
बीयकोट नगयऩालरका 
नगयकामयऩालरकाको कामायरम  

वमयघायी, स्माङ्जा 
BACK HOE LOADER र MOTERCYCLE खररद कार्यको लागग शिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सुचना 

प्रथभ ऩटक प्रकालित लभतत: २०७४।०६।२२ 

मस नगयऩालरकाको रागग तऩलसर फभोजजभको BACK HOE LOADER य MOTERCYCLE खरयद कामय लिरफन्दी फोरऩत्रको भाध्मभफाट 
गननयऩने बएको हनुंदा नेऩार सयकायफाट ईजाजत प्राप्त उत्ऩादक/कम्ऩनी/अगधकृत बफके्रताफाट तनम्न लरखखत ितयहरुको अगधनभा यही यीत 
ऩनवयक लिरफन्दी फोरऩत्र आव्हान गरयएको व्महोया सम्फजन्धत सफैको जानकायीको रागग मो सनचना प्रकालित गरयएको छ । 
तऩलसर 

1.  फोरऩत्र पायभ मो सनचना प्रथभ ऩटक प्रकालित बएको लभततरे ३० ददन (२०७४।०७।२०)लबत्र चारन आ.फ.का रागग नववकयण 
बएको ईजाजत ऩत्र, आमकय दताय तथा भन.अ.कय दताय प्रभाण ऩत्र, आ.फ.२०७३/०७४ को कयचनक्ता प्रभाणऩत्रको प्रततलरवऩ सुंरग्न 
याखी लरखखत तनवेदन साथ तर उल्रेखखत दस्तनय (फपताय नहनने) ततयी मस कामायरमफाट खरयद गनय सफकने छ । 

2.  खरयद बएको फोरऩत्र प्रथभ ऩटक सनचना प्रकालित बएको लभततरे ३१ औुं ददन (२०७४।०७।२१) को १२.०० फजे लबत्र लिरफन्दी 
राहाछाऩ रगाई खाभभा BACK HOE LOADER/MOTORCYCLE खरयदको फोरऩत्र बन्ने व्महोया प्रष्ट खनराई मस कामायरमभा 
दताय गरयसक्नन ऩनेछ । दताय बएका फोरऩत्रहरु सोही ददन अऩयान्ह २.०० फजे उऩजस्थत फोरऩत्रदाता वा तनजका प्रतततनगधहरु तथा 
मस कामायरमका प्रतततनगधहरुको योहवयभा खोलरने छ । फोरऩत्रदाता वा तनजका प्रतततनगधहरु उऩजस्थत नबएभा ऩतन फोरऩत्र 
खोल्न फाधा ऩने छैन । 

3.  फोरऩत्र खरयद गने वा दाखखरा गने अजन्तभ ददन ववदा ऩयेभा रगत्त ैकामायरम खनरेको ददन सोही सभम अननसाय हननेछ । 
4. फोरऩत्रसाथ जभानत अुंकको २.५ प्रततितरे हनन आउने यकभ नेऩार फैंक लरलभटेड स्माङ्जा िाखा जस्थत मस कामायरमको नाभको 

धयौटी खाता नुं ०७२०३००००००००३०००००७ भा जम्भा गयेको सक्कर फैंक बौचय वा सो यकभ फयाफयको मस कामायरमको नाभभा 
जायी गरयएको १२० ददन भान्मता बएको बफडफण्ड(Bidbond) ऩेि गननय ऩनेछ । 

5.  म्माद नातघ आएको, रयत नऩनगेको य ितय याखखएको फोरऩत्र उऩय कन नै कायवाही गरयने छैन । 
6. फोरऩत्रदाताफाट वोरऩत्रभा उल्रेखखत भनल्म अलबवदृ्गध कय फाहेकको यकभ अुंक य अऺय दनफैभा उल्रेख गननयऩनेछ । अुंक य अऺय 

पयक ऩयेभा अऺयभा रेखखएकोराई भान्मता ददईनेछ । केयभेट बएकोभा केयभेट बएको ठाउुंभा अतनवामय दस्तखत य छाऩ 
हनननऩनेछ । 

7.  फोरऩत्र स्वीकृत गने वा नगने, आुंलिक रुऩभा स्वीकृत गने वा यद्ध गने सम्ऩनणय अगधकाय मस कामायरमभा सनयक्षऺत यहनेछ । 
8.  फोरऩत्र स्वीकृत बएऩतछ कफोर अुंकको ५ प्रततितरे हनने यकभ नेऩार फैंक लरलभटेड स्माङजा िाखा जस्थत मस कामायरमको 

नाभको धयौटी खाता नुं  ०७२०३००००००००३०००००७ भा जम्भा गयेको सक्कर फैंक बौचय वा सो यकभ फयाफयको मस कामायरमको 
नाभभा जायी गरयएको १२० ददन भान्मता बएको जभानत ऩत्र (Performance Bond) सम्झौता गननय अतघ ऩेि गननयऩनेछ । 

9.  फोरऩत्र सम्फन्धी कन नै कन या फनझ्नन ऩयेभा कामायरम सभम लबत्र मस कामायरमभा सम्ऩकय  याख्न सफकनेछ । 
10.  मस सनचनाभा रेखखएको हकभा मसै अननसाय य मसभा उल्रेख नबएको हकभा सावयजतनक खरयद  ऐन २०६३ य 

सावयजतनक खरयद तनमभावरी २०६४ तथा अन्म प्रचलरत काननन फभोजजभ हननेछ । 
11.  लिरफन्दी फोरऩत्रको बफवयण तनम्नाननसाय हननेछ । 

 

S.N. Contract Identification 

No. 

Description Quantity Minimum Bid 

security Amount 

Cost for bid 

document 

1 01/2074-075 Back Hoe Loader 1(one) Rs.112500 Rs.3000 

2 02/2074-075 160 CC Class 

Motorcycle 

7 (seven) unit Rs. 48000 Rs. 1000 

  
 


