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मोटरसाईकल र स्कुटर आपूर्तकका लार्ग र्सलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित र्मर्तिः २०७६/०२/१५) 

 
 यस आर्थकक मार्मला तथा योजना मन्त्रालयका लार्ग र्नम्नानसुारका मोटरसाईकल र स्कुटर आवश्यक भएको हुुँदा सो आपूर्तक 
गनक इच्छुक आपूर्तककताकहरुले र्सलबन्दी दरभाउपत्र कागजातमा उल्लेशित स्पेशिफफकेिन र ितक अनसुार आपूर्तक गनक र्सलबन्दी दरभाउपत्र 
पेि गनकका लार्ग सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ । 

ितकहरुिः 
१.    

दरभाउपत्र नं. समूह  सामानको शिर्कक बोलपत्र जमानत फाराम दताक गने अशन्तम 
र्मर्त र समय 

फाराम िोल्न ेर्मर्त र 
समय 

MOEAP/PG/02 क १. मोटरसाईकल 

थान-२ (१२५ 
CC) 

रु ११,500।- (एघार 
हजार पाुँच सय)  "क" 
शे्रणीको वाशणज्य बैंकबाट 
जारी गरेको । 

207६ जेठ ३० गते 
१२:०० बजे सम्म 

207६ जेठ ३० 
गते  ददनको २:०० 
बजे  

ि २. मोटरसाईकल 

थान-२ (१५० 
CC) 

रु १5,०00।- (पन्र 
हजार)  "क" शे्रणीको 
वाशणज्य बैंकबाट जारी 
गरेको । 

207६ जेठ ३० गते 
१२:०० बजे सम्म 

207६ जेठ ३० 
गते  ददनको २:०० 
बजे 

ग 1. स्कुटर थान-३ रु १७,०००।- (सत्र 
हजार)  "क" शे्रणीको 
वाशणज्य बैंकबाट जारी 
गरेको । 

207६ जेठ ३० गते 
१२:०० बजे सम्म 

207६ जेठ ३० 
गते  ददनको २:०० 
बजे 

 

२. र्सलबन्दी दरभाउपत्रसाथ नवीकरण सफहतको फमक दताक प्रमाणपत्र, म.ुअ.कर दताक सफहत स्थायी लेिा नम्बर दताक प्रमाणपत्र तथा 
आ.व. 207४/07५ को कर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लफप पेि गनुकपनेछ ।  

3. र्सलबन्दी दरभाउ पत्र फाराम रु 1,000।- (एक हजार मात्र पर्छ फफताक नहनुे गरी)  र्तरी यस मन्त्रालयबाट र्मर्त 207६/0२/1५ 
देशि 207६/0२/2९ सम्म कायाकलय समयर्भत्र प्राप् त गनक सफकनछे ।बोलपत्रदाताले रु. १,०००।- र्तरी दरभाउपत्र िररद 
गरे पर्छ समहु "क" वा "ि" वा "ग" का लार्ग वा तीनै समूहमा प्रस्ताव पेि गनक सक्नेछ । प्रस्ताव समूहगत छुट्टाछुटै्ट रुपमा 
मूल्याङ्कन हनुेछ । 

4. एक व्यशक्त फमक वा संस्थाको नाममा िररद गरेको र्सलबन्दी दरभाउ पत्र फाराम अको व्यशक्त फमक वा संस्थाको नामबाट दाशिला 
गनक पाउने छैन । 

5. र्सलबन्दी दरभाउपत्र फाराम िररद गनक फमक, संस्था वा कम्पनीको दताक प्रमाणपत्र, मूल्य अर्भबफृि कर दताक प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लफप 
संलग्न गरी र्नवेदन पेि गनुक पनेछ । 

6. नगद नै जम्मा राख् न चाहनेले र्सलबन्दी दरभाउपत्र फाराम साथ जमानत वापत समूह "क" को मोटरसाईकल आपूर्तकका लार्ग रु. 
११,५०0।- (एघार हजार पाुँच सय मात्र),  समूह "ि" को मोटरसाइकल आपूर्तकका लार्ग रु. १५,०००।- (पन्र हजार मात्र) 
र समूह "ग" को स्कुटर आपूर्तकका लार्ग रु. १७,०००।- (सत्र हजार मात्र) को  धरौटी िाता नं. 4170५0200000० मा 
जम्मा गरी जम्मा गरेको बैंक भौचरको सक् कल प्रर्त नै पेि गनुक पनेछ ।  

७. र्सलबन्दी दरभाउपत्र फारामको िाम बाफहर यस कायाकलयको नाम, र्सलबन्दी दरभाउ पत्र नं. र कायक फववरणको नाम स्पष्टरुपमा 
लेख् न ुपनेछ । दरभाउपत्रमा दरभाउ पत्र पेि गने बोलपत्रदाताको नाम, ठेगाना स्पष् ट रुपमा उल्लेि गनुक  पनेछ । 

 ८. र्सलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी अन्य जानकारीको लार्ग कायाकलय समयर्भत्र यस मन्त्रालयमा सम्पकक  राख्न सफकनेछ । 

 


