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गण्डकी प्रदेश, नेपजल 
 

प.सं.: ०७८/०७९ 

च.नं.:  
एम्बलेुन्स खररद गने सम्बन्धी सूचनज 

प्रथम पटक प्रकजशशत मममत: २०७८/१०/१७  

र्स गजउँपजमलकज गजउँ कजर्यपजमलकजको मनर्यर् अनसुजर देहजर् बमोशर्मको सर्जरी सजधन सजर्यर्मनक खररद ऐन, 
२०६३ (पषहलो संसोधन २०७३ को दफज ८ को उपदफज १ (क) (८) तथज सजर्यर्मनक खररद मनर्मजर्ली 
२०६४ (चौथो संशोधन) को मनर्म ३१ (ख) बमोशर्म त्र्स्तो सर्जरी सजधन उत्पजदक कम्पमन र्ज सो को 
नेपजलकज लजमग आमधकजररक षर्के्रतजहरु मबच मजत्र प्रमतस्पधजय गरजउने (क्र्जटलग सषपङ्ग) षर्मधबजट खररद गनुयपने 
भएकोले सजर्यर्मनक खररद मनर्मजर्ली, २०६४ को मनर्म ३१ (ख) को उपमनर्म २ अनसुजर देहजर् बमोशर्म 
सर्जरी सजधनको आमधकजररक स्पेमसषफकेशन, गरु्स्तर र कम्पनीको आमधकजररक मूल्र् खलु्ने कजगर्जत ( 
क्र्जटलग ब्रोसर) संलग्न रजखी तपमसलमज उल्लेशखत भए बमोशर्मको प्रस्तजर् दतजय गरजउन ु हनु सम्बशन्धत 
उत्पजदक र्ज आमधकजररक षर्के्रतजको  र्जनजकजररकज लजमग र्ो सूचनज प्रकजशशत गररएको छ । 

तपमसल: 
१. र्स कजर्जयलर्बजट स्र्ीकृत सर्जरी सजधन  षर्स्ततृ प्रजषर्मधक स्पेशशषफकेसन र्स कजर्जयलर्बजट मनशलु्क 

प्रजप्त गनय सषकन्छ । 

२. उक्त कजगर्जतको लजमग इच्छ्छुक सर्जरी सजधन उत्पजदक र्ज सो को नेपजलकज लजमग आमधकजररक 
षर्के्रतजले उक्त सर्जरी सजधनको षर्क्री गनय नेपजल सरकजरको सम्बशन्धत मनकजर्बजट प्रजप्त भएको अनमुमत 
पत्र सोको अध्र्जर्मधक नर्ीकरर् पत्र, स्थजर्ी लेखज नम्र्र  तथज मलु्र् अमभर्षृद्ध कर दतजय प्रमजर् पत्र, 
आ.र्. २०७७/०७८ सम्मको कर चकु्तज गरेको प्रमजशर्त कजगर्जत, उक्त सर्जरी सजधन सप्लजई गरेको 
हजल सम्मको षर्स्ततृ षर्र्रर् सम्बशन्ध  कजर्य अनभुर्को प्रमजर् पत्र सषहतकज कजगर्जत सषहत र्ो सूचनज 
प्रकजशशत भएको मममतले १६ औ ददन १२ बरे् सम्म र्स कजर्जयलर्मज दतजय गरजउन ुपने छ । 

३. र्ो सूचनज प्रकजशशत भएको मममतले १६ औ ददन १२ बरे् सम्म र्स कजर्जयलर्मज मसलबन्दी प्रस्तजर् दतजय 
गरजउन सषकने छ तथज दतजय गररएको मसलबन्दी प्रस्तजर् सोषह ददन १४:०० बरे् खोमलने छ । 

४. सजथै सशुचकृत नभएकज उत्पजदक तथज आमधकजररक षर्के्रतज कम्पनीहरुले सशुचकृत गरजई उक्त शशलबन्दी 
प्रस्तजर् पेश गनय सषकने व्र्होरज समेत र्जनजकजरी गरजइन्छ । 

५. पेश गने ददन सजर्यर्मनक षर्दज परेमज  कजर्जयलर् खलेुको ददन पेश गनय सषकन ेछ  । 

सर्जरी 
सजधनको नजम 

संशिप्त षर्र्रर् संख्र्ज कैषफर्त 

एम्बलेुन्स  

Hard top jeep,4wd,right hand drive model, 

suitable for driving in Nepal. Gross vehicle 

weight of the shall not less than 2400kgs and shall 

have seating capacity for the least driver, co-

passenger and patient. Technical Specification 

(Ambulance Jeep 4WD) 2500-2600cc 

१ 
(एक) 

अन्र् षर्र्रर् स्र्ीकृत Technical 
specification बमोशर्म हनुे छ । 

प्रमखु प्रशजसकीर् अमधकृत 
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