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क्याटिग / ब्रोसर सटपङ्ग टितििाट एबििेुन्स खररद सबिन्िी 15 ददन ेम्शििन्दी प्रस्िाि आह्वानको सूचना 
!!! 

(प्रथम पटक प्रकाशन तमति २०७९/११/30 गिे ) 

 

प्रस्ििु टिषयमा यस ओमसतिया गाउँपातिका रुपन्देहीको आ.ि. २०७९/८० को स्िीकृि िाटषयक काययक्रम अनसुार 
देहाय िमोम्िमको एबििेुन्स साियितनक खररद ऐन २०६३ पटहिो संशोिन २०७३ को दफा ८ को उपदफा १ 
(क)(८) िथा साियितनक खररद तनयमाििी २०६४ (चौथो संशोिन को तनयम ३१ (ख) िमोम्िम त्यस्िो सिारी 
सािन उत्पादक कबपनी िा सोको नेपािका िातग आतिकाररक टिके्रिा (IMPORTER हरू िीच मात्र प्रतिस्पिाय 
गराउने क्याटिक सटपङ्ग टितििाट खररद गनुयपने भएकोिे साियितनक खररद तनयमाििी २०६४ को तनयम २१ 
(ख) को उपतनयम २ अनसुार देहाय िमोम्िम सिारी सािन उत्पादकको आतिकाररक स्पेम्शटफकेसन (क्याटिग िा 
ब्रोसर, गणुस्िर र कबपनीको आतिकाररक मलु्य खलु्ने कागिाि राम्ख िपम्शिमा उल्िेख भए िमोम्िमको प्रस्िाि 
दिाय गराउनहुनु सबिम्न्िि उत्पादक िा आतिकाररक टिके्रिाको िानकारीको िातग यो सूचना प्रकाम्शि गररएको छ 
। यो सबिन्िी टिस्ििृ सूचना यस कायायियको सूचना पाटी िथा िेिसाइट www.omsatiyamun.gov.np मा समेि 
हेनय सटकनेछ । 

िपम्शि : 

१. सिारी सािनको स्िीकृि टिस्ििृ प्राटितिक स्पेम्शटफकेसन यस कायायियिाट तनिःशलु्क प्राप्त गरी कायायियिाट 
स्िीकृि स्पेम्शटफकेसनको offered specification column मा आफ्नो प्रस्िाि गरेको उपकरणको टिस्ििृ टििरण 
िथा माग गररएका अरू टििरण अतनिायय भरेर सटह छाप गरर म्शििन्दीका साथ पेश गनुयपनेछ ।  

२. उक्त कागिाि तिनका िातग ईच्छुक उत्पादक कबपनी िा सोको नेपािका िातग आतिकाररक टिके्रिािे उक्त 
एबििेुन्स तिक्री गनय नेपाि सरकारको सबिम्न्िि तनकायिाट प्राप्त भएको अनमुति पत्र, सोको अद्याितिक नटिकरण 
भएको पत्र, स्थायी िेखा नबिर (PAN) िथा मलु्य अतभिटृि कर दिाय प्रमाणपत्र, आ.ि. २०७८/७९ सबमको कर 
चकु्ता गरेको प्रमाम्णि कागिाि, उक्त सिारी सप्िाई गरेको हािसबमको टिस्ििृ टििरण, सबिम्न्िि कायय अनभुिको 
प्रमाणपत्र सटहिका कागिाि सटहि यस कायायियमा उपम्स्थि हनुपुनेछ । नेपािको आतिकाररक टिके्रिाको हकमा 
उत्पादक कबपनीको authorization पत्र (Manufacturer Authorization Letter) अतनिायय रूपमा पेश गरेको 
हनुपुनेछ । 

३. यो सूचना प्रकाम्शि भएको तमतििे 16 औ ंददनको १२:०० ििे सबम छुट्टाछुटै्ट म्शििन्दी प्रस्िाि दिाय गराउन 
सटकनेछ िथा दिाय गररएका म्शििन्दी प्रस्िािहरू सोटह ददनको १:०० ििे खोतिनेछ । कायायियमा प्रस्िाि पेश 
गनुयहनु यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

४. पेश गने अम्न्िम ददन साियितनक टिदा परेमा टिदा पतछको कायायिय खिेुको ददन पेश गनय सटकनेछ । 

तस.नं. सािनको नाम संम्िप्त टििरण 

 

कैटफयि 

 

१ एबििेुन्स खररद ख 
(िगयको) 
 

4-Stroke, Water cooled Diesel 
Engine,Power not less than 45 
BHP,Max Torque not less than 
195NM,Displacement not less than 
2500cc 

संम्िप्त टििरणमा उल्िेख 
नभएका कुराहरू स्िीकृि 
technical specification 

िमोम्िम हनुेछ । 

 

प्रमखु प्रशासकीय अतिकृि 

http://www.omsatiyamun.gov.np/

