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“समाजवाि उन्मखु, सभ्र् र समदृ्ध नगर : दिके्तल रुमवासीको रहर” 

 

शशलबन्िी िरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत : २०७५/10/03 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाबाट नेपाल सरकारबाट तोककएका औषलि तथा औषलिजन्र् सामाग्रीहरु दिके्तल रुपाकोट 
मझवुागढी नगरपाललका अन्तगयत कवलभन्न स्वास््र् संस्थाहरुमा लनशलु्क रुपमा कवतरण गनय इलेक्ट्रोलनक लबलिङ (e-bidding, Sealed 

Quotation) माध्र्मबाटमात्र खररि गनुय पने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त इच्छुक औषिी व्र्वसार्ी, औषलि 
सप्लार्सयहरुबाट लनम्न शतयको अिीनमा रही रीतपूवयकको शशलबन्िी िरभाउपत्र आह्रवान गररएको छ। 

1) खरीि कार्य इलेक्ट्रोलनक लबलिङ (e-bidding, Sealed Quotation) को माध्र्मबाटमात्र गरीने भएकोले शशलबशन्ि िरभाउपत्र 
फाराम दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाबाट रु .१,०००/-( कफताय नहनेु गरी )संशचत कोष खाता नं  .2060304018107 
मा बझुाएको सक्कलै भौचरको स्क्ट्र्ान ककप पेश गरी फमय नवीकरण भएको इजाजतपत्र, आर्कर िताय प्रमाणपत्र, मू.अ.क .िताय 
प्रमाणपत्र, औषलि व्र्वस्था कवभागबाट जारी भएको औषलि व्र्वसार्ी प्रमाणपत्र, फमय/ संस्था वा कम्पनी ितायको प्रमाणपत्र र 
आ.ब .२०७४/७५ को कर चकु्ताको प्रमाण पत्रको प्रमाशणत प्रलतललकप संलग्न गरी सप्लार्सय आफै वा आलिकारीक प्रलतलनलि 
माफय त लमलत २०७५/10/17 गते कार्ायलर् समर् सम्म सावयजनीक खरीि अनगुमन कार्ायलर्को वेव साइट 
www.bolpatra.gov.np/egp माफय त खररि गनय सककनेछ। 

2) शशलवशन्ि िरभाउपत्र लमलत २०७५/10/18 गते दिनको १२:०० वजे लभत्र e-Submission गररसक्ट्नपुनेछ।e-Submitted 
शशलवशन्ि िरभाउपत्रहरू लमलत २०७५/10/18 गते दिनको २: ०0 बजे र्स कार्ायलर्मा िरभाउपत्रिाता वा लनजको 
प्रलतलनलिहरुको रोहवरमा खोललनेछ।बोलपत्र खोल्ने समर्मा िरभाउपत्रिाता वा लनजको प्रलतलनलि उपशस्थत नभएमा पलन 
िरभाउपत्र खोल्न बािा पनेछैन।एक पटक पेश भएको e-Submitted वा शशलवन्िी िरभाउपत्र कफताय वा संशोिन गनय सककने 
छैन। 

3) र्स ठेक्का बमोशजम सप्लाई हनेु औषिी तथा सामाग्रीहरु र्स कार्ायलर्बाट स्वीकृत स्पेशशकफकेसन, WHO/ GMP Certified  वा 
नेपाल सरकारवाट मान्र्ता प्राप्त कम्पलनबाट उत्पािन भएको हनु ुपनेछ। 

4) शशलबशन्ि िरभाउपत्रसाथ जमानत बापतको रकम राकिर् वाशणज्र् बैंक , दिके्तल शस्थत दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका, 
खोटाङको नाममा रहेको िरौटी खाता नं  .2060303003002 मा जम्मा गरेको सक्कलै बैंक भौचरको स्क्ट्र्ान ककप वा बैंक 
जमानत  ( कवि वण्ि )पेश गनुयपनेछ। 

5) सप्लार्सय/ आपतुीकतायले आफ्नो इजाजत पत्रमा नेपाल सरकारको तोककएको लनकार्बाट माग गरीएका औषलि तथा औषलि 
जन्र् सामाग्रीहरुको सप्लाई गने इजाजत उल्लेख भएको हनुपुनेछ। 

6) शशलबशन्ि िरभाउपत्रिाताले िरभापत्र बमोशजमको सामाग्रीहरु दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, 

दिके्तलले तोकेको स्थान सम्म परु् र्ाउन ुपनेछ। उक्त स्थान सम्मको ढुवानी भािा िरभाउपत्रिाता आफैले ब्र्होनुय पनेछ। 

7) सूचनामा उल्लेख भएका कुराहरु सचुना अनसुार, नभएकाको हकमा िरभाउपत्र संवन्िी कागजात, साबयजलनक खररि ऐन, २०६३ 
(संसोिन सकहत), साबयजलनक खररि लनर्मावली, २०६४  ( संसोिन सकहत) तथा प्रचललत ऐन, लनर्म बमोशजम हनेुछ। 

8) अन्र् कवस्ततृ कववरण Bid Document को Bid Data Sheet मा उल्लेख गररएको छ। सो सम्बन्िमा आवश्र्क पने प्रमाणहरु 
पेश गने शजम्मेवारी िरभाउपत्रपत्र िाताको हनेुछ। 
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9) खररि गररने औषिी तथा औषिीजन्र् सामान हरुको म्र्ाि कार्ायलर्मा िाशखला हनेु लमलत सम्ममा कशम्तमा पलन १८ मकहनाको 
भएको हनुपुने छ। 

10) शशलबशन्ि िरभाउपत्रपत्रको अन्र् कागजातमा  ( भाषागत समेत )त्रटुी भएमा वा कवषर् वा प्रसंगले अन्र् अथय लागेमा 
कार्ायलर्ले कुनै वेला सच्र्ाउन वािा पने छैन।कार्ायलर्को कहतलाई ध्र्ानमा राखी सबै बोलपत्र, परैु वा आंशशक रूपमा 
स्वीकार/ शस्वकृत गने वा अस्वीकार/ अशस्वकृत गने वा सूचना नै रद्ध गने लगार्तका सम्पूणय अलिकार र्स कार्ायलर्मा सरुशित 
रहेकोछ। 

11) प्रत्रे्क आपलुतय गने औषलि  ( प्रत्रे्क स्रीप र लभलत्र तथा बाकहरी खोलमा )तथा औषलि वा अस्पतालजन्र् मालसामानहरुमा 
प्रस्टसंग िेशखनेगरी दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका, खोटाङद्वारा लनशलु्क कवतरीत छाकपएको वा उल्लीशखत व्र्होरा 
लेशखएको नमेटीने छाप लागेको हनुपुनेछ। 

12) वोलपत्र सम्वन्िी थप जानकारीका लालग कार्ायलर् समर्मा र्स कार्ायलर्को स्वास््र् शाखा, कार्ायलर्को सचुना पाटी 
वा वेवसाईट www.rupakotmajhuwagadhimun.gov.np, सावयजनीक खरीि अनगुमन कार्ायलर्को वेव साइट 

www.bolpatra.gov.np/egp मा सम्पकय  गनय/ हेनय सककनेछ। 

 

शशलबन्िी िरभाउपत्रको लबबरण 

ठे.नं. कववरण 

लगत इकिमेट रकम (Medical 

Devices को मात्र म.ुअ.कर 
बाहेक) 

जमानत िरौटी 

राख्नपुने रकम 

शशलवन्िी िरभाउ 
पत्र फाराम 

खररि िस्तरु 

02/DRM/075-

76 

लनशलु्क स्वास््र् सेवाको लागी 
औषलि तथा औषलिजन्र् 
सामाग्रीहरु खरीि 

रु. 20,06,405/30 रु .60,000./- रु.१०००/– 
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