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प्रथम पटक प्रकाशित शमशत : २०७५।०८।०२ 
 

     यस कायाालयको चालु आ.व. २०७५॰०७६ को लागी सवारी साधन आपुर्ता सावाजर्नक खररद ऐन, 

२०६३(पर्िलो संशोधन) को दफा ८(१) (क) (८) तथा सावाजर्नक खररद र्नयमावली, २०६४ (चौथो संशोधन) 

को र्नयम ३१ (ख) बमोर्जम सवारी साधन उत्पादक कम्पनी वा सो आर्धकारीक अर्धकृत र्बके्रताद्वारा 

र्नधााररत दरमा(क्याटलग सर्पङ्ग) र्वर्धबाट गररने खररदको कायार्वर्धबाट खररद गनुापने भएकोले 

सावाजर्नक खररद र्नयमावली २०६४ को र्नयम ३१ (ख) (१) अनुसार ८ (आठ) र्दनर्भत्र कायाालय समयमा 

र्नम्न शतािरुको अर्धनमा रर्ि प्रस्ताव दताा गना यो सूचना प्रकार्शत गररएको छ ॰ यस सूचनाको र्वसृ्तत 

र्ववरण र्ज.स.स, र्ज.प्र.का. र को.ले.र्न.का. पााँचथरको सूचना पार्टमा समेत टााँस गररएको र कायाालयको 

www.kummayakmun.gov.np मा राखखएको छ ॰ 

तपर्सल: 

१. ईचु्छक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आर्धकाररक र्बके्रतािरुले आ-आफ्नो फमा 

दताा, भ्याट दताा, एजेन्सी दताा प्रमाणपत्र, Letter Of Authorization र आ.व. २०७४॰०७५ को 

आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रिरुको नोटरी पखिकबाट प्रमार्णत प्रर्तर्लर्पिरु समावेश गरर र्सलबन्दी 

प्रस्ताव चार पाङ्रे सवारी साधनको िकमा दसु्तर रु. ३,०००॰– (तीन िजार रुपैया मात्र) पर्छ र्फताा 

नहुने गरी बुझाई यस कायाालयमा दताा गना सर्कनेछ ॰ 

२. यो सूचना िाष्ट टाईम्स रार्ष्टि य दैर्नक पर्त्रका धरानमा प्रकार्शत भएको र्मर्तले ८ औ र्दनसम्ममा 

कायाालय समयर्भत्र सवारी साधन र्बर्क्र गना चािने उत्पादक कम्पनी वा त्यसको अर्धकृत / 

आर्धकाररक र्बके्रताले उत्पादनको आर्धकाररक से्पर्शर्फकेशन, गुणस्तर, मुल्य र सुर्वधा 

सर्ितको र्ववरण (क्याटलग वा ब्रोसर) संलग्न राखी यस कायाालयमा दाखखला गररसकु्न पनेछ ॰ सो 

र्दन सावाजर्नक र्वदा परेमा समू्पणा कायािरु सो को भोर्लपल्ट हुनेछ ॰ 

kummayakgaupalika@gmail.com 
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शबषय: चारपाङ््गरे सवारी साधन प्रस्ताव आह्वानको सूचना । 
 

http://www.kummayakmun.gov.np/


३. र्सलबन्दी प्रस्ताव पेश गदाा प्रस्तावदाताको राह्यता सम्बखि आधार प्रमार्णत रने समु्पणा 

कागजातिरुको नोटरी प्रमार्णत प्रर्तर्लर्प समेत अर्नवाया रुपमा पेश गनुापनेछ ॰ 

४. र्सलबन्दी प्रस्ताव राखखएको खाम बार्िर "कायाालयको नाम र ठेक्का नं. "KRM/CS/G/01-075-

76, Vehicle (4WD) Hardtop jeep "  भने्न शब्द लेखख र्सलबन्दी गररएको हुनुपनेछ ॰ 

५. यसरी दताा हुन आएका र्सलबन्दी प्रस्ताव सूचना प्रकार्शत भएको र्मर्तले ९ औ र्दन अथाात र्मर्त 

२०७५॰०८॰१० गतेका र्दन कायाालयको प्रर्तर्नर्धिरु र प्रस्तावदातािरुको रोिवरमा र्दनको र्ठक 

२:०० बजे खोर्लनेछ ॰ प्रस्तावदातािरु अनुपखथथत रिेमा पर्न प्रस्ताव खोल्न बाधा पने छैन ॰ 

६. र्सलबन्दी प्रस्ताव पेश गदाा धरौटी रकम वापत रकम  जम्मा गनुा पने छैन॰ 

७. र्सलबन्दी प्रस्ताव स्वीकृत भएपर्छ कखिमा तीन र्दन र बर्िमा पााँच र्दनको समय अवर्ध र्दई 

र्लखखत रुपमा र्सलबन्दी आर्थाक (तोर्कएको मुल्य र सूर्वधा मधे्य मुल्यमा छुट वा सुर्वधामा थप 

हुन सके्न र्ववरण) प्रस्ताव माग गररनेछ ॰ 

८. नु्यनतम मुल्यार्ित सारभुत प्रभावरािी स्वीकृत प्रस्तावदाताले खररद सम्झौता गदाा कबोल गरेको 

अिको सा.ख. र्नयमावली, २०६४ को र्नयम ११० बमोर्जम हुने गरी धरौर्ट रकम  वा नगद जम्मा 

गरेको सक्कलै बैंक भौचर वा यस कायाालयको नाममा मान्यता प्राप्त बैंकले जारी गरेको काया 

सम्पादन जमानत वापत पेश गरर स्वीकृत भएको ३ (तीन) र्दन र्भत्र सम्झौताको लागी कायाालयमा 

उपखथथत हुनुपनेछ ॰ 

९. र्सलबन्दी प्रस्तावना उले्लखखत पररमाणको Vehicle (4WD) आपुती गने प्रयोजनाथा : गाउाँ  

कायापार्लकाको कायाालय, यासोक, पााँचथर सम्म वा सम्झौता अनुसार ल्याउनुपनेछ ॰ 

१०. कबोल रकम उले्लख गदाा तोर्कए बमोर्जम लेख्नुपनेछ ॰ अि र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई 

मान्यता र्दईनेछ ॰ 

११. कुनै शता राखख पेश गररएको र्सलबखन्द प्रस्ताव स्वीकार गने वा नगने समु्पणा अर्धकार कायाालयमा 

सुरर्क्षत रिनेछ ॰ 

१२. सूचनाको शता र्वपररत भएको, कायाालयबाट उपलब्ध गराएको से्पर्शर्फकेशनमा कुनै थपघट 

गररएको, रीत नपुगेको, म्याद नार्घ पेश हुन आएको प्रस्ताव उपर कुनै कारबािी गररने छैन ॰ 

१३. सूचनामा उले्लख भएकोमा सोिी बमोर्जम र अन्यको िकमा सा.ख. ऐन, २०६३ र र्नयमावली, 

२०६४ बमोर्जम हुनेछ ॰ 

१४. थप बुझ्नु परेमा मोबाईल नं. ९८५२६८४०२१ मा सम्पका  राख्न सकु्न हुनेछ ॰ 

१५. उले्लखखत सूचनामा आवश्यक कुरािरु संशोधन गनुापने भएमा कायाालयको सूचना पार्टमा टााँस 

गररनेछ ॰ 

१६. आपुती गनुापने सामानको संर्क्षप्त तथा र्वसृ्तत र्ववरण तपर्सल बमोर्जम रिेको छ ॰  

  



आपुर्ता गनुापने सामान: 

ठेक्का नं. सामानको 

लििरण 

स्पेलशफिकेशन संख्या कैफियत 

KRM/CS/

G/01-075-

76 

चारपाङ्ग्रे 

सिारी 

साधन  

(4-WD 

Hardtop 

jeep) 

 Hardtop Jeep, Right Hand,  4 WD drive 

 4 Stroke, 2210+1 semi Option, water cool diesel engine 

 Gross Weight of the Vehicle shall not be less than 2500 Kg 

 Maximum rated power output not less than 120 PS and maximum 

torque should not be less than 250 Nm  at  governed RPM 

  Power steering 

 5 forward and 1 reverse gear. 

 Ground clearance minimum 180 mm 

 Seating capacity for at least 7 passenger including driver 

१ 

(एक) 

संलिप्त 

लििरणमा 

उल्िेख नभएका 

कुराहरु 

Technical 

specification 

बमोलजम हुनेछ । 

  

         

  



       



 


