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प्रदेश लोक सेवा आयोग 
बागमती प्रदेश 

हेटौँडा, मकवानपरु 

 

क्याटलग सपपङ्ग पवधिबाट सवारी सािन खररद सम्बन्िी शशलवन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशशत धमधतिः २०७८/०८/२३ 

 

यस आयोगको आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत वापषिक कायिक्रम अनसुार सवारी सािन, साविजधनक खररद 
ऐन, २०६३ (पपहलो संशोिन २०७३) को दफा ८ उपदफा १ क. ८ तथा साविजधनक खररद धनयमावली, 
२०६४ (चौथो संशोिन) को धनयम ३१ (ख)  को उपधनयम २ अनसुार खररद गनुिपने भएकोले देहाय 
वमोशजमका न्यूनतम योग्यता पगेुका सवारी सािनको उत्पादक/अधिकृत पवके्रताले उत्पादनको आधिकाररक 
स्पेशशपफकेशन, गणुस्तर र कम्पनीको आधिकाररक मूल्य खलु्न ेकागजात (क्याटलग वा व्रोसर) संलग्न राखी 
तपशशलमा उल्लेख भए वमोशजम शशलवन्दी प्रापविक एवम ्आधथिक प्रस्ताव दताि गराउनका लाधग  उत्पादक 
वा आधिकाररक पवके्रताको जानकारीका लाधग यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ ।   

१. शशलवन्दी प्रस्ताव सम्वन्िी कागजात यस कायािलयवाट धनिः शलु्क प्राप्त गनि सपकनेछ । 

२. प्रस्ताव धलनका लाधग इच्छुक इजाजत प्राप्त उत्पादक कम्पनी वा त्यसको आधिकाररक पवके्रताहरुले 
आफ्नो फमि/कम्पनी दताि स्थायी लेखा नम्वर/मूल्य अधभवृद्बि कर दताि एजेन्सी दताि प्रमाणपत्र Letter of  

Authorization  र आ.व. २०७७/७८ को आयकर चकु्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रमाशणत प्रधतधलपपहरू 
तथा फमि कम्पनीको अनरुोि पत्र सपहत सूचना प्रकाशशत भएको धमधतले १५(पन्रौं) द्बदन 
(२०७८/०९/०८) कायािलय समय धभत्र यस आयोगमा उपशस्थत भई प्राप्त गनि सपकनेछ । 

३. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशशत भएको १६(सोह्रौं) द्बदन (२०७८/०९/०९) गते १२:०० वजे धभत्र 
प्रदेश लोक सेवा आयोग, हेटौंडामा शशलबन्दी प्रस्ताव दताि गराइसक्न ु पनेछ र दताि भएका प्रस्तावहरु 
सोही द्बदन द्बदनको 14:00 बजे पधछ खोधलने छ । 

4. आयोगको मौजदुा सूशचमा सूशचकृत नभएका उत्पादक/आधिकाररक पवके्रताहरुले मौजदुा सूशचमा सूशचकृत 
गराइ उल्लेशखत शशलबन्दी प्रस्ताव पेश गनि सक्ने छन । 

5. सवारी सािनको पवस्ततृ स्पेशशपफकेशन आयोगको वेवसाइट ppsc.bagamati.gov.np तथा आयोगको सूचना 
पाटीमा समेत हेनि सपकने छ।  

क्र.स. ठेक्का नं. सवारी सािनको नाम संशिप्त पववरण संख्या कैपफयत 

१ 

०५/ 

०७८-७९ 

Hard Top Jeep 4WD 

SUV (1900 to 2200 

CC) 

Hard Top Jeep 

4WD SUV 

(1900 to 2200 

CC) 

१ 

संशिप्त पववरणमा उल्लेख 
नभएका कुराहरू स्वीकृत 
Technical Specification 

बमोशजम हनुेछ । 
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धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव सम्बन्िी धनदेशन तथा सामान्य शतिहरू 

1. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव फाराम प्राप्त गने: सूचना प्रकाशशत भएको धमधतले १५ द्बदन धभत्र वा 
म्याद थप भएको अवस्थामा तोपकएको अवधिसम्म धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव सम्बन्िी कागजात 
धनिःशलु्क प्राप्त गनि सपकनछे ।  

2. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव दाशखला गनि लागेको खचििः धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव तयार गनि र 
दाशखला गनि लागेको सम्पूणि खचि धसलवन्दी प्रस्तावदाता आफैं ले व्यहोनुिपनेछ । 

3. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव भनेिः 
क) धसलवन्दी आधथिक प्रस्तावदाताले कायािलयवाट प्राप्त गरेको धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव 

सम्बन्िी कागजातमा  सो को पररशशष्ट, पररमाणको मूल्यपत्र, शति, संलग्न अनसूुची तथा अन्य 
लेशखए बमोशजमका सबै कुराहरु पूणिरुपमा भरी प्रत्येक पषृ्ठमा सम्बशन्ितले दस्तखत गरी 
फमिको छाप लगाउन ु पदिछ । मूल्यपत्रमा उल्लेख गररने दररेट अंक र अिर दबैुमा 
लेशखएको हनुपुदिछ । अिर र अंक फरक परेमा अिरलाई मान्यता द्बदईनछ । 

ख) धसलबन्दी आधथिक प्रस्ताव भदाि नेपाली भाषामा भनुिपनेछ ।  
4. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव पेशगने तररकािः धसलवन्दी आधथिक प्रस्तावदाताले आफूले भरेको 

धसलबन्दी आधथिक प्रस्ताव फारामसाथ धनम्न धलशखत कागजातहरु संलग्न गरी एउटै खाममा 
धसलवन्दी लाहाछाप गरी खामको बापहरी भागमा दाशखला गने फमिको नाम ठेगाना प्रष्टसंग 
उल्लेख गरी सूचना प्रकाशशत भएको धमधतले १६ औ ंद्बदनको १२:०० वजे धभत्र वा म्याद थप 
भएको अवस्थामा तोपकएको धमधत धभत्र यस कायािलयमा मात्र दताि गराई सक्नपुनेछ । 
तोपकएको समय भन्दा पधछ प्राप्त हनु े तथा ररतपूविक नभएको धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव 
स्वीकार गररने छैन। 

क) घोषणा पत्र 

ख) मूल्य खलेुको कागजात 

ग) पवपक्रपधछ उपलव्ि गराउने सेवाको पववरण 

घ) व्रोसरमा उल्लेख रकममा द्बदन सक्ने छुट रकम उल्लेख गनुि पने । 

5. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव खोल्नेिः ररतपूविक दताि हनु आएका प्रस्तावहरु दताि गने अशन्तम 
द्बदनको १४: ०० बजे पधछ प्रस्तावदाता वा धनजको अधिकार प्राप्त प्रधतधनधिको उपशस्थधतमा वा 
धनजहरुको अनपुशस्थधतमा समेत कायािलयमा खोल्न सपकन े छ। प्रस्ताव खोल्न े समयमा 
प्रस्तावदाताको प्रधतधनधिको रुपमा कुनै प्रधतधनधि पठाउनपुने भएमा रीतपूविकको मञ्जुरीनामा 
सपहत पठाउन ुपनेछ । 
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6. शशलवन्दी आधथिक पत्रको मलु्यांकन: प्रस्तावदाताले पेश गरेको प्रस्तावको पपहलो भाग प्रापवधिक 
स्पेशशपफकेशन अनरुुपको सामाग्रीहरु आपधुति गनि सधुनशित भएको प्रस्तावको मात्र आधथिक पि 
मलु्यांकन गररने छ । प्रापवधिक स्पेशशपफकेशनमा उल्लेख गररए अनरुुप सामाग्री आपधुति गनि 
नसक्ने भएमा वा प्रापवधिक स्पेशशपफकेशनको महलमा उल्लेख गरेका सामाग्रीहरू स्वीकृत 
स्पेशशपफकेशन भन्दा बापहरको रहेमा उक्त प्रस्तावको आधथिक पि मलु्यांकन गनि वाध्य हनुे 
छैन।  

7. सूचना पठाउने ठेगानािः धसलवन्दी आधथिक प्रस्तावदाताले धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव साथ 
धनजलाई पत्र व्यबहार गनि नेपाल धभत्रको ठेगाना खलुाउन ु पनेछ साथै इमेल ठेगाना समेत 
उल्लेख गनुिपनेछ ।  

8. धसलबन्दी आधथिक प्रस्तावको योग्यतािः  
क) प्रयोगशालाबाट आधथिक प्रस्ताव सम्बन्िी कागजात प्राप्त गरी सोही प्रस्ताव फारममा प्रस्ताव 

तयार गरी आवश्यक कागजातसाथ आधिकाररक व्यशक्तको सपहछाप गरी धसलवन्दी रुपमा 
दाशखला गरेको प्रस्तावलाईि मात्र योग्य माधननछ । 

ख) धसलवन्दी प्रस्तावदाताले धसलवन्दी प्रस्ताव या अन्य कागजातमा कुनै पकधसमको हेरफेर वा 
शति (ररतपूविक भने बाहेक) हनुहुदैुन । ररतपूविक भन्न े ठाउंमा पपहले लेखेको कुरालाई 
सच्याउन ु परेमा सच्याईएको ठाउंमा धसलवन्दी प्रस्तावदाता वा धनजको अधिकार प्राप्त 
प्रधतधनधिले सपहछाप गनुि पदछ ।  

ग) धसलवन्दी प्रस्ताव फारामको धनद्बदिष्ट स्थानमा बाहेक धसलवन्दी प्रस्ताव दाताले छूटै्ट पत्रमा 
आफ्नो शतिसम्बन्िी कुनै शति राख्नहुदैुन । शति राखेको धसलवन्दी प्रस्ताव अयोग्य माधननेछ । 

9. धसलवन्दी प्रस्तावसाथ मूल्यपत्र, सूचनामा तथा प्रस्ताव सम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गररएका 
कागजातहरू संलग्न हनु ुपनेछ । 

10. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव अस्वीकार हनु े अवस्थािः शशलबन्दी आधथिक प्रस्तावसाथ कुनै 
अधिकार, थप शति माग भएमा या दरमा ठूलो धभन्नता देशखएमा वा प्रस्ताव सम्बन्िी कागजातमा 
नभएको अन्य कुनै शति वा बैकशल्पक बोल वा रीत नपगेुको प्रस्ताव पेश भएमा वा पेश गनुिपने 
कागजातहरू पेश नभएमा यस्ता प्रस्तावलाई अस्वीकार गररनेछ । 

11. धसलबन्दी आधथिक प्रस्तावको अयोग्यतािः धनम्न कारणहरूबाट पधन धसलवन्दी प्रस्तावहरु अयोग्य 
माधननेछ । 

क) धसलवन्दी प्रस्ताव सम्बन्िी कागजातमा उल्लेशखत कागजातहरु संलग्न नगरेमा । 
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ख) धसलवन्दी प्रस्ताव पेशगदाि योग्य साधबत गनि नक्कली वा कुनै कैपफयतयकु्त 
कागजातहरु पेश भएको पाईएमा यस्ता प्रस्तावहरुलाई अयोग्य मानी मूल्यांकनमा 
समावेश गररनेछैन । 

12. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव पफताि धलनेिः धसलवन्दी प्रस्ताव दताि गराई सकेपधछ धनयमानसुार 
बाहेक पफताि गररने छैन । 

13. आधथिक प्रस्तावको लाधग जमानतिः  
क) कायि सम्पादन जमानत (Performance Guarantee)धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव 

स्वीकृधतको जानकारी प्राप्त भई सो पत्रमा तोपकए बमोशजमको धमधतधभत्र स्वीकृत बोल 
अंकको प्रचधलत खररद ऐन धनयामावली अनसुार हनु आउने रकम श्री प्र.ले.धन.का. 
को रापिय वाशणज्य वैंक धलधमटेड  हेटौडा मकवानपरुमा रहेको िरौटी खाता नं. 
१३00100202030000ख-2-3 मा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर वा 
बाशणाज्य बैंकबाट यस कायािलयको नाममा जारी भएको सो रकम बराबर जमानत 
(Performance Bond) पेश गरेपधछ सम्झौता गरी कायािदेश द्बदईनेछ । 

14. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव स्वीकृत गने कुनै कारणा द्बदई वा नद्बदई धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव 
स्वीकृत गने, नगने तथा घटी वा बढीवालाको धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव स्वीकृत गने, नगने 
सम्पूणि अधिकार यस कायािलयमा सरुशित रहनेछ । 

15. आधथिक प्रस्तावको मान्य अबधििः दताि भएको आधथिक प्रस्तावको मान्य अवधि दताि गने अशन्तम 
धमधतबाट 30 द्बदनको हनुेछ । धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता भएपधछ 
कायािदेश द्बदईने र कायि सम्पन्न गने म्याद सम्झौता तथा कायािदेशमा तोपकन ेछ । 

16. डेधलभरीिः सम्झौता भएको ७ द्बदन धभत्र उल्लेशखत सवारी सािन जीप कायािलयलाईि बझुाई सक्न ु
पनेछ ।  

17. भकु्तानीिः सूचनामा उल्लेशखत Specification  सपहतको सामग्री कायािलयमा बझुाएको १५ द्बदन 
धभत्र धनयमानसुार कर कट्टा गरी वााँकी रकम आपधुतिकतािको वैक खातामा सोझै जम्मा हनुे गरर 
भकु्तानी द्बदईने छ ।  

18. वारेण्टी उल्लेशखत सामग्री प्राप्त भएको धमधतबाट कधत समयसम्म वारेण्टी द्बदन सक्ने हो 
प्रस्तावमा प्रष्ट उल्लेख गनुि पनेछ ।सामान्यतया गाडी उपलव्ि गराएको धमधतले १ वषि सम्मको 
ग्यारेण्टी अवधि उल्लेख गनुि पने छ । 
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19. बीमािः धसलवन्दी आधथिक प्रस्तावदाताले प्रचधलत साविजधनक खररद ऐन, २०६३ तथा साविजधनक 
खररद धनयमावली, २०६४ (संशोिन सपहत) अनसुारको बीमा सम्बन्िी व्यवस्थालाई अधनवायि 
रुपमा अनसुरण गनुिपनेछ ।  

20. धबपवििः धसलबन्दी प्रस्तावका लाधग प्रकाशशत सूचना र प्रस्तावसम्बन्िी कागजातमा नपरेका 
धबषयवस्त ुतथा अन्य कुराहरूको हकमा साविजधनक खररद ऐन, २०६३ तथा साविजधनक खररद 
धनयमावली, २०६४(संशोिन सपहत) तथा प्रचधलत काननु बमोशजम हनुेछ। 
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१. धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव पेश गने धनवेदन 

प्रस्तावदाताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख भएको लेटर प्याडमा यो धसलवन्दी 
प्रस्तावको धनवेदन तयार गनुि पदिछ ।  

धमधत  ......................  

प्रस्ताव आह्वान नं...  

श्री ................... 

तल हस्तािर गने हामी यो घोषणा गदिछौं पक   
क) हामीले धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव सम्बन्िी कागजात, पूरक–अंश नं ..... सपहत परीिण गदाि 

त्यसका शतिमा हाम्रो कुनै आरिण रहेको छैन । 

ख) हामी, धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव सम्बन्िी कागजात र आवश्यकता सम्बन्िी पववरणमा रहेको 
डेधलभरी पववरणमा तोपकए बमोशजम, सवारी सािन जीप आपूधति गनि प्रस्ताव गदिछौं 
........................................................................................................  

ग) तल (घ) मा हामीले प्रस्ताव गरेको छुट बाहेक, हाम्रो जम्मा कबोल मूल्यिः ......................... 
हनुेछ । 

घ) हामीले प्रस्ताव गरेको छुट र सोको पहसाब गने तररका तल द्बदईए अनसुार हनुेछिः 
................................................................................................................... 

ङ)  हाम्रो आधथिक प्रस्ताव, प्रस्ताव सम्बन्िी कागजात बमोशजम, धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव पेश गने 
अशन्तम धमधतदेशख ४५ द्बदनको लाधग मान्य हनुछे।यो अबधिसम्म हाम्रो यो आधथिक प्रस्ताव 
हामीलाई बन्िनकारी हनुेछ र यो अवधि समाप्त हनु ु अगाडी जनुसकैु बेला पधन हाम्रो यो 
प्रस्तावलाई स्वीकृत गनि सपकने छ । 

च) हाम्रो धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको अवस्थामा, करार बमोशजमको कायि–सम्पादन गनि, 
कबोल–मूल्यको कशम्तमा ५(पााँच) प्रधतशत कायि–सम्पादन जमानत पेश गनि हामी आफ्नो 
प्रधतबद्धता जाहेर गदिछौं । 

छ) यो धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव प्रपक्रयामा, प्रस्तावदाताको रुपमा हामी (प्रस्ताव सम्बन्िी कागजातमा 
उल्लेख भए बमोशजमको प्रस्ताव पेश गने बाहेक) एकभन्दा बढी प्रस्तावमा सहभागी भएका छैनौं ।  

ज) हाम्रो फमि वा आपूतीकताि लगायत यसका सम्बद्ध वा सहायक फमिहरू, करार अन्तगितको कुनै 
पधन अंशको लाधग (काम गनि), नेपाल सरकारबाट अयोग्य घोपषत भएका छैनन ।  
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झ) यो धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव प्रपक्रयामा वा करार कायािन्वयनको लाधग, धनम्नअनसुारको कधमसन, 

सेवा शलु्क, वा शलु्क भकु्तानी गररएको वा गनुि पने छिः 
भकु्तानी पाउनेको नाम  ठेगाना वापत कामको पववरण रकम रु . 
 

 

  

 
ञ) तपाईंको आपधुति प्रदान गने आशयको सूचना अनसुारको धलशखत शस्वकृधत सपहत यो धसलवन्दी 

आधथिक प्रस्ताव, औपचाररक करार नभएसम्म र सो करार कायािन्वयन नभएसम्मको लाधग, हामी 
बीचको बन्िनकारी करार हनुेछ भन्न ेहामीलाई थहा छ । 

ट) तपाईं न्यूनतम ् मूल्यापित प्रस्ताव वा तपााँई समि पेश भएको अन्य कुनै पधन प्रस्ताव स्वीकार 
गनि बाध्य हनुहुनु्न भन्न ेहामीलाई थाहा छ । 

ठ) हामी यो पधन घोषणा गदिछौं पक, यो प्रस्ताव प्रपक्रयामा सहभागी हनु हामी अयोग्य छैनौं, प्रस्तापवत 
धसलवन्दी आधथिक प्रस्ताव प्रपक्रयामा हाम्रो कुनै स्वाथि बाशझएको पधन छैन र पेशागत वा 
व्यवसापयक कसूरमा हामीले कुनै सजाय पाएका पधन छैनौं ।  

ड) हाम्रो लेखा, अधभलेख, तथा धसलवन्दी प्रस्ताव पेश गने सम्बन्िी अन्य कागजातहरू प्रदेश 
सरकारको प्रधतनीधिलाई धनरीिण गनि द्बदन गराउन मञ्जुर छौं । 

  

 

नामिः 
पदिः 
हस्तािरिः 
धसलवन्दी प्रस्तावमा .......................................को तपिmबाट हस्तािर गनि अधिकार प्राप्त  
धमधत:   
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२. धसलवन्दी प्रस्तावदाताको पववरण सम्बन्िी फारम 

धसलवन्दी प्रस्तावदाताले यो फारम भनुि पनेछ ।यो फारममा कुनै पधन पररवतिन गनि पाईने छैन र यो 
फारमको सट्टा अको कुनै पधन फारम स्वीकार गररन ेछैन ।संयकु्त उपक्रम भएको खण्डमा, संयकु्त 
उपक्रमका प्रत्येक सदस्यले यो फारम छुट्टाछुटै्ट भरी, आ–आपm्नो पववरण  पेश गनुि पनेछ ) 

धमधत ..............................  (गते, मपहना, र वषिको क्रममा, प्रस्तावपेश गरेको धमधत लेख्नहुोस)्  

पेज नं. (जम्मा पेज संख्यािः ...) 

१ शशलवन्दी प्रस्तावदाताको नाम M  

२ शशलवन्दी प्रस्तावदाताको ठेगाना  

३ शशलवन्दी प्रस्तावदाताले फमि कम्पनी दताि गरेको देश   

४ शशलवन्दी प्रस्तावदाताले फमि कम्पनी दताि गरेको साल  

५ शशलवन्दी प्रस्तावदाताले फमि कम्पनी दताि गरेको देशको ठेगाना  

६ शशलवन्दी प्रस्तावदाताको आधिकाररक प्रधतधनधिको पववरण  M 
नाम M 
ठेगाना  
सम्पकि  न M 
इमेल 

 

७ शशलवन्दी प्रस्तावदाताको टेधलफोन फ्याक्स  M  

८ शशलवन्दी प्रस्तावदाताको इमेल    

९ धनम्न कागजातहरुको प्रधतधलपप सग्लग्न गररएको छ  
1. फमि÷कम्पनी अद्यावधिक दताि प्रमाण पत्र  
2. व्यवसाय सचालन सम्वशन्ि इजाजत पत्र 

3. फमि÷कम्पनीलाइ प्रधतधनधित्व गने आधिकारीकताको प्रमाण पत्र 

4. आ.व. २०७६।०७७ को करचकु्ता सम्वशन्ि पववरण 

5. उत्पादक कम्पनीबाट धबक्री पवतरण सम्वशन्ि आधिकारीक पत्र 

6. म.ुअ.क. दताि प्रमाण पत्र 

7. आपधुति गररने सामाग्रीको व्रोसर रधगन पेजमा  
8. अन्य कुनै सम्वशन्ित  कागजात आवश्यक पने भएमा 
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आपधुति गने सामाग्रीको प्रापवधिक स्पेशशपफकेशन 
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आपधुति गने सामाग्रीको मलु्य पववरण  
(Bill of Quantities) 

 

प्रस्तावदातको नाम:................................................   

ठेक्का नं.:............................................................ 

क्र. 

सं. 
पववरण उदगमस्थल पररमाण 

इकाइ दर1 EXW -ने]= रु=_ 

जम्मा म"ल्य 

EXW -न=े रु=_ अिमा अिरमा 

१ २ ३ ४ ५ ४x५ = ६ 

१= 

सवारी सािन  
 Hard Top Jeep 

4WD SUV 
(1900-2200CC) 

 १ 

   

२ छुट रकम   
   

जम्मा  

मू.अ.क. (VAT)  

कुल जम्मा  

 

नोट इकाइ दरमा सवै भन्सार शलु्क र करहरू अशन्तम गन्तव्य सम्मको ढुवानी र पवमा खचि 
समावेश भएको हनुपुनेछ।  

अन्य थप सपुविा केपह भएमा उल्लेख गने ==================================================== 
======================================================================== 

 

 

नामM ============================================ 

पदM ============================================ 

हस्तािर ============================================ 
प्रस्तावमा =================================================को तफि बाट हस्तािर गनि अधिकार प्राप्त 

धमधतM========================= 

                                                           
1 आइटमहरूको उत्पादन वा जडानको लाधग प्रयोग हनु ेअवयव वा कच्चा पदाथिको मलु्यमा धतनुि पने वा धतररसकेको सम्पणुि भन्सार 
शलु्क र पवक्री तथा अन्य करहरु समावेश हनु ुपदिछ वा पपहले नै आयात गरी ex warehouse, ex show-room, वा off-the-shelf मूल्य 
प्रस्ताव गररएको मालसामानमा भन्सार शलु्क र पवक्री तथा अन्य करहरू समेत समावेश भएको हनु ु पनेछ । यी कुराहरु बेग्लै 
उल्लेख गनि पाइदैन ।   
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपरु 

 

आशयपत्र (Letter of Intent )  

धमधत ................ 

श्री .... (प्रस्तावदाता आपूधतिकतािको नाम र ठेगाना लेख्नहुोस)्  

 

पवषय  आपूधतिकतािले प्रदान गने आशयपत्र जारी गररएका सम्वन्िमा । 

यस प्रयोगशालाको धमधत २०७८।०४।१4 को प्रस्ताव आव्हानको सूचना अनसुार 
........................................... (करार सम्बन्िी पववरण/एसधसधस अनसुार ठेक्काको नाम र न 
लेख्नहुोस)् कायािन्वयन गनि तपााँईले पेश गनुि भएको, रु ........................ (कबोल मूल्य अि र 
अिरमा लेख्नहुोस)् कबोल मूल्य भएको, र प्रस्तावदातालाई धनदेशनमा उल्लेख भए बमोशजम सच्याइ र 
संशोिन गरर रु ......................................... (अि र अिरमा लेख्नहुोस)्कायम भएको, प्रस्ताव 
सारभतू रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्यापित भई खररद सम्झौता गनि छाधनएको हुाँदा, तपाईंलाई 
आपधुति प्रदान गने हाम्रो आशय रहेको यो सूचनाद्वारा जानकारी गराउाँदछौं ।  

 

हस्तािरिः 
नामिः 
पदिः 
बोिाथििः 

(प्रस्ताव पेश गने सम्पूणि प्रस्तावदाताहरुको नाम र ठेगाना लेख्नहुोस)् 
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प्रदेश लोक सेवा आयोग 

बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपरु 

 

स्वीकृधत पत्र ( Letter of Acceptance )  

 

 

धमधत ................ 
श्री .... (प्रस्तावदाता ÷आधिकारीक पवके्रताको नाम र ठेगाना लेख्नहुोस)्  
 

 

पवषय  स्वीकृधतको सूचना 
हाम्रो धमधत ...... (धमधत लेख्नहुोस)् को आधथिक प्रस्ताव आव्हानको सूचना अनसुार 
........................................... (करार सम्बन्िी पववरण/एसधसधस अनसुार आधिकारीक 
पवके्रताको नाम र न लेख्नहुोस)् कायािन्वयन गनि तपााँईले पेश गनुि भएको र प्रस्तावदातालाई 
धनदेशनमा उल्लेख भए बमोशजम सच्याइएको र संशोिन गररएको रु ........................ (कबोल 
मूल्य अि र अिरमा लेख्नहुोस)्कबोल मूल्य भएको प्रस्ताव स्वीकृत गररएको व्यहोरा यो सूचनाद्वारा 
जानकारी गराउाँदछौं ।   
 

औपचाररक रुपमा करार सम्झौतामा हस्तािर गनि यो पत्रको धमधतले सात (७) द्बदनधभत्र यस 
कायािलयमा उपशस्थत हनु तपाईलाई सूशचत गररन्छ।प्रस्ताव सम्बन्िी कागजातको खण्ड ५ करारका 
शतिहरु बमोशजम, करार सम्बन्िी फारमहरुमा राशखएको ढााँचा अनरुुपको बैंक ग्यारेण्टी सपहतको 
करारका पवषशे शतिहरुमा तोपकए अनसुारको कायि–सम्पादन जमानत पेश गनुि पने व्यहोरा पधन 
तपााँईलाई जानकारी गराईन्छ ।  
 

 

 

हस्तािरिः 
नामिः 
पदिः 
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कायि सम्पादन जमानत (Performance Bond ) को आकृधत फाराम 

नेपाल राि बैंकबाट ‘क’शे्रणीको इजाजत प्राप्त वाशणज्य बैंकले आप्नो लेटरप्याडमा यो नमूना 
अनसुारको प्रस्ताव जमानत जारी गनुि पनेछ । 

प्रस्ताव जमानत जारी गने बैंकको, कायािलय वा शाखाको, नाम र ठेगाना उल्लेख गनुिहोस।्)  

धमधतिः (धमधत लेख्नहुोस)्  

लाभग्राहीिः (खररदकतािको नाम र  ठेगाना लेख्नहुोस)् 

प्रस्ताव जमानत नंिः (नम्बर लेख्नहुोस)् 

श्री ................. (धसलवन्दी प्रस्तावदाताको नाम लेख्नहुोस)् (जसलाई यसपधछ “धसलवन्दी आधथिक 
प्रस्तावदाता” भधनने छ) ले त्यस कायािलय .................(खररदकतािको नाम लेख्नहुोस)् (जसलाई 
यसपधछ “खररदकताि” भधनने छ) बाट प्रकाशशत प्रस्तावआह्वानको सूचना नं. .......(प्रस्ताव आह्वानको 
सूचना नं. लेख्नहुोस)् (जसलाई यसपधछ “सूचना” भधनन ेछ) बमोशजम प्रस्ताव पेश गनि इच्छुक रहेको 
हामीले जानकारी पायौं । 

धसलवन्दी प्रस्तावदाताले हामीलाई अनरुोि गरेकोले, हामी ...............(बैंकको नाम लेख्नहुोस)्, 
तपाईसमि जम्मा रकम ........................................(रकम अिमा लेख्नहुोस)्(रकम अिरमा 
लेख्नहुोस)् मा नबढ्ने गरी, धसलवन्दी प्रस्तावदाताले प्रस्तावको शति अनसुारको धनम्न दापयत्व उल्लङ्घन 
गरेको व्यहोरा खलुाई यस बैंक समि तपाईंले उक्त प्रस्ताव कायि सम्पादन जमानत वापतको रकम 
आपूतीकतािलाई भकु्तानी द्बदन धलशखत रुपमा माग गनुि भएमा, तपाईंको पपहलो धलशखतमाग बमोशजम 
धनिःशति भकु्तानी द्बदनेछौंिः 
क) धसलवन्दी प्रस्तावदाताले, प्रस्तावपेश गने धनवेदनमा उल्लेख गरेको प्रस्तावमान्य हनुे अबधिधभत्र 

आफुले पेश गरेको प्रस्तावपफताि धलएको भन्ने, वा 
ख) प्रस्तावमान्य हनुे अबधि धभतै्र धसलवन्दी प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको सूचना द्बदएपधछिः 
1. आपूधति कायािन्वयन गनि असफल भएको वा अस्वीकार गरेको । 

 

धनम्न अवस्थामा यो बैंक जमानतको म्याद समाप्त हनुेछिः  
क. यद्बद धसलवन्दी प्रस्तावदाता सफल धसलवन्दी प्रस्तावदाता नभए धनम्न धमधतमध्ये पपहलो धमधतमािः 
1. तपाईंले सफल धसलवन्दी प्रस्तावदाताको नाम, धसलवन्दी प्रस्तावदातालाई जानकारी गराएको पत्र 

/ सूचनाको प्रधतधलपप हामीले पाएपधछ वा  
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2. धसलवन्दी प्रस्तावदाताको प्रस्तावको मान्य हनुे अबधि सपकएको तीस (३०) द्बदन अथाित ् ... 
(धमधत लेख्नहुोस)् गते पछी ।  
यसथि, यो जमानत वापतको रकम भकु्तानीको लाधग हामीले हाम्रो कायािलयमा माधथ उल्लेख 
गररएको धमधतधभत्र तपाईंको माग–पत्र प्राप्त गररसकेको हनु ुपनेछ ।  

 

नामिः .......................................................................... 

पदिः ............................................................................. 

हस्तािरिः ...................................................................... 

........................को तफि बाट यो प्रस्ताव जमानतमा हस्तािर गनि अधिकार प्राप्त व्यशक्त 

धमधतिः ................................... 
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सम्झौता फारम (Agreement Form )  

यो सम्झौता धमधत ..... (द्बदन) ... (मपहना) ... (साल) का द्बदन श्री 
...............................................     (खद्बदकतािको नाम र ठेगाना लेख्नहुोस)् (यसपधछ 
खररदकताि भधनने) र श्री ...............................................    (आपूधतिकतािको नाम र ठेगाना 
लेख्नहुोस)् (यसपधछ आपूधतिकतािभधनने) बीच, सवारी सािन र सम्बद्ध सेवाहरु अथाित ्
......................................... (सवारी सािन र सम्बद्ध सेवाहरुको संशिप्तपववरण लेख्नहुोस)् को 
लाधग प्रस्ताव आव्हान गरेको र आपूधतिकतािले सवारी सािन र सम्बद्ध सेवाहरु रु .................. 
(कर सपहतको सम्झौता मूल्य अि र अिरमा लेख्नहुोस)्(यसपधछ सम्झौता मूल्यभधनन)े मा आपूधति गने 
गरी पेश गरेको प्रस्ताव खररदकतािले स्वीकृत गरेको हुाँदा, खररदकताि र आपूधतिकताि यो सम्झौतालाई 
धनम्न अनसुार कायािन्वयन गनि सहमत भएका छनि्ः  

1. यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्द र कथनको अथि, यो सम्झौतासंग सम्बशन्ित करारका 
शतिहरुले धनद्बदिष्ट गरे बमोशजम हनुेछ । 

2. धनम्न धलशखत कागजातहरू यो सम्झौताको अंगको रुपमा रहेका छन ् र धतनीहरुलाई यो 
सम्झौतासंगै पपढने र अथि लगाईनेछिः 

(क) खररदकतािले आपूधतिकतािलाई द्बदएको प्रस्ताव स्वीकृधतको सूचना; 
(ख)  आपूधतिकतको प्रस्ताव पेश गरेको धनवेदन र सवारी सािन मूल्य पववरण; 

(ग) करारका पवशेष शतिहरु; 

(घ) करारका सामान्य शतिहरु; 

(ङ) आवश्यकता सम्बन्िी पववरण; र 

प्राथधमकताक्रममा यो करार सम्झौता, करार सम्बन्िी अन्य कागजातहरुभन्दा माधथ हनुेछ र 
करार सम्बन्िी अन्य कागजातहरुमाधथ यो प्रभावी हनुेछ।करार सम्बन्िी कागजातहरुमा कुनै 
धभन्नता भएमा वा परस्परमा बाशझएमा, माधथ द्बदए अनसुार कै प्राथधमकताक्रममा धतनीहरु प्रभावी वा 
मान्य हनुेछन ्।  

3. यो सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम खररदकतािले आपूधतिकतािलाई भकु्तानी गरेकोमा, आपूधतिकताि 
करारमा भएको व्यवस्था बमोशजम मालसामान र सम्बद्ध सेवाहरु र धतनीहरुमा रहेका त्रटुीहरु 
सच्याउन ेआफ्नो सहमधत व्यक्त गदिछ ।  
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4. आपूधतिकतािले मालसामान र सम्बद्ध सेवाहरु र धतनीहरुमा रहेका त्रपुटहरु सच्याई द्बदएकोमा, 
सम्झौता मूल्य वा करारका अन्य प्राविान बमोशजम तोपकए अनसुारको समय र प्रपक्रया अनरुुप 
आपूधतिकतािलाई भकु्तानी द्बदन खररदकताि आफ्नो सहमधत व्यक्त गदिछ ।    

माधथ उल्लेख भएको धमधतमा, माधथ नाम उल्लेख गररएका पिहरूबीच, नेपालको कानून बमोशजम यो 
सम्झौता कायािन्वयन गनि, तल उल्लेशखत सािीको रोहवरमा, यो सम्झौता भएको छ । 

खररदकतािको तफि बाट आपधुतिकतािको तफि बाट 

हस्तािर 

 

पद 

हस्तािर 

 

पद 

रोहवर 

  

 

 

 

 

  

 

 


