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पाख्रीबास नगरपालिकाको सवारी साधन खररद गने सम्बलधध सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७५/०१/२१
यस कायाालयको आ.व.२०७४/०७५ को स्वीकृ त बाशषाक कायाक्रम अनसु ार कायाालयलाई आवश्यक पने देहाय बमोशजमको सवारी
साधन सावाजशनक खरीद ऐन २०६३ (पशहलो संसोधन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १(क) ८ तथा सावाजशनक खरीद शनयमावली
२०६४ (चौथो ससं ोधन २०७३) को शनयम ३१(ख) बमोशजम त्यस्तो सवारी साधन उत्पादक कम्पनी वा सो को आशधकाररक
शबक्रेताहरू बीच प्रशतस्पधाा गराउने (क्याटलक सशपङ) शवशधबाट खरीद गनाु पने भएकोले ईच्छुक ईजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा
त्यसको आशधकाररक शबक्रेताहरुले आफ्नो फमा दताा, भ्याट दताा, एजेन्सी दताा, प्रमाणपत्र, लेटर अफ अथराईजेसन र
आ.व.२०७३/०७४ को आय कर चक्त
ु ा प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशपहरू समावेि गरी सावाजशनक खरीद शनयमावली २०६४ को
शनयम ३१(ख) को उपशनयम २ अनुसार देहाय बमोशजमको सवारी साधनको उत्पादकको आशधकाररक स्पेशसशफके िन, गणु स्तर र
कम्पनीको आशधकाररक मल्ू य तथा सशु बधा खुल्ने कागजात (क्याटलक वा ब्रोसर) सल
ं ग्न राखी यो सचू ना प्रकाशित भएको शमशतले १०
शदन (शमशत २०७५/०१/३० गते शदनको १२:०० बजे शभत्र) यस कायाालयमा शिलबन्दी प्रस्ताव दताा गना हुन सम्बशन्धत उत्पादक वा
आशधकाररक शबक्रेताको जानकारीको लागी यो सचू ना प्रकाशित गररएको छ । शनयमानसु ार पेि हुन आएका शिलबन्दी प्रस्तावहरु सोही
शदन (शमशत २०७५/०१/३० गते शदनको १:०० बजे) खोशलने छ । प्रस्ताव खोशलने शदन प्रस्तावदाताहरुलाई उपशस्थशतका लागी अनरु ोध
छ । अन्य शबस्तृत जानकारीका लाशग यस कायाालयमा सम्पका राख्न सक्नहु नु े छ ।
शस.न. शबवरण
१.
4WD Pickup

सशं िप्त शबवरण
 Turbocharged intercooled diesel Engine,
developing Maximum rated power output
not less than 120 HP at governed RPM
with torque min. 270 NM @ governed
RPM.
 4 side doors, all metallic cab with
insulated roof.
 Double cab pick-up

कै शफयत
सशं िप्त शबवरणमा उल्लेख नभएका कुराहरु
स्वीकृ त Technical Specification
बमोशजम हुनेछ । स्वीकृ त Technical
Specification न.पा.को वेबसाइट
(www.pakhribasmun.gov.np) मा हेना
सशकनेछ ।

