नेपाल सरकार
भौतिक पूर्ााधार िथा यािायाि मन्त्रालय,
ससिंहदरबार

स्टे शनरी िथा अन्त्य आर्श्यक सामान आपूतिा गने सम्बन्त्धी
बोलपर आव्हर्ानको सूचना
ठे क्का निं . 01/2077/78

प्रथम पटक प्रकासशि समति : 2077।07।20
1_ यस मन्त्रालयको लागग आ.र्. 2077।78 मा स्टे शनरी िथा अन्त्य आर्श्यक सामान बोलपरको माध्यमबाट
खररद गननापने भएकोले योग्य, इच्छनक फमा, सिंस्थाहरुबाट तनम्न शिाका अगधनमा रही बोलपर आव्हान
गररएको छ ।

2_ बोलपरदािाले ग्राह्यिा (Eligibility) को आधारमा िथा त्यस्िो आधार प्रमाणिि गदाा बोलपरदािाले
बोलपरसाथ दे हायका कागजािहरु पेश गननापनेछ ।
•

फमा, सिंस्था र्ा कम्पनीदिााको प्रमािपरको प्रतिसलपी

•

व्यर्साय दिााको प्रमािपरको प्रतिसलपी

•

म.न अ.करदिाा प्रमािपर र आयकर दिाा (PAN) प्रमािपरको प्रतिसलपी

•

आ.र्. 076।77 सम्मको सम्बन्न्त्धि तनकायबाट प्राप्ि कर चनक्िा गरे को प्रमािको प्रतिसलपी र्ा
आय वर्र्रि पेश गरे को प्रमाणिि कागजाि र्ा आय वर्र्रि पेश गना म्याद थप भएको तनस्सा र्ा
प्रमािको प्रतिसलपी

•

बोलपरदािाले खररद कारबाहीमा भाग सलन अयोग्य नभएको, प्रस्िावर्ि खररद कारबाहीमा आफ्नो
स्र्ाथा नबाणिएको र सम्बन्न्त्धि पेशा र्ा व्यर्साय सम्बन्त्धी कसनरमा आफूले सजाय नपाएको भनी
सलणखि रुपमा गरे को घोषिाको सक्कल प्रति

3_ बोलपर फारम प्रत्येकको रु. 3,000/- (फफिाा नहनने गरी) यस कायाालयबाट यो सूचना प्रथमपटक प्रकासशि
भएको समतिले 30 औँ ददन (समति 2077।08।19) सम्म एभरे ष्ट बैँक सलसमटे ड, ससिंहदरबार शाखामा यस
मन्त्रालय कोड निं. 337003501 खािा निं. 00100106200002 राजश्र् शीषाक निं. 14229 मा दाणखला गरी
कायाालय समय सभर खररद गरी 31 औँ ददन (समति 2077।08।20 गिे) 12 बजेसभर ससलबन्त्दी गरी यस
कायाालयमा दाणखला गररसक्ननपनेछ ।

4_ बोलपरमा आइटमर्ाइज दर रे ट अिंक र अक्षर दर्
न ैतिर लेणखएको हनननपनेछ । अिंक र अक्षरमा फरक परे मा
अक्षरमा लेणखएकोलाई मान्त्यिा ददइने छ । केरमेट गरे को ठाउँ मा बोलपरदािाले दस्िखि गरे को र छाप
लागेको हनननपनेछ ।
5_ बोलपरको मान्त्य अर्गध दाणखला गने अन्न्त्िम समति

2077।08।20

बाट

90

ददनको

हननेछ ।
बोलपरसाथ रु. 71,000/- को बोलपरको मान्त्य अर्गधभन्त्दा कम्िीमा 30 ददन बढी अर्गधको मान्त्यिा प्राप्ि
"क" र्गाको र्ाणिज्य बैँकले यस कायाालयको नाममा जारी गरे को शिा रदहि बैक ग्यारे ण्टीको सक्कल प्रति
पेश गननापनेछ । नगद जमानिका लागग यस मन्त्रालयको नामबाट कोष िथा लेखा तनयन्त्रक कायाालय

काठमाडौँ भनक्िानी निं 4 को नाममा एभरे ष्ट बैंक सलसमटे डको ससिंहदरबारन्स्थि धरौटी खािा निं
00100105201268 मा जम्मा गरे को सक्कल भौचर पेश गननापनेछ ।
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6_ पेश हनन आएका बोलपर दाणखला गने अन्न्त्िम ददन (समति 2077।08।20) 14:00 बजे बोलपरदािा र्ा
तनजको प्रतितनधीको रोहर्रमा खोसलने छ । बोलपरदािा र्ा तनजको प्रतितनधी उपन्स्थि नभए पतन बोलपर
खोल्न बाधा पने छै न ।
7_ एक सिंस्था/फमाको नाममा खररद गररएको बोलपर फारम अको सिंस्था/फमाको नामबाट दाणखला गना पाइने
छै न ।
8_ बोलपरमा उल्लेणखि सामानको पररमाि आर्श्यकिा अननसार थपघट भएमा पतन आपूतिाकिााले स्र्ीकार
गननापनेछ ।

9_ सच
ू नाको दफा 2 बमोन्जमका कागजािहरु नभएको, ररि नपग
न ेको, म्याद नाघी प्राप्ि भएको, कननै शिा राखेको,
दस्िखि, छाप नभएको एर्िं स्पेसशफफकेशन बमोन्जम नभएको बोलपर उपर कारबाही हनने छै न ।
10_ बोलपर दाणखला गनना अतघ सोमा उन्ल्लणखि शिाहरु, पररमाि र अन्त्य कनराहरु राम्ररी अध्ययन, अर्लोकन

गरी बोलपर भरी पेश गना र बोलपरमा उन्ल्लणखि कननै कनरा स्पष्ट नभएमा यस मन्त्रालयमा कायाालय
समयसभर सम्पका राख्न सफकने छ ।

11_ बोलपरदािाले कबल
न गरे को दर पररर्िान गने सम्बन्त्धमा कननै शिा राख्न पाइने छै न । बोलपरदािाले सिंलग्न
पररमाि मूल्य पर (Bill of Quantity) मा उन्ल्लणखि प्रत्येक महलमा भननापनेमा स्पष्ट रुपमा भननापनेछ ।

12_ बोलपर खोल्ने अन्न्त्िम ददन सार्ाजतनक बबदा परे मा सो लगत्तै कायाालय खनलेको ददन उक्ि काया सोही
समयमा हननेछ ।
13_ बोलपर स्र्ीकृि गने र्ा नगने र्ा सम्पूिा र्ा आिंसशक रुपमा स्र्ीकृि गने सम्पूिा अगधकार यस मन्त्रालयमा
सनरक्षक्षि रहनेछ ।

14_ यो सूचनामा उल्लेख हनन छनट भएका वर्षयहरु सार्ाजतनक खररद ऐन, 2063 र सार्ाजतनक खररद तनयमार्ली,
2064 (सिंशोधन सदहि) अननसार हननेछ ।
15_ यो सच
ू ना यस कायाालयको र्ेर्साइट mopit.gov.np मा समेि हेना सफकनेछ ।

2

