
 

 

बेलबारी नगरपाललका 
नगर कार्ाापाललकाको कार्ाालर् 

बेलबारी , मोरङ 
१ नं. प्रदेश नपेाल 

शशलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना 
    प्रथम पटक प्रकाशशत लमलतिः2076.09.1४ 

र्स कार्ाालर्का लालग आवश्र्क सवारी साधन (Singal cab pick up) खरीद प्रकृर्ाबाट आपलुता गराउन ुपने भएकोले ईच्छुक 
ईजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी वा आलधकारीक लबके्रता वा सप्लार्साहरुबाट र्स कार्ाालर्बाट स्वीकृत भएको स्पेशशफिकेशन तथा 
बोलपत्र कागजात संलग्न राखी लनम्न शताहरुको अलधनमा रही ररतपवुाकको शशलबन्दी बोलपत्र पेश गनुा हनु र्ो सूचना प्रकाशशत 
गररएको छ । 
शताहरुिः 

१.ईच्छुक र्ोग्र्ता पगुकेा शशलबन्दी बोलपत्रदाताले सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले ३० औ ंददन कार्ाालर् समर् लभत्र र्स कार्ाालर्बाट 
फिताा नहनु ेगरर रु.३००० (अक्षेररुपी तीन हजार) नगदै लतरी नगदी रलसदका साथ आ.ब. २०७६/०७७ को लागी नवीकरण 
भएको ईजाजत पत्र, स्थार्ी लेखा नम्बर तथा म.ुअ.कर दताा प्रमाणपत्र र आ.ब. २०७५/०७६  को कर चकू्ता प्रमाणको 
प्रलतललपी संलग्न राखी बोलपत्र र्स कार्ाालर्बाट खरीद गना सफकनेछ । 

२. शशलबन्दी बोलपत्र सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले ३१ औ ंददन ददनको १२:०० बजे लभत्र र्स कार्ालर्मा दताा गराई सक्न ुपनेछ 
। प्राप्त बोलपत्रहरु सोही ददन ददनको २:०० बजे कार्ाालर्का प्रलतलनलध, बोलपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधको उपशस्थलतमा र्स 
कार्ाालर्मा लनर्मानूसार खोललनेछ । बोलपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलधहरु उपशस्थत नभएमा पलन उक्त बोलपत्र खोल्न वाधा पने 
छैन।  

३. बोलपत्र साथ तपलसलमा उल्लेशखत धरौटी वापतको रकम र्स कार्ाालर्को राफिर् बाशणज्र् बैक लल. वेलवारी शाखा शस्थत धरौटी 
खाता नं. २४३०३०३००७१०३ मा दाशखला गरेको सक्कल भौचर वा कम्तीमा १२० ददन म्र्ाद भएको बोलपत्र कागजातमा 
ददईएको नमनुा अनूसारको शताहरु उल्लेख गरी मान्र्ता प्राप्त “क” बगाको बाशणज्र् बैंकबाट र्स कार्ाालर्को नाममा जारी भएको 
सक्कल बोलपत्र जमानत पेश गनुापनेछ । 

 

४. बोलपत्र भदाा दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट हनु ेगरर लेख्न ुपनेछ । अंक र अक्षरमा िरक भएमा अक्षरमा लेशखएकोलाई मान्र्ता 
ददईनछे । 

५. रीत नपूगी वा म्र्ाद नाघी आएका बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हनुे छैन । 
६. दताा भएका बोलपत्र शस्वकृत गने वा नगने सम्पूणा अलधकार र्स कार्ाालर्मा सरुशक्षत रहनेछ । 
७. बोलपत्र पेश गदाा बोलपत्रदाताको पत्राचार ठेगाना, सम्पका  िोन नं.ईमेल, स्पष्टसँग लेख्न ुपनेछ ।  
८. बोलपत्र पेश गदाा खामको बाफहर मालथ कामको फववरण लेशख तल र्स कार्ाालर्को नाम लेख्न ुपनेछ । लाहाछापा नगरर पेश गरेको 

शशलबन्दी बोलपत्र स्वीकार गररने छैन । 
९. बोलपत्रदाताले सप्लाई गने सामाग्रीहरु बोलपत्र साथ संलग्न स्पेलसफिकेसनमा उल्लेख भएका शता अनसुार हनु ुपनेछ।  
१०. खरीद कारबाहीमा भाग ललन अर्ोग्र् छैन भने्न साबाजलनक खररद लनर्मावली २०६४ को लनर्म ४० को उपलनर्म २ को (ङ) 

बमोशजमको बोलपत्रदाताले स्व: घोषणपत्र पेश गनुा पनेछ । 
११. आलधकाररक सेल्स एजेन्ट वा लिलर बोलपत्रदाताका सम्बन्धमा उत्पादनकताा वा फप्रशन्सपल कम्पनी आिैले एजेन्सी सम्बन्धी वा 

लिलरलसप सम्बशन्ध आलधकाररक पत्र प्रदान गरेको हनु ुपनेछ र सो कागजात बोलपत्रसाथ पेश गनुा पनेछ ।  
१२. र्स सम्बशन्ध अन्र् कुराहरु बझु्न ु परेमा कार्ाालर् समर्मा सम्पका  राखी बझु्न सफकनेछ वा र्स कार्ाालर्को वेभसाईट 

www.belbarimun.gov.np मा समेत हेना सफकनेछ । 
१३. बोलपत्र खरीद र दताा गने ददन सावाजलनक फवदा परेमा सो लगतै कार्ाालर् खलेुको ददन खरीद तथा दताा गररनेछ ।  
१४. र्स सचुनामा उल्लेख नभएका अन्र् कुराहरुको हकमा सावाजलनक खररद ऐन २०६३ र सावाजलनक खररद लनर्ामवली २०६४ 

तथा प्रचललत अन्र् कानून बमोशजम हनुेछ ।    
         तफपशल                                 

लस.नं. ठेक्का नं. कामको फववरण ल.ई.रकम रु. d'.अ.कर 
समेत 

धरौटी रकम रु. बोलपत्र दस्तरु रु. 
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Singal Cab Pick up 
upto 2500cc 

2150000.00 64500.00 ३००० 
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