नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हल
ु ाक सेिा विभाग
धिल्लीबजार, काठमािौं, नेपाल

Four Wheels drive Jeep र Four Wheels drive double cab pick-up खररद गने बारे को
बोलपर आह्वानको सूचना
सूचना नं.: ५-२०७५/०७६
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित धमधत : २०७५/१०/०८ गते
यस विभागलाई आ.ि. २०७५/०७६ को लाधग आिश्यक पने शजप र वपक अप विद्युधतय माध्यमबाट बोलपर मार्फत
खररद गनुप
फ ने भएकोले इजाजत प्राप्त इच्छु क सं स्था, र्मफ/अधिकृत धबक्रता/कम्पनीहरुलाई यो सू चना तथा बोलपर र्ाराममा
उल्लेशखत ितफ र ररत पुरा गरर e-bidding portal www.bolpatra.gov.np/egp मार्फत बोलपर पेि गनफ आव्हान
गररन्त्छ ।
ितफहरु:
१. इजाजत प्राप्त सं स्था, र्मफ/अधिकृत धबक्रेता/कम्पनीले दे हायमा उल्लेख गररएका छु ट्टा छु ट्टै ठे क्काहरु मध्ये एक िा
एक भन्त्दा बवि ठे क्कामा बोलपर पेि गनफ सक्नेछ, तर प्रत्येक ठे क्काको छु ट्टा छु ट्टै बोलपर पेि गनुप
फ ने छ ।
२. बोलपर र्ाराम e-Gp System को www.bolpatra.gov.np/egp बाट िाउनलोि गरी प्राप्त गनफ सवकने छ ।
३. इजाजत प्राप्त इच्छु क योग्य र्मफ/अधिकृत धबक्रेता/कम्पनीले बोलपर पेि गनुफ अश

e-Gp system मा register

गनुप
फ ने छ । बोलपर दस्तुर बापत रु ३०००.०० प्रधत ठे क्का दे हायको बैं कमा जम्मा गनुप
फ ने छ ।
बोलपर दस्तुर जम्मा गने प्रयोजनको लाधग वििरण :
बैकको नाम : राविय िाशणज्य बैं क, टे कु िाखा

कायाफलयको नाम : कोष तथा ले खा धनयन्त्रक कायाफलय

कायाफलय कोि नं.: ३५-८०-४३-५०३

कायाफलय खाता नं.: क-१-१-९९९

राजश्व शिषफक नं.: १४२२९ (अन्त्य प्रिासधनक िुल्क)
४. बोलपरदाताले

दे हायको

विि

सेक्यूररटी

रकम

को.ले.धन.का.

बबरमहलको

नाममा

रहेको

१२०१२००००१००२५२४ नम्बरको नेपाल राि बैं क थापाथली शस्थत िरौटी खातामा जम्मा गरे को बैं क
भौचर िा सोही रकम बराबर बोलपर पेि गने अशन्त्तम धमधतबाट कशम्तमा १२० ददनको अिधि रहे को मान्त्यता
प्राप्त बैं कको बैं क जमानत पर (विि िण्ि) Scan गरी पेि गनुप
फ ने छ । सो को सक्कल प्रधत बोलपर पेि गने
अशन्त्तम म्यादको ३ ददन धभर विभागमा पेि गनुप
फ ने छ ।
५. इच्छु क बोलपरदाताले www.bolpatra.gov.np/egp मा विद्युधतय माध्यमबाट २०७५/११/०९ गते १:००
बजे धभर pdf format मा तयार गरी बोलपर पेि गनुप
फ ने छ ।

६. विद्युधतय माध्यमबाट www.bolpatra.gov.np/egp मा upload भएका बोलपरहरु २०७५/११/०९ गते २:००
बजे बोलपरदाता िा धनजको प्रधतधनधिको रोहिरमा खोधलने छ । बोलपरदाता धनजको प्रधतधनधि अनुपशस्थत भएको
कारणले मार बोलपर खोल्ने कायफमा बािा पने छै न ।
७. बोलपर बारे मा थप जानकारी धलन आिश्यक परे मा हुलाक से िा विभाग, धिशल्लबजार, काठमािौंमा सम्पकफ गनफ
सवकने छ ।
८. विद्युधतय माध्यमबाट बोलपर पेि गने सम्िशन्त्ि प्राविधिक जानकारी धलन आिश्यक ठानेमा सािफजधनक खररद
अनुगमन कायाफलयमा सम्पकफ गनफ सवकने छ ।
९. बोलपर पेि गने अशन्त्तम ददन र खोल्ने ददन सािफजधनक विदा परे मा उक्त कायफ लगत्तै कायाफलय खुलेको ददनमा
हुनेछ ।
१०. यो सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरु बोलपरमा भएका कागजात, सािफजधनक खररद ऐन, २०६३ तथा धनयमािली
२०६४ र प्रचधलत नेपाल कानू न अनुसार हुनेछ ।

ठे क्का नं.

खरिद विििण

खरिदको प्रकाि

बोलपत्र दस्तिु

(रु.)

विड
जमानत
िकम (रु.)

PSD/G/NCB7/2075/76

Four wheels drive बोलपत्र
jeep आपर्ू ति

३,०००.००

१,६३,०००.००

PSD/G/NCB8/2075/76

Four wheels drive बोलपत्र
double cab pickup आपूर्ति

३,०००.००

७२,५००.००

