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सम्पकक  ि.ं : ०६३-४२११९९ 

क्याटलग/ब्रोसर सपपङ्ग पिधिबाट पपकअप सिारी सािन खररदका लाधग सूचीकृत हुन आब्हान गरेको सूचना  

दोस्रो पटक प्रकाशित शिततिः २०७७/०९/०१ 

 

यस कायाालयको प्रथि पटक २०७७/०८/०८ िा प्रकाशित पपकअप खररद सम्िन्िी सुचना अनुसार कुनै 
पतन सप्लायसाले सूधचकृत नभएकाले पुनिः दोस्रो पटक यो सुचना प्रकाशित गररएको छ ।आ.ि. २०७७/०७८ को 
स्िीकृत िापषाक कायाक्रि अनुसार यस कायाालयलाई देहाय बिोजििको सिारी सािन सािाितनक खररद ऐन‚ 
२०६३ एिँ तनयिािली‚ २०६४ (संिोिन सहहत) बिोजिि सिारी सािन उत्पादक कम्पनी िा सो को 
आधिकाररक बबके्रताहरु बीच िात्र प्रततस्पिाा गराउने (क्याटलग सपपङ्ग) पिधिबाट सपपङ्ग गना नेपाल 
सरकारको सम्बन्िीत तनकायबाट प्राप्त भएको अनुितत पत्र‚ सो को अद्यािधिक नपिकरण भएको पत्र‚ 
स्थायी लेखा नंम्बर तथा िुल्य अशभिदृ्धि कर दताा प्रिाणपत्र‚ आ.ि. २०७५/०७६ सम्िको कर चकु्ता गरेको 
प्रिाणणत कागिात‚ सम्बन्िीत काया अनुभिको प्रिाणपत्र‚ उत्पादकको आधिकाररक प्रापिधिक स्पेशिफीकेिन‚ 
िूल्य‚ गुणस्तर तथा सुपििा सहहतको पििरण (क्याटलग िा ब्रोसर) संलग्न राखी यो सूचना प्रकाशित भएको 
शिततले ७ हदन शभत्र हदनको १२ बिे सम्ि यस कायालयिा सूची दताा गराउँन सािाितनक खररद तनयिािली‚ 
२०६४ को तनयि ३१ (ख) बिोजिि आब्हान गररएको छ ।उक्त अििी सम्ि दताा भएका शसलबन्दी 
तनिेदनहरु सोही हदन हदनको १४.०० बि े (सािाितनक पिदा परेिा भोशलपल्ट) खोशलने छ । दताा भएका 
सूचीकृत आपूतीकतााहरुबाट िात्र खररदका लाधग शसलबन्दी प्रस्तािहरु िाग गररने व्यहोरा सम्बन्िीत सबैको 
िानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाशित गररएको छ ।  

तपशिल 

शस.नं. सिारी सािनको ककशसि संक्षिप्त व्यहोरा कैकफयत 

१ Pick up (Vehicle)  4 WD 
(2400-2800) cc Vehicle 
Double cab pickup (One) 

4 Cylinder, common Rail, Turbo 
intercooled Disel Engine, Displacement 
2400-2800 CC developing rated Power 
output not less than 55 KW and 
Torque not less than 175 Nm at rated 
RPM. Gross Vehicle Weight not less 
than 2600 Kg.  

अन्य पिस्ततृ पििरण 
स्िीकृत टेजक्नकल 
स्पशेिफीकेिन अनुसार 
हुनेछ । 

   

पुनश्चिः यस सम्बन्िी अन्य कुरा बुझ्नु परेिा स्ियि कायाालयिा उपजस्थत भई िा फोन नं. 9856028444 
िा सम्पका  गना सककने छ ।   
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