
बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
ताकुकोट, गोरखा 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

क्र्ाटिग/ब्रोसर सपपङ्ग पिलिबाट पटप्पर खररद सम्बन्िी शशिबन्दी 
प्रस्ताि आव्हानको सूचना 

(प्रथम पटक प्रकाशन लमलत : २०७९/१०/११ गते) 
 

र्स कार्ायिर्को आ.ि. २०७९/०८० को स्िीकृत बजेट अनसुार देहार् बमोशजमका सिारी सािन साियजलनक 
खररद ऐन, २०६३ (पपहिो संशोिन २०७३) को दफा ८ को उपदफा १ (क) (८) तथा बारपाक सलुिकोट 
गाउँपालिकाको साियजलनक खररद लनर्माििी, २०७८ को लनर्म ३४ (१) बमोशजम त्र्स्ता सिारी सािन उत्पादक 
कम्पनी िा सो को आलिकारीक लबके्रताहरु लबच मात्र प्रलतस्पिाय गराउने (क्र्ाटिग सपपङ्ग) पिलिबाट खररद गनयपने 
भएकोिे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको साियजलनक खररद लनर्माििी, २०७८ (पपहिो संशोिन सपहत) को 
लनर्म ३४ (१) बमोशजम देहार् बमोशजमको सिारी सािनको उत्पादन िा आलिकारीक लबके्रताहरूबाट उक्त सिारी 
सािन लबपक्र गनय नेपाि सरकारको सम्बशन्ित लनकार्बाट प्राप्त भएको अनमुलत पत्र, सो अध्र्ािलिक नलबकरण 
भएको पत्र, स्थाई िेखा नम्बर तथा मलु्र् अलभबृद्धी कर दताय प्रमाणपत्र, आ.ि. २०७८/७९ को कर चकु्ता प्रमाण 
पत्र, उक्त सिारी सािनको सप्िाई गरेको हाि सम्मको पिस्ततृ पििरण सम्बन्िी कार्य अनभुिको प्रमाण पत्र, 

उत्पादकको आलिकाररक प्रापिलिक स्पेलसपफकेशन, मूल्र्, गणुस्तर तथा सपुििा सपहतको पििरण खलु्ने कागजात 
(क्र्ाटिग िा ब्रोसर) संिग्न राशख र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतिे पन्रौ (१५) ददन (२०७९।१०।२६) 
मध्र्ान्ह १२:०० बजे सम्म र्स कार्ायिर्मा छुट्टाछुटै्ट प्रस्ताि सपहतको लनिेदन दताय गराउन ुहनु साबयजलनक खरीद 
ऐन २०६३ तथा बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको साियजलनक खररद लनर्माििी, २०७८ (पपहिो संशोिन सपहत)  
को लनर्म ३४ (१) बमोशजम र्ो सूचना प्रकाशशत गररएको छ । दताय गरीएको शशिबन्दी प्रस्तािहरू सोपह ददनको 
१४:०० बजे खोलिने छ । पेश गने अशन्तम ददन साबयजलनक लबदा पनय गएमा लबदा पछीको कार्ायिर् खिेुको ददन 
सोपह समर्सम्म पेश गनय सपकने छ। 

साथै सूचीकृत नभएका उत्पादक िा आलिकारीक लबके्रता कम्पनीहरूिे सूचीकृत गराई उक्त शशिबन्दी प्रस्ताि पेश 
गनय सपकने ब्र्होरा समेत जानकारी गराईन्छ । 

तपशशि:  

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत 
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1. 
BSRM/GORKHA/CATALOGUE/ 

GOODS-05/079/080 
Tripper 

Gross vehicle weight shall not be 

less than 16000kg; max rated 

power output not less than 135 

HP at governed RPM with torque 

min. 490 NM at governed RPM, 

Ground clearance preferred 

minimum 235 mm; load capacity 

minimum 7.5cum 
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