शा नगर गाउँ पािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय
िचराघाट, दा
लु नी दे श, नेपाल ।
डबल

ाव िपकअप जीप ख रद गन स
सूचना नं ०१/ २०७८/०७९

ी सु चना

( थम पटक कािशत िमित:२०७८/०४/११)
यस कायालयलाई आव यक पन १ (एक
एक) थान डवल

याव पक अप जीप सावज नक ख रद ऐन, २०६३ (प हलो संशोधन)

२०७३ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) (८)) तथा सावज नक ख रद नयमावल , २०६४ (चौथो संसोधन २०७३)
२०७३ को नयम ३१ ख
बमोिजम य तो पकअप जीप उ पादक (Manufacturer) क पनी वा सो को आ धका रक ब े ता (Importer) ह

बच मा

त पधा गराउने ( याटलक स पङ) ब धबाट ख रद गनुपन भएकोले सावज नक ख रद नयमावल , २०६४ को नयम ३१ ख को

उप नयम २ अनुसार दे हाय बमोिजमको पकअप जीप ब

गन चाहने उ पादक (Manufacturer) तथा आ धका रक ब े ता

(Importer) ह ले तप सलमा उ ले खत कागजात स हत यो सुचना का शत भएको म तले १० (दस) दन भ यस कायालयमा
नवेदन दता गन हुन स बि धत उ पादक (Manufacturer) वा आ धका रक ब े ता ह को जानकार को ला ग यो सुचना का शत

ग रएको छ । व तत
ृ पे श फकेसन यस कायालयको Website: www.shantinagarmun.gov.np बाट डाउनलोड गन स कने छ ।
तावदाताले पेश गनुपन आव यक कागजाह
१.

न वकरण गरे को फम वा क पनी दता माण प को

२.

मू य अ भव ृ ध कर (VAT) दता माण प को

३.
४.

त लपी

त लपी

आ. व. २०७६/०७७ को कर चु ता माण प वा याद थप भएको

माण

ख रद कारवाह मा नपरे को व: घोषणा प

५.

Technical Specification मा णत गन रं गन ोसर (Catalogue)

६.

आ नो मालसामानको बजार मू य
आ धकार क य तीले स हछाप गर

मा णत गन कागजात (प कामा

का शत भएको वा क पनीको लेटर याडमा

मा णत गरे को कागजात)

७.

Warranty तथा Guarantee स ब धी कागजाह

८.

यस कायालयलाई स बोधन गर ले खएको स बि धत उ पादक/ आ धका रक ब े ताको Authorization Letter

९.

कायालयबाट जार भएको Technical Specification भर पेश गनपनछ
।
ु

आव यक सवार साधनह को ववरण

Package

1.

Type of Vehicle

PICK UP JEEP

Required
Quantity

Requirement (General Specification )
Standerd Double cab Pick up Jeep, Right Hand Drive with
4WD, 4-Stroke,Water colled Diesel Engine,developing
Maximum rated power output not less than 140 HP and
Maxmim torque not less than 320
0 NM at governed RPM,
Others are as per approved technical specifications.

मुख

1 (One)

शासक य अ धकृत

