
        ढकारी गाउँपािलका 

गाउँकायपािलकाको कायालय 

ढकारी अछाम 
७ नं दशे नपेाल 

Email: dhakari.ruralmun68@gmail.com, website: www.dhakarimun.gov.np  

(E-Bidding माफत िपकअप ख रद स ब धी बोलप  आîवानको सचूना) 
( थम पटक काशन िमित: २०७५-०१-०७ गते) 

१) यस गाउँपािलकालाई आव यक पन िपकअप गाडी थान १ (एक) थान (E-Bidding माफत ख रद गनु पन भएकोले स लाई गन इ छुक र इजाजत ा  
फम/क पनी/सं थाले देहाय बमोिजमको शतह को अिधनमा रही रतपूवकको बोलप  पेश गनु न यो सूचना कािशत ग रएको छ । 
२) यो सूचना कािशत भएको िमित दिेख ३०  दनको कायालय समयिभ  बोलप  फारम PPMO को Website www.bolpatra.gov.np/egp बाट Download 
गरी ा  गन स कने छ । 
३) सूचना कािशत भएको िमितले ३१  दन १२◌ः०० बजेिभ  बोलप  फारमसाथ बोलप दाताले अ ाविधक निवकरण गरेको वसाय दताको मािणत 
इजाजतप , अ ाविधक निवकरण फम, सं था वा क पनी दताको मािणत माणप , मू य अिभवृि  करमा दताको मािणत माणप , थायी लेखा न बर 
(PAN) मािणत माणप , आ. व. २०७३/०७४ स मको कर चु ा गरेको मािणत प  वा आ थक वष २०७३/०७४ को कर/आय िववरण पेश गरेको मािणत 
कागजात, उ पादन क पनीको नेपालमा रहकेो आिधकारीक एजे ट (Importer) को हकमा उ पादक क पनीबाट यस कायालयको नाममा स बोधन ग रएको 
Manufacturer's Authorization Letter को मािणत ितिलपी तथा अ यको हकमा नेपालमा रहकेो आिधकारीक एजे ट (Importer) बाट थानीय एजे टलाई यस 
कायालयमा बोलप  ख रद तथा दािखला गन अिधकार यायोजन ग रएको प , Bid Submission Form, बोलप  द तुर वापतको रकमको यस कायालयमा ज मा 
गरेको राज व नगदी रिसद वा यस कायालयको राि य बािण य बक, अछाममा रहकेो संिचत कोष खाता नं. ४२६०३०४०१८१०७ मा ज मा गरेको भौचर (रकम 
फता न ने गरी) एव ंजमानत वापतको रकम राि य बािण य बक, अछाममा रहकेो धरौटी खाता नं. ४२६०३०३००७१०७ मा रकम ज मा गरेको भौचर वा 

मा यता ा  बै बाट यस कायालयको नाममा जारी ग रएको बोलप  दािखला गन अि तम िमितदखेी क तीमा १२० दन याद भएको जमानीप  (िवडव ड) ह  
सिहतका कागजातह  Scan गरी तो कएका Format मा बोलप साथ Upload गनुपनछ । यसरी पेश ग रने जमानत वापतको भौचर, रिसद वा िवडव ड यो 
सूचना कािशत भएको िमित पिछकोलाई मा  मा यता दइनेछ । 
४) बोलप दाताले बोलप  दािखला गदा बोलप  फारमको Evaluation & Qualification Criteria मा उ लेख भएका कागजातह  समेत अिनवाय पमा Upload 
गनुपनछ । उ  कागजातह  पेश नगन बोलप दाताह को बोलप लाई मा यता दईने छैन । 
५) कायालयले Hardcopy बोलप  उपल ध गराउने छैन एव ं कुनै बोलप दाताले Downloasd गरी Hardcopy दािखला गन आएमा य तो बोलप लाई 
कायालयले वीकार गनछैन । 
६) बोलप दाताले बोलप  दािखला गन अि तम दनदखेी ७ (सात) दनिभ  अिनवाय पमा स ल कागजातह  कायालयमा दािखला ग रस ु पनछ ।  
७) दता न आएका बोलप  फारमह  दता गन अि तम िमितमा दनको २:०० बजे यस कायालयमा बोलप दाताह  वा िनजको ितिनिधह को रोहवरमा 
खोिलने छ तर िनजह को अनुपि थतीमा पिन बोलप  खो न बाधा पनछैन । फारम ख रद गन वा दािखला गन दन सावजिनक िवदा परेमा उ  कायह  िवदा 
पिछको कायालय खुलेको दन सोही समयमा नेछ । 
८) ा  बोलप  वीकृत गन वा नगन स पूण अिधकार यस कायालयमा सुरि त रहने छ । रत नपुगेका र याद नािघ आएका बोलप  उपर कुनै कारवाही ग रने 
छैन । 
९) बोलप  स ब धी अ य शतह  बोलप  फारममा उ लेख गरे बमोिजम नेछन् । 
१०) अ य कायिविधह  सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ सावजिनक ख रद िनयमावली, २०६४ (संसोधन सिहत) तथा नेपाल सरकारका अ य चिलत कानून 
बमोिजम नेछन् । 
११) अ य थप केही कुराह  बु नु परेमा यस गाउँपािलका कायालयमा कायालय समयिभ  स पक गन स कने छ । 
ठे ा नं िववरण आव यक सं या बोलप  फारम द दरु . जमानत रकम 

NCB/GOODS/ 
DRMORME/01/2074/075 

Pickup Type Vehicle, Engine 
Power output not less than 
130 KW & others are as Per 
Technical Specifications 
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