
डुडुवा गाउँपालिका 

गाउँ कार्ाापालिकाको कार्ाािर् 
बनकट्टी, बाकेँ                                                                                                                                                                                  

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

लििबन्दी बोिपत्र आव्हानको िचुना 

(प्रथम पटक प्रकालशत लमलत :२०७६/०५ /०७ ) 

आ.व. २०७६/०७७ को िचूना नं. ०३,४/०७६/०७७ 
  

         र्ि कार्ाािर्को चािु आ.ब. ०७६/०७७ को स्वीकृत कार्ाक्रम अनुिार तपलशि अनुिारको औषधी खररद कार्ा 

E-Bidding मार्ा त खररद गनुापने भएकोिे मान्र्ता प्राप्त उत्पादक कम्पनी/अलधकृत लबके्रता वा आलधकारीक िप्िार्िाबाट 

तपलशि बमोलिमको शताको अलधनमा रही ररतपुवाकको बोिपत्र पेश गनुाहुन िम्बलन्धत िबैको िानकारीकािागी र्ो िचुना 

प्रकालशत गररएको छ । 

१. र्ो िुचना प्रकाशन भएको लमलतिे website मा तोककएको लमलतिम्ममा बोिपत्र र्ारम PPMO  को Website 

www.bolpatra.gov.np/egp बाट Download गरी प्राप्त गना िककनेछ ।  

२. PPMO को Website मा तोककएको लमलत तथा िमर्लभत्र बोिपत्र दातािे बोिपत्र दालखिा गदाा अध्र्ावलधक रहेको 

व्यविार् दताा प्रमाणपत्र, कम्पनी वा र्मा दताा प्रमाणपत्र, मुल्र् अलभवृद्धी कर (VAT)  दताा प्रमाणपत्र, स्थार्ी 

िेखा नंम्बर (PAN) दताा प्रमाणपत्र, आ.ब. ०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आ.ब. ०७४/०७५ कर 

चुक्ताको िाथमा आ.ब. ०७५/०७६ को आर् लववरण पेश गरेको प्रमाणको प्रमालणत प्रलतलिपी , बोिपत्र खररद 

तथा दालखिा गनाकोिागी अलधकार प्रत्र्ार्ोिन गरेको आलधकाररक पत्र (ManufactureÚs Authorization Letter) 

को प्रमालणत प्रलतलिपीहरु बोिपत्र खररद दस्तुर वापत िागे्न रकम र्ि कार्ाािर्को एन.आइ.लि.एलशर्ा बैंक 

लि. नेपािगञ्जमा रहकेो िंलचतकोष खाता नं. २०४१४९८३८५५२४००२ मा िम्मा गरेको भौचर एवं िमानत 

वापतको रकम र्ि कार्ाािर्को एन.आइ.लि.एलशर्ा बैंक लि. नेपािगञ्जमा रहेको धरौटी खाता नं. 

२०४१४९८३८५५२४००१ मा िम्मा गरेको भौचर वा नेपाि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त  िुनिुकै लवत्तर् 

िंस्थाबाट र्ि कार्ाािर्को नाममा िारी भएको कलम्तमा १२० कदन म्र्ाद रहेको बैंक िमानीपत्र 

(Unconditional Bid Bond) तथा बोिपत्रमा पेश गनुापने भलन उल्िेख गररएका िम्पुणा कागिातहरु Scanning गरी 

तोककएको ढाँचामा Upload गनुापनेछ । बोिपत्र खररद गने रलिद, भौचर तथा बैंक िमानीपत्र र्ो िुचना 

प्रकालशत भएको लमलत पछीको हुनुपनेछ । 

३. कार्ाािर्बाट Hard copy  बोिपत्र उपिब्ध गराईने छैन । कुनै बोिपत्रदातािे िम्बलन्धत Website बाट 

बोिपत्र Download गरी र्ि कार्ाािर्मा दालखिा गना आएमा त्र्स्तो बोिपत्र कार्ाािर्िे स्वीकार 

गनेछैन । 

४. बोिपत्रदाताहरुिे बोिपत्र दालखिा गने अलन्तम लमलत देखी ७ (िात) कदन लभत्र िम्पुणा िक्कि कागिातहरु 

अलनवार्ा रुपमा कार्ाािर्मा दालखिा गनुापनेछ । िक्कि कागिातहरु पेश नगने बोिपत्रदाताको बोिपत्रिाई 

मुल्र्ांकनमा िलगने छैन । 

५. E-Bidding मार्ा तदताा भएका बोिपत्रहरु बोिपत्र दालखिा गने अलन्तम (३१ औ कदनको १२.०० बिे िम्म E-

Bidding मार्ा त पेश भएका बोिपत्रहरु) लमलतमा कदनको १४.०० बिे कार्ाािर्मा बोिपत्रदाताहरु वा लनिको 

प्रलतलनधीको रोहवरमा खोलिनेछ ।  बोिपत्रदाताहरु वा लनिको प्रलतलनधीहरु उपलस्थत नभएमा पलन बोिपत्र 

खोल्न बाधा पने छैन । बोिपत्र खोल्ने कदन िावािलनक लवदा पना गएमा उक्त कार्ाहरु लवदा पछी कार्ाािर् 

खुिेको कदन िोही िमर्मा हुनेछन । 

६. पेश हुन आएका बोिपत्रहरु स्वीकृत गने वा नगने िम्पुणा अलधकार र्ि कार्ाािर्मा िुरलित रहनेछ िाथ ै ररत 

नपुगेको बोिपत्र उपर कुनै कार्ावाही गररने छैन । 

७. औषधीहरुको खररद तथा िप्िाई िम्बन्धी अन्र् कार्ाहरु औषधी व्यबस्था लवभाग र स्वास््र् तथा िनिंख्र्ा 

मन्त्रािर्को औषधी खररद िम्बन्धी स्वीकृत नम्िा अनुिार तोककएको मापदण्ड पुगकेो हुनुपनेछ । 

८. औषधीको बालहर र लभत्र  र्ो औषधी लनिःशुल्क लवतरणकोिागी हो (लि.नं. २ बाहेकमा) भलन िेलखएको 

हुनपनेछ । 

 

http://www.bolpatra.gov.np/egp


९. औषधीको  Expire Date  िम्झौता लमलतिे कलम्तमा १८ मलहना हुनुपनेछ । 

१०.  ल्र्ाबका िामाग्री बाहेक अन्र् औषधीहरुको मलु्र्ांकन आईटम वाइि दररेट लवधीबाट हुनेछ । 

११. अन्र् शताहरुको हकमा प्रचलित कानुन अनुिार हुनेछ । 

 

तपलशि 

लि.नं.         ठेक्का नं. कामको लवलवरण   बोिपत्र  

   दस्तुर 

 िमानत  

   रकम 

िागत अनुमान 

(मु.अ.करबाहेक) 

 
 

१ 

 
 

०३/०७६/०७७ 

एिोपेलथक औषधी र ल्र्ावका  

िामाग्री िप्िाई गने 

 
 

३,०००।- 

 
 

१,००,५००।- 

 
 

४०,०००८५ 

 

२ 
 

 

०४/०७६/०७७ 

पशु स्वास््र्का  औषधी िप्िाई 

गने 

 

३,०००।- 

 

१,२५,०००।- 

 

५०,००,०००।- 

   


