दरभाउ पत्र नम्बर : MSA/SQ/01/2077-78
शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मममत: २०७८/०२/२०)
चालु आ.व. २०७७/७८ मा यस मानवसेवा आश्रम, रुपन्दे ही िाखाको सेवालाई सहज बनाउन तथा सडकपेटी र
साववजमनक स्थलमा रहेका सहयोगापेक्षी व्यशिहरुको तत्काल उद्धार र पुनममवलनको लामग सवारीसाधन खररद गनव
शिलबन्दी

दरभाउ

पत्रको

माध्यमबाट

खररद

गनुप
व ने

भएकाले

नेपाल

सरकारबाट

इजाजत

प्राप्त

रशजस्टडव

कम्पमन/फमव/व्यवसायी वा आपूमतवकतावहरुबाट मनम्न सतवहरुको अधीनमा रही मसलबन्दी दरभाउ पत्र पेस गनुव हुन यो
सूचना प्रकािन गररएको छ |
ितवहरु :१. दरभाउ पत्र पेस गनव इच्छु कले कम्पनी/फमव वा आपूमतवकतावहरुले फमव वा व्यवसाय दताव प्रमाणपत्र र मूल्य
अमभवृद्धद्ध कर दताव प्रमाणपत्रको प्रमतमलद्धप र आ.व.२०७६/७७ सम्मको कर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रमतमलद्धप,
सं लग्न राखी यो सूचना प्रथम पल्ट प्रकाशित भएको मममतले १५ औ ददन सम्म यस सं स्थाको कायावलयको
िाखामा सम्पकव गरर दरखास्त फारम भनव सक्ने छन् |
२. खररद भएका दरभाउ पत्र सम्बन्धी कागजात १६ औ ददनको १२ बजे सम्म यस कायावलयको नाममा
सम्बोधन गरी ठे क्का नं., दरभाउ पत्र दाताको नाम, ठे गाना र सम्पकव नम्बर समेत स्पष्ट खुलाई फमवको
छाप लगाई सद्धहछाप समेत गरी मसलबन्दी खाम पेसगनुव पनेछ |
३. दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएका सम्पूणव द्धववरणहरु भनुप
व नेछ | प्राप्त भएका दरभाउपत्रहरु
पेस गनुव पने ददनको २ बजे सं स्थाका प्रमतमनमधहरु र दरभाउ पत्र दाता वा मनजका आमधकाररक
प्रमतमनमधहरुको रोहबरमा यस कायावलयमा खोमलने छ | दरभाउ पत्रदाता वा मनजका प्रमतमनमधहरु उपशस्थत
नभएमा पमन दरभाउपत्र खोल्ने कायवमा कुनै बाधा पने छै न |
४. दरभाउ पत्र मबद्धि तथा दाशखला गने अशन्तम ददन साववजमनक मबदा परे मा उि कायवहरु मबदाको लगत्तै
पछी कायावलय खुलेको ददन सोद्धह समयमा सो द्धह बमोशजम हुनेछ |
५. दरभाउ पत्र दाताले दरभाउ पत्रमा दर रे ट भदाव मूल्य अमभवृद्धद्ध कर बाहेकको दररे ट उल्लेख गनुप
व नेछ |
दरभाउ पत्रमा प्रत्यक आइटमवाईज दर अंक र अक्षर दुबैमा स्पष्ट लेशख प्रत्येक पानामा सद्धहछाप गरे को
हुन ु पनेछ | अंक र अक्षर फरक परे मा अक्षरमा लेशखएका लाई मान्यता ददइनेछ | केरमेट भएको ठाउमा
दरभाउपत्र दाताको सद्धहछाप हुन ु पनेछ |

६. नक्कली कागजात पेस गरर वा ममलेमतो गरर दरभाउपत्रमा भाग मलएको पाइएमा सो दरभाउपत्र रद्द गरी
कालोसूचीमा समावेि गनव सम्बशन्धत मनकायमा मसफाररस गररने छ | म्याद नाघी आएको, ररत नपुगेको र
ससतव पेसभएका को दरभाउ पत्रहरु मान्य हुने छै न |
७. सप्लाई गने सामाग्रीहरु दरखास्त फारम साथ सं लग्न सामाग्रीहरुको द्धववरण तथा नमुनाहरु बमोशजम
हुनपु नेछ |
८. दरभाउपत्र स्वीकृत गने, रद्द गने र आंशिक वा आइटमवाइज रुपमा स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणव
अमधकार यस कायावलयमा मनद्धहत हुनेछ |
९. यस सुचनामा उल्लेख नभएका कुराहरुको हकमा साववजमनक खररद ऐन २०६३ र साववजमनक खररद
मनयमावली २०६४ तथा अन्य प्रचमलत कानुन अनुसार हुनेछ |
१०. दरभाउ पत्रसाथ पेस गनुव पने कागजातहरु :

•

कम्पनी, फमव, व्यवसाय वा आपुमतवकतावको प्रमाणपत्रको प्रमतमलद्धप,

•

मूल्य अमभमिद्दी कर दताव प्रमाणपत्रको प्रमतमलद्धप,

•

आ. व. २०७६/०७७ को कर च ुिा पुजावको प्रमतमलद्धप,

११. खररद गररने सवारीसाधनको द्धववरण मनम्न अनुसारको रहेको छ :

Technical Specifications
Engine Capacity cc - 2.2L mHawk
Power bhp - 140
Fuel Type - Diesel
Length mm - 5175
Width mm - 1820
Height mm - 1915
Ground Clearance mm - 210
Safety Features
Central Locking
Air Bag
Engine Immobilizer
ABS
Child Safety Lock
Comfort & Additionals
Power Steering
Power Windows
Tubeless Tyres
Height Adjustable Driver Seat

