
घोराही उपमहानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

घोराही, दाङ 

 

सवारी साधन खररदसम्बन्धी बोिपत्र आव्हानको सूचना 
सूचना नं -२/076/77 

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित लमलतिः-  २०७६।०५।०५ गते 

 

र्स घोराही उपमहानगरपालिका कार्ायिर्का िालग आवश्र्क सवारी साधनहरु खररद गनय सो सम्बन्धी कार्य गनय मान्र्ता प्राप्त फमय/कम्पनीहरुवाट 
लनम्न ितयहरुको अलधनमा रही ररतपवुयकको बोिपत्र आव्हान गररएको छ । 

ितयहरु–िः 
1. र्ो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे  ३० औ ंददन लभत्र र्स घोराही उपमहानगरपालिका दाङबाट बोिपत्र फारमका िालग तपशििमा उल्िेशखत 

बोिपत्र खररद दस्तरु बझुाई(पलछ फफताय नहनु ेगरी) बोि पत्र खररद गनय  चािू आ.व. को नफवकरण गररएको व्र्वसार्ी दताय इजाजतपत्र, स्थार्ी 
िेखा प्रमाणपत्र तथा आ.व. २०७४।७५ को करचकु्ता प्रमाणपत्रको सक्किै स््र्ान  वा नोटरीद्वारा प्रमाशणत प्रलतलिफप पेि गरी  PPMO  को 
वेभसाइट www.bolpatra.gov.np/egp  बाट प्रकृर्ा परु्ायई  e Bidding गनय सफकनेछ।  

2. E Bidding का िालग नपेाि बैक घोराही िाखामा घोराही उपमहानगरपालिकाको स्थानीर् तह संशचत कोष खाता –नं. 
0270300000000४00१0४4 मा नगदै जम्मा गरेको सक्कि भौचर स्कर्ान गरी राख्नपुनेछ र बोिपत्र फवद्यतुीर् प्रणािीबाट मात्र खररद 
गनुयपने छ । 

3. फवद्यतुीर् प्रमाणीबाट खररद भएका बोिपत्रहरु र्ो सूचना प्रकाशित भएको लमलतिे ३१ औ ददनको ददनको १२ बज े लभत्र र्स कार्ायिर्को नाममा 
सम्बोधन गरी कामको फववरण, बोिपत्रदाताको नाम, ठेगाना र फोन नं समेत स्पष्ट खिुाई आलधकाररक सही  र फमयको छाप िगाई उल्िेशखत 
वेभसाइटमा मात्र दताय गनुयपनेछ। 

4. फवद्यतुीर् खररद प्रणािीबाट मात्र दताय भएका  बोिपत्रहरु सोही ददनको २ बजे बोिपत्र दाता वा लनजको प्रलतलनधी र कार्ायिर्का प्रतलनलधहरुको 
रोहबरमा  खोलिनेछ । समर्मा फमयको वा लनजहरुको प्रलतलनधी उपशस्थत नभएमा पलन बोिपत्र खोल्न बाधा पगु्नेछैन । कारणवि बोिपत्र 
खररद गने दताय गने तथा खोल्ने ददन सावयजलनक फवदा पनय गएमा कार्ायिर् खिेुको सोही समर्मा हनुेछ। 

5. कािो सूचीमा नपरेको स्वरं् घोषणापत्र बोिपत्र साथ अलनवार्य पेि गनुयपने छ । 

6. तपशििमा उल्िेशखत धरौटी वापतको रकम र्स कार्ायिर्को नाममा रहेको श्री नपेाि बैक लिलमटेड, घोराहीको धरौटी खाता नं 
0270300000000३00000४ मा नगद जम्मा गरेको सक्किै भौचर वा   वा र्स कार्ायिर्को नाममा मान्र्ता प्राप्त वाशणज्र् बैंकिे जारी 
गरेको ग्र्ारेन्टी(फवड वण्ड) संिग्न हनु ुपने छ । प्रस्ताबकको Bid validity बोिपत्र पेि गने अशन्तम लमलतबाट कम्तीमा 120 ददनको हनु ु
पनेछ। 

7. कवोि अंकको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्िेख गनुय पनेछ । केरमेट भएमा केरमटे भएको स्थानमा सफहछाप गनुय पनेछ।दररेट रकम अंक 
र अक्षरमा फरक पनय आएमा अक्षरमा िेशखएकोिाई मान्र्ता ददईनेछ । 

8. एक फमयको नाममा खररद गररएको बोिपत्र फाराम अको फमयको नामबाट दाशखिा गनय पाईने छैन। 

9. बोिपत्र पूणय वा आंशिकरुपमा स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणय अलधकार र्स कार्ायिर्मा लनफहत हनुेछ।  

10. अन्र् कुराहरु सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ र सावयजलनक खररद लनर्माविी, २०६४ वमोशजम हनुेछ। अन्र् कुराहरु बोिपत्र फाराममा उल्िेख 
भए वमोशजम हनुेछ । 

11. थप जानकारीको िालग र्स कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्न सफकने छ साथै र्ो सचुना घोराही उपमहानगरपालिकाको वेभसाइट www.ghorahimun.gov.np 

बाट समेत डाउनिोड गरी हेनय सफकनेछ । 

बोिपत्र नं सामानको फववरण संख्र्ा ि.इ(मू अ क 
बाहेक) 

धरौटी रकम बोिपत्र खररद दस्तरु 

NCB/GOODS/GSMC/02/2076/077 4WD Sport Utility 
Vehicle 

1 5752212.38 160000 3000 

NCB/GOODS/GSMC/03/2076/077 Double Cab 4WD 
Pickup 

1 3362831.85 95000 3000 

 
      

 

http://www.bolpatra.gov.np/egp

