नेपाल आयल ननगम नलनमटे ड

केन्द्रिय कायाालय बबरमहल, काठमाडौं

सवारी साधन नललाम ववक्री गने बारे को नसलबरदी बोलपत्र आह्ववानको सूचना
प्रथमपटक प्रकान्द्ित नमनत 2074।८।1४

यस ननगमको केरिीय कायाालय बबरमहल, हवाई इरधन नडपो नसनामंगल तथा इरधन नडपो थानकोटको हाता नित्र रहेका ननम्न बमोन्द्िमका सवारी
साधनरु िहााँ िे िस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा नसलबरदी बोलपत्रद्धारा नललाम ववक्री गननप
ा ने िएकोले यो नललामसम्बरधी नसलबरदी
बोलपत्रको सूचना प्रकान्द्ित गररएको छ।तपनसलमा उल्लेन्द्ित सवारी साधन िररद गना इच्छन क व्यन्द्ि/फमा/कम्पनीले यो सूचनामा उल्लेन्द्ित

सताहरुको अधीनमा रही यो सूचना गोरिापत्रमा प्रथमपटक प्रकान्द्ित िएको नमनतले २१ औ ं ददन सम्म कायाालय समयमा ननगमको केन्द्रिय
कायाालय, बबरमहल काठमाडौंमा बोलपत्र फारम प्राप्त गना सक्नेछ िने २२ औं दन्द्नको १2 बिे नित्र बोलपत्र ननगमको केरिीय कायाालय,
बबरमहलमा दताा गराईसक्नन पनेछ र सोही ददन ददनको १ बिे बोलपत्र िोलीनेछ ।
तपनसल

नललाम गररने सवारी साधनको वववरण
s.no

Vehicle Name

Vehicle Number

Auction Value

Form Amount

केरिीय कायाालय बबरमहल
1.

Maruti 800

Ba 1 Ya 1046

20,000/00

1.

Maruti 800

Ba 1 Ya 1048

20,000/00

Ba 1 Gha 549

1,28,000/00

Ba A Gha 302 (AR-12)

3,24,000/00

1,000/-

इरधन नडपो थानकोट
1.

Swaraj Majda

1,000/-

हवाई इरधन नडपो नसनामंगल
1.

Aircraft Refueler
(ASHOK LEXCAND)

2.

1,000/-

Aircraft Refueler

Ba A Gha 94

(ASHOK LEXCAND)

(AR-8)

2,00,000/00

सता तथा बरदेिहरु

१.बोलपत्रदाताले बोलकबोल गरे को रकममा ननयमाननसार थप १३ प्रनतित मूल्य अनिबृवद्ध कर लाग्नेछ िने व्यिीहरुका हकमा ननयमाननसार थप
कर लाग्नेछ

२. बोलपत्र फाराम ननगमको केरिीय कायाालय बबरमहलको योिना प्रिासन तथा मानव सं साधन ववकास वविागबाट रु. 1,0००।- (पनछ वफताा
नहनने गरी) ननगमको राविय वान्द्णज्य बैक चल्ती वहसाव नं. १09006629401 मा बनझाएको िौचर पेि गरी प्राप्त गना सवकनेछ

।

३. नललाम नबक्री गररने सवारी साधनहरु ननगमको केरिीय कायाालय बबरमहलमा/ हवाई इरधन नडपो नसनामंगल तथा इरधन नडपो थानकोटमा
कायाालय समयनित्र हेना सवकनेछ ।

४. बोलपत्रदाता फमा िएमा फमा दताा प्रमाण पत्र, आ.व. २०७२।७३ सम्म कर फस्यौट गरे को प्रमाण पत्र एवं ब्यिीका हकमा नागररकताको
प्रमाण पत्रको प्रमाणीत प्रनतनलवप सवहत आफनले बोलकबोल गरे को रकमको १० प्रनतितले हनने बराबरको रकम उल्लेन्द्ित वहसाव नं.
१०९१०६६२९४०१ मा नगद िम्मा गरी सोको सक्कल िौचर पेि गननप
ा नेछ । यस रकममा कननै व्याि ददइने छै न ।

५.नललामको बोलपत्र स्वीकृनतको सूचना पाएको नमनतले ७ ददननित्र बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा बोलकबोल गरे को सम्पूणा रकम ननगममा बनझाई
नललाम सकार गरे को सवारी साधनहरु उठाई लैिानन पनेछ ।

६. पना आएको नसलबरदी बोलपत्रहरु यो सूचना प्रकान्द्ित िएको २२ औं दन्द्नमा दन्द्उाँसो १.०० बिे ननगमको केरिीय कायाालय, बबरमहलमा

बोलपत्रदाता वा ननिको प्रनतनननधहरुको रोहवरमा िोनलने छ । यदद २२औ ं ददनमा नबदा परे मा नबदापनछ कायाालय िनलेको पवहलो ददनको ददउाँ सो
१.०० बिे िोनलनेछ । बोलपत्र िोल्दा बोलपत्रदाता वा ननिको प्रनतनननधहरुको अननपन्द्स्थनतमा बोलपत्र िोल्न बाधा पने छै न ।

७. बोलपत्र दान्द्िला गदाा नेपाल आयल ननगम नल. केन्द्रिय कायाालय योिना प्रिासन तथा मानव संसाधन ववकास वविागलाई सम्बोघन गरर सवारी
साधनको नललामसम्बरधी नसलबरदी बोलपत्र िनी बावहर प्रस्ट उल्लेि गननप
ा नेछ ।

८. रीत नपनगेको वा म्याद नाघी पेि हनन आएको बोलपत्र स्वतः रद्द िएको माननने छ ।

९. प्राप्त िएको बोलपत्रहरु स्वीकृत गने वा नगने सम्पूणा अनधकार ननगममा सनरन्द्ित रहनेछ ।

१०. िनन व्यन्द्ि, कम्पनी वा फमाले बोलपत्र िररद गरे को छ सोही व्यन्द्ि, कम्पनी वा फमाको नाममा मात्र बोलपत्र दताा गराउन सक्नेछ ।
११. नललाम ववक्री हनने गाडीहरुको नामसारर हनने नहनने वा अरय अध्ययन बोलपत्र दाताले नै सम्बन्द्रधत ननकायबाट आफै बनझ्नन पने छ ।
१2. नामसारी गदाा ननगमले नतनना पने रािस्व बाहेकको सम्पूणा िचा नललाम सकार कतााले नै बेहोनना पने छ ।

१3. नललाम सकार िएको सवारी साधनहरुको नामसारी नेपाल आयल ननगमको िेनत्रय कायाालयहरु रहेको न्द्िल्लामा िए मात्र ननगमको प्रनतनननध
पठाइ ददन सवकनेछ

१४. यस बोलपत्रसम्बरधी ववस्तृत िानकारी तथा अरय केही कनरा बनझनन परे मा कायाालय समयनित्र ननगमको केरिीय कायाालय बबरमहलको योिना
प्रिासन तथा मानव संसाधन ववकास वविागमा सम्पका रािी बनझ्न सवकनेछ ।

नेपाल आयल ननगम नलनमटे ड
केन्द्रिय कायाालय बबरमहल, काठमाडौं

