।२८)  
 

यस कायाालयको चालु आ.व. २०७७।०७८ को लागि "उत्पादक वा अगिकृत गिके्रताद्धारा गििााररत दरमा (क्र्ाटिग सलपङ्ग) खररद ििे 

कायागवगि, २०७४" िमोगिम सवारी साििहरु खररद ििुापि ेभएकोले ईच्छुक उत्पादक कम्पिी वा आगिकाररक गवके्रताहरुले यो सचूिा 

प्रकागित भएको गमगतले ७ (सात) गदिगभत्र कायाालय समयमा गिम्ि िताहरुको अगििमा रही प्रस्ताव दताा ििुा हुि यो सचूिा प्रकागित 

िररएको छ ।  
 

तपलशि: 

१. ईच्छुक इिाित प्राप्त उत्पादक कम्पिी वा त्यसको आगिकाररक गिके्रताहरुले आ–आफ्िो फमा दताा, भ्याट दताा, एिेन्सी दताा प्रमाणपत्र, 

Letter of Authorization र आ.व. २०७६।०७७ को आयकर चकु्ता प्रमाणपत्रहरुको प्रगतगलपीहरु समावेि िरर गिलिन्दी प्रस्ताव 

यस कायाालयमा दताा ििा सगकिछे ।  

२. यो सचूिा प्रकागित (२०७७।०९।२८ मा प्रकागित) भएको गमगतले ७ औ ं गदिसम्ममा कायाालय समयगभत्र तल उल्लेगखत सवारी 

सािि गिक्री ििा चाहिे उत्पादक कम्पिी वा त्यसको अगिकृत/आगिकाररक गिके्रताले उत्पादिको आगिकाररक स्पगेसगफकेिि, 

िणुस्तर, मलू्य र सगुविा सगहतको गववरण (क्याटलि वा ब्रोसर) संलग्ि राखी यस कायाालयमा गिलवन्दी सगहतको प्रस्ताव दताा 

िररसक्ि ुपिेछ । सो गदि सावािगिक गवदा परेमा सम्पणूा कायाहरु सो को भागलपल्ट हुिेछ ।  

३. गिलिन्दी प्रस्ताव पेि िदाा प्रस्तावदाताको ग्राह्यता सम्िगन्ि आिार प्रमागणत िि ेसम्पणूा काििातहरुको िोटरी प्रमागणत प्रगतगलपी 

समेत अगिवाया रुपमा पेि ििुापिेछ ।  

४. गिलिन्दी प्रस्ताव रागखएको खाम िागहर “कायाालयको िाम र SQ-१/Goods÷)&&–)&* (वारुण यन्त्र) र SQ-
२/Goods÷)&&–)&* (सव िहाि) लेगख गिलिन्दी िररएको हुिपुिेछ ।  

५. यसरी दताा हुि आएका गिलिन्दी प्रस्ताव ७ औ ंगदिको सोगह गदि कायाालयको प्रगतगिगिहरु र प्रस्तावदाताहरुको रोहवरमा खोगलिछे । 

प्रस्तावदाताहरु अिपुगस्ित रहमेा पगि प्रस्ताव खोल्ि िािा पिे छैि । 

६. गिलिन्दी प्रस्ताव पेि ििलेे िरौटी रकम वापत रकम िम्मा ििुा पि ेछैि ।  

७. गिलिन्दी प्रस्ताव स्वीकृत भएपगछ कम्तीमा तीि गदि र िगिमा पााँच गदिको समय अवगि गदई गलगखत रुपमा गिलिन्दी आगिाक 

प्रस्ताव (तोगकएको मलू्य र सगुविा मध्ये मलू्यमा छुट वा सगुविामा िप हुि सक्िे गववरण) माि िररिछे ।  

८. न्यिूतम मलू्याङ्गकत सारभतू रुपमा प्रभावग्राही स्वीकृत प्रस्तावदाताले खररद सम्झौता िदाा किोल िरेको अङ्कको सावािगिक खररद 

गियमावली, २०६४ को गियम ११० िमोगिम हुिे िरी िरौटी रकम वा ििद िम्मा िरेको सक्कलै िैंक भौचर वा यस कायाालयको 

िाममा मान्यता प्राप्त िैंकले िारी िरेका काया सम्पादि िमाित वापत पेि िरी स्वीकृत भएको ३ (तीि) गदि गभत्र सम्झौताको लागि 

कायाालयमा उपगस्ित हुिपुिछे ।  

९. किोल रकम उल्लेख िदाा तोगकए िमोगिम लेख्िपुिेछ । अङ्क र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता गदईिछे । 

१०. गिलिन्दी प्रस्तावमा उल्लेगखत पररमाणको सवारी साििहरु आपगूता ििे प्रयोििािाः ििर कायापागलकाको कायाालय, इिरुवा, सिुसरी 

सम्म वा सम्झौता अिसुार ल्याउिपुिेछ । 

११. कुिै िता राखी पेि िररएको गिलिन्दी प्रस्ताव स्वीकार िि ेवा ििि ेसम्पणूा अगिकार कायाालयमा सरुगक्षत रहिेछ ।   

१२. सचूिाको िता गवपररत भएको, कायाालयिाट उपलब्ि िराएको स्पेगिगफकेििमा कुिै िपघट िररएको, रीत िपिुेको, म्याद                 

िाघी   पेि हुि आएको प्रस्ताव उपर कुि ैकारवाही िररिे छैि ।  

१३. सचूिामा उल्लेख भएकोमा सोही िमोगिम र अन्यको हकमा सावािगिक खररद ऐि, २०६३ र गियमावली, २०६४ िमोगिम हुिछे ।  

१४. िप िझु्ि ुपरेमा फोि िं. ९८५२०५४४५१/९८४१८०५०९६ मा सम्पका  राख्ि सक्ि ुहुिछे ।  

१५. उल्लेगखत सचूिामा आवश्यक कुराहरु संिोिि ििुापिे भएमा कायाालयको सचूिा पाटीमा टााँस िररिेछ ।  
 

आपुलतय गनुय पने सामानको लववरणिः- 

ठेक्का नं. कामको लववरण स्पेलशलिकेशन सखं्र्ा कै. 

  SQ-१/Goods÷)&&–)&* 
सवारी सािि- वारुण यन्त्र स्पेगिगफकेििको लागि कायाालयमा 

सम्पका  ििुा पिेछ । 

 

१  

SQ-२/Goods÷)&&–)&* सवारी सािि- सव िहाि १  

  


