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खध्यवन्न  सवमवग्री खररद सम्बन्धी श्चसलबन्दी बोलपत्र आब्हवन  

(प्रथम पटक प्रकवश्चशत श्चमश्चत २०७७/१/१५) 

        श्चबश्वब्यवपी रुपमव फैश्चलरहकेो कोरोनव भवइरस को कवरणले भएको लकडवउन मव ज्यवलव मजदरुी गरी खवने पररर्वरलवई रवहवत श्चबतरण गना खवध्यवन्न  लगवयत कव सवमवन खररद 

एर्ं सप्लवई सम्बन्धी कवया  यस न.पव. बवट सवर्ाजश्चनक खररद श्चनयमवर्ली को श्चनयम १४५ को उपश्चनयम १ बमोश्चजम खररद गनुा पने भएकोले नेपवल सरकवर बवट इजवजत प्रवप्त 

फमा,सप्लवयसा तथव कम्पनीहरुले तपश्चसलको शताहरुको अश्चधनमव रही रीतपरु्ाक श्चसलबन्दी बोलपत्रको मवध्यमबवट दररेट पेश गनाहुन यो सचूनव प्रकवश्चशत गररएको छ . 

लसिबन्दी दरभवउपत्रकव शर्ाहरु 

१ ईच्छुक फमा ,सप्लवयसा तथव कम्पनीहरुले श्चसलबन्दी बोलपत्र नेपवल सरकवरबवट प्रप्त इजवजत पत्र ,स्थवई लेखव नं.,आयकर दतवा प्रमवण पत्र,मलू्य अश्चभबशृ्चध्द कर दतवा प्रमवण पत्र 

,आ.ब. ०७५/०७६ को कर चकु्तव को प्रमवण पत्र को प्रश्चतश्चलपी संलग्न रवखी श्चनर्ेदन सवथ पेश गनुापनेछ । 

२ ररत परु्ाक नआएको बोलपत्र उपर कुनै कवरर्वही हुने छैन । 

३ बोल पत्र दवतवले धरौटी बवपत रु ६३,०००।–(श्चत्रसठ्ठी हजवर मवत्र ) कवयवालयमव नगदै बुझवउन ुपने र बोलपत्र श्चस्र्कृत भए पिवत अश्चस्र्कृत बोलपत्रको धरौटी रकम तीन श्चदन पछी 

श्चफतवा गररने छ ।  

४ बोलपत्र दस्तुर बवपत रु ३०००।– (श्चतनहजवर) नगदै बुझवई कवयवालयको रवजश्व शवखवबवट नगदी रश्चसद श्चलनपुने छ ।बोलपत्र दस्तुर रकम श्चफतवा हुने छैन । 

५ आपतुी कतवाले BOQ मव उल्लेश्चखत खवध्य सवमवग्रीहरु नगरपवश्चलकवले तोकेको अश्चधकतम दररेट को श्चसमव श्चभत्र रही कबोल गनुा पने छ ।ररत पगेुको न्यनू मलु्यवङश्चकत 

फमा/सप्लवयसा बवट मवत्र मवलसमवन आपुतीको लवगी संझौतव गररने छ । श्चस्र्कृत गदवा आईटम र्वइज आंश्चसक रुपमव समेत श्चस्र्कृत गना सश्चकने छ । 

६ दररेट कबोल गदवा BOQ मव उल्लेश्चखत मवलसमवनको प्रश्चत इकवई दररेट कबोल गनुापने छ । 

७ उल्लेश्चखत मवलसमवनको आपतुीको लवगी श्चमश्चत २०७७/१/१५ देखी २०७७/१/१८ गते श्चदनको १२;०० बजे सम्म यस कवयवालयको श्चजन्सी इकवईमव श्चसलबन्दी  दररेट पेश गनुापने 

छ । आपतुीकतवाले खररद संझौतव भएको २४ घण्टव श्चभत्र उल्लेश्चखत मवलसमवन रु २५,१०,०००।–(पश्चच्चसलवख दश हजवर) बरवबरको सवमवग्री उपलब्ध गरवउनु पनेछ 

।नगरपवश्चलकवले तोकेको अर्धी श्चभत्र सवमवग्री उपलब्ध गरवउन नसकेमव आपतुीकतवाको संझौतव अन््य गरी धरौटी समेत जफत गना सश्चकने छ । 

८ छनौट भएको फमा आपतुी कतवाले नगरपवश्चलकव संग पेश गररएको खररद संझौतवको दररेटमव आर्श्यकतवअनसुवर चवल ुआश्चथाक बर्ा भरी नै उल्लेश्चखत खवध्य समवग्री उपलब्ध 

गरवउन ुपनेछ ।उपलब्ध गरवउन नसकेमव संझौतव अन््य गरी कवया सम्पवदन रकम समेत नगरपवश्चलकवले जफत गना सक्ने छ । 

९ खररद संझौतव गदवा कवया सम्पवदन रकम बवपत हवल लवई रु १,२५,०००।– (एकलवख पश्चच्चस हजवर पवचसय) नगदै नगरपवश्चलकवमव  जम्मव गनुापनेछ । आपतुी कतवाले सवमवग्री 

आपतुी थप गनुापरेमव नगरपवश्चलकवको कवयवादेश को आधवरमव कवया सम्पवदन जमवनत थप मवग गना सश्चकने छ । कवया सम्पवदन जमवनत रकम ०७७/७८ को श्रवर्ण मसवन्त श्चभत्र श्चफतवा 

गना सश्चकने छ । 

१० बोलपत्र दवतवले पेश गरेको दररेट रकम श्चसलबन्दी गरी खवम बवहीर खवध्य सवमवग्रीको दररेट पेश गरेको भनी श्चसलबन्दी खवम पेश गनुापने छ । 

११ एक फमा को नवमबवट खररद भएको बोलपत्र रश्चसद/भपवाई अको फमाको नवमबवट पेश गना पवईने छैन । 

१२ बोलपत्रमव दररेट उल्लेख गदवा भ्यवट लवग्ने खवध्य सवमवग्री भए भ्यवट बवहके प्रश्चत इकवइ दररेट मव मलु्य उल्लेख गनुा पने छ । 

१३ बोलपत्र पेश गदवा श्चसलबन्दी खवम बवहीर कवयवालयको नवम कवयवालयको श्चबबरण र बोलपत्र दवतव फमा को नवम ठेगवनव र छवप लवगेको हुनपुने छ । 

१४ दररेट पेश गदवा उल्लेश्चखत बुदव नं. ५ अनसुवर खवध्य समवग्रीहरुको दररेट (अश्चधकतम) यस कवयवालयमव आई बुझ्न ुपरेमव २०७७/१/१५ गते देखी १७ गते  श्चबहवन १०;०० बजे 

देखी बेलकुव ५;०० बजे सम्म र २०७७/१/१८ गते श्चबहवन १० बजे देखी श्चदउसो १२ बजे सम्म श्चजश्चन्स ईकवई को मोबवइल नं. ९८५८४२६०५९ मव र्व श्चबपद फोकल पसान को 

मोबवइल नं. ९८४८७४५७६७ मव सम्पका  रवख्न सश्चकने छ । 

१५ आपतुीकतवाले आपतुी गरेको समवग्री गुणस्तरयकु्त हुनु पनेछ । गुस्तरश्चहन सवमवग्री उपलब्ध भएमव आपतुी कतवाको कवयासम्पवदन जमवनत बवट कट्टव गरी श्चनयमवनसुवर कवर्वाही 

गररनेछ । 

१६ यस सचूनवमव लेश्चखएकव कुरव यसै बमोश्चजम र अन्य कुरवकव हकमव सवर्ानश्चजक खररद ऐन २०६३ तथव श्चनयमवर्ली ,२०६४ तथव प्रचश्चलत कवननु अनुसवर हुनेछ । 

                             प्रमखु प्रशवसश्चकय अश्चधकृत 

                    


