
 
 

                    नेपालगंज उप–महानगरपाललका 
                                               नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

                                                 नेपालगँज, बाँके 

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सूचना 
(सूचना प्रकालित लमतत : २०७९।०८।१९, सुचना न  NSMC/NCB/Goods 01/079/080) 

नेपालगंज उप—महानगरपाललकाको आ.ब.२०७९।८० लागग आवश्र्क पने औषधी तथा सर्जयकल सामाग्री खररद गनुय पने भएकोले 
सम्बर्धधत इजाजतपत्र प्राप्त इच्छुक व्र्र्तत, फमय, तथा कम्पनीबाट तनम्न ितयहरुको अगधनमा रही ररत पूवयकको ३० (तीस) ददने 
बबद्रु्तीर् (E-Bidding)  बोलपत्र आह्रवान गररएको छ । 
   १. अद्र्ावगधक नववकरण गरेको ईजाजतपत्र, स्थार्ी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, मू.अ.कर दताय प्रमाणपत्रको प्रततललवप, आ.ब.२०७८।७९ 

सम्मको आर्कर चुतता प्रमाणपत्रको प्रततललवप अथवा म्र्ाद थपको पत्र र तनवेदन सदहत तोककएको बोलपत्र दस्तुर रु.३००० 
(तीन हजार) ततरी (पतछ कफताय नहुने) र्ो सूचना प्रकालित भएको लमततले ३१ औँ ददनको १२ : ०० बजे लभत्र दरभाउदाताले 
सावयजतनक अनुगमन कार्ायलर्को www.bolpatra.gov.np बाट download तथा upload गनय सतने व्र्वस्था गररएको छ। 
र्स कार्ायलर्को रार्रिर् वाणणज्र् बैँक नेपालगंज र्स्थत आधतररक राजस्व खाता ४१३०१००३०१०१०००२ मा जम्मा गरेको 
भौचरलाई बोलपत्र कागजात साथ upload गनुय पनेछ । Hard Copy  कार्ायलर्मा दताय गररने छैन । 

   २. दताय भएका बोलपत्रहरु ३१ औँ ददनको १४ : ०० बजे दरभाउपत्रदाता वा तनजहरुका प्रतततनगधहरु र कार्ायलर्का प्रतततनगधहरुको 
रोहवरमा र्स कार्ायलर्मा खोललने छ ।  दरभाउपत्रदाता वा तनजको प्रतततनधी उपर्स्थत नभएका पतन  दरभाउपत्र खोल्न कुनै 
बाधा पने छैन । 

   ३. दरभाउपत्र खररदको अर्धतम ददन तथा दताय गने वा खोल्ने ददन सावयजतनक ववदा परेमा सो को भोली पल्ट क्रमिः कार्ायलर् 
खुलेको ददन सोही समर्मा हुनेछ ।  

   ४. बोलपत्र साथ . १,५७,०००।०० (अक्षरुपी एक लाख सधताउधन हजार रुपैर्ा मात्र ) रकम बराबर नगदै र्स कार्ायलर्को रार्रिर् 
बाणणज्र् बैँक लल, र्स्थत र्स कार्ायलर्को धरौंटी खाता नं. ४१३०१००३०३०००००२ मा जम्मा गरेको भौचर वा माधर्त प्राप्त 
वाणणज्र् बैंकबाट र्स कार्ायलर्को नाममा जारी भएको प्रचललत कानुनले तोकेको माधर् अवगध भएको जमानीपत्र (ववडवधड) 
पेि गनुय पनेछ । 

   ५. दरभाउपत्र स्वीकृत भएपतछ सूचना अनुसारको अंकको सावयजतनक खररद ऐन २०६३ र नेपालगंज उप—महानरपाललकाको 
सावयजतनक खररद तनर्ामावली २०७६ अनुसार हुने रकम बरावरको धरौटी र्स उप—महानगरपाललकाको रार्रिर् बाणणज्र् बैँक 
लल. नेपालगँज र्स्थत धरौंटी खाता नं. ४१३०१००३०३०००००२ मा जम्मा गरेको बंैैक भौचर वा कार्ायलर्ले तोकेको अवगध 
सम्मको बैंक कार्यसम्पादन जमानत पत्र पेि गनुय पने छ ।  

   ६. दरभाउपत्र साथ सम्बर्धधत दरभाउपत्रदाताले खररद कारबाहीमा भाग ललन अर्ोग्र् नभएको, खररद कार्यबाहीमा आफनो स्वाथय 
नबाणिएको र पेिा सम्बधधी कसुरमा आफुले सजार् नपाएको भनी ललणखत रुपमा व्र्तत गरेको स्व—घोषणा कागजातमा 
हस्ताक्षर गरेको र सदहछाप लगाएको हुनुपनेछ । 

   ७. दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्रमा दररेट भदाय मलू्र् अलभबदृ्गधकर बाहेकको दररेट उल्लेख गनुयपनेछ । 

   ८. सारभूत रुपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रहरुमध्रे् आइटमबाइज रुपमा सबैभधदा घटीदर कबोल गने फमयको दरभाउपत्र स्वीकृत 
गररनेछ । 

   ९.  दरभाउपत्र र्स्वकृत गने वा नगने सम्पूणय अगधकार उप—महानगरपाललकालाई हुनेछ । औषधी सप्लाई गने कम्पनीले 
फमयहरुको नाममा औषगधहरुको छुटृाछुटृै Manufactures Authorization Letter प्रमाणपत्रको  प्रततललवप पेि गनुयपनेछ । 

   १०.  ररत नपुगेको, म्र्ाद नाघी प्राप्त भएको वा केरमेट भ ैअंक-अक्षर नबुणिने दरभाउपत्रदाताको हस्ताक्षर नभएको दरभाउपत्र उपर   
कुनै कारबाही हुने छैन । 

   ११. औषगध खररद गदाय GMP Certified Company बाट उत्पाददत औषगधहरु मात्र खररद गररने छ र बोलपत्रको साथमा सोको  
प्रततललपी पेि गनुयपनेछ । बोतलमा सप्लाई हुने औषगधहरु प्लारटीक बोतलमा भएको हुनु पनेछ र बांकी औषधीहरु स्िीपमा 
हुनुपनेछ । 

   १२. खररद हुने औषगधहरुको म्र्ाद सम्बधधमा उतत औषगधको र्स कार्ायलर्मा बुिाउंदा सम्म Manufacturing Date बाट Expiry 

Date कम्तीमा ७५ प्रततित ददन बांकी हुनुपनेछ। सो भधदा घटी म्र्ाद भएका औषगधहरु स्वीकार गररने छैन । 

     १३. औषगध आपुतीकतायले आपूती गने औषगधहरुको बोतल तथा स्िीप लगार्तका सम्पूणय औषगध तथा समाग्रीहरुमा ननिःशुल्क 
ववतिणका लागि भधने उल्लेख भएको हुनु पनेछ । 

      १४. अधर् हकमा सावयजतनक खररद ऐन २०६३, र नेपालगंज उप—महानरपाललकाको सावयजतनक खररद तनर्ामावली २०७६ बमोर्जम 
हुनेछ । थप जानकारीको लागग कार्ायलर्को फोन ०८१–५२०१५१ मा सम्पकय  गनय सककने छ ।                                                                                                                      


