नेपाल सरकार
आपूितर् मन्ऽालय
िसं हदरवार, काठमाड
कायार्लय सामान खिरद सम्वन्धी िशलबन्दी दरभाउपऽ आ ानको सूचना
सूचना नं १।२०७४।७५
(ूथम पटक ूकािशत िमित २०७४/६/२७)
यस मन्ऽालयको लािग ःवीकृत ःपेिसिफकेशन बमोिजमको मालसामान तपशील बमोिजम खिरद गनुर् परे कोले आयकर र मूल्य अिभवृि
करमा दतार् भएका इजाजत ूा

इच्छु क फमर् वा कम्पनीह बाट तपिसलका शतर्ह को अिधनमा रही िशलवन्दी दरभाउ पऽ आ ान

गिरएको छ ।
तपिसल
१. िशलबन्दी दरभाउपऽ फाराम र सो सं ग सम्विन्धत Specification समेत यो सूचना ूथम पटक ूकािशत भएको िमितले १५
िदन िभऽ कम्पनी दतार्को ूमाणपऽ, VAT दतार् ूमाणपऽ र आ.व.२०७३/ ०७४ सम्मको कर च ुक्ता ूमाणपऽको ूमािणत
ूितिलिप पेश गरी तपिशलको दःतुर वुझाए पिछ यस मन्ऽालयको ःटोर शाखाबाट तथा ूा

२. िशलबन्दी दरभाउपऽ पेश गदार् जमानत वापत तपिसलमा उल्लेख गरे बमोिजमको
कायार्लय भुक्तानी केन्ि नं. ४ िसं हदरवारको नाममा एभरे
कोड नं. २७-३०६-०१

मा

गनर् सिकनेछ ।

जमानत रकम कोष तथा लेखा िनयन्ऽक

बक, िसं हदरवारमा रहे को धरौटी खाता नं. १३५००१ कायार्लय

दािखला गरे को सक्कलै बक भौचर वा यस मन्ऽालयको नाममा जारी गिरएको

दािखला हुने अिन्तम िदनबाट गणना हुने गिर ७५ िदन अबिध (Validity)

Bid bond) सं लग्न गिर पेश गनुपर् नछ ।

दरभाउपऽ

रहे को सक्कल बक जमानतपऽ (Unconditional

३. िशलबन्दी दरभाउपऽ ःवीकृत भएमा कवोल अं कको ५ ूितशतले हुन आउने धरौटी वापतको रकमको बक भौचर वा यस

मन्ऽालयको नाममा जारी गिरएको किम्तमा १३ मिहना म्याद भएको कायर् सम्पादन जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेश गनुर् पनछ
।

४. िशलबन्दी दरभाउपऽ ूथम पटक ूकािशत भएको िमितले १६ औ ं िदन
शाखामा दतार् गराई सक्नु पनछ । दतार् हुन आएका दरभाउ पऽ
ःवयं वा िनजको ूितिनिध वा िनजह

फारामह

िदनको १२:०० वजेिभऽ यस मन्ऽालयको ःटोर

सोही िदन िदनको २:०० बजे दरभाउपऽदाता

उपिःथत नभए पिन कायार्लयका ूितिनिधह को रोहवरमा यस मन्ऽालयमा खोिलनेछ ।

५. िशलबन्दी दरभाउपऽ खिरद गन, दतार् गन अिन्तम िदन वा खोल्ने िदन सावर्जिनक िवदा परे मा उक्त कायर् िवदा पिछ कायार्लय
खुलेको िदन सोही समयमा गिरनेछ ।

६. िशलबन्दी दरभाउपऽ पेश गदार् आफूले कवोल गरे को रकम अं क र अक्षर दुवैमा उल्लेख गनुर् पनछ । अंक र अक्षरमा फरक
पनर् गएमा अक्षरलाई मान्यता िदइनेछ । िशलबन्दी दरभाउपऽ

अःवीकायर् हुनेछ ।

पेश गदार् िशलवन्दी भएको हुनपु न छ अन्यथा दरभाउ पऽ

७. दरभाउपऽदाताले खिरद कारवाहीमा भाग िलन अयोग्य नभएको, ूःतािवत खिरद कारवाहीमा आफ्नो ःवाथर् नबािझएको र
सम्बिन्धत कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी िलिखत

पमा ःवघोषणा कागजात दरभाउ पऽ

८. िरत नपुगक
े ो, म्याद नािघ वा शतर् राखी पेश भएको दरभाउपऽ उपर कुनै कारवाही हुने छै न ।
९. ूचिलत ऐन, िनयम, अनुसार

लाग्ने कर दरभाउपऽदाता ःवयंले नै व्यह नु पनछ ।

साथ पेश गनुप
र् नछ ।

१०. कुनै पिन कारण जनाई वा नजनाई सम्पूणर् वा आंिशक
िनिहत हुनेछ ।

११. दरभाउपऽ

सम्बन्धी सम्पूणर् कुराह

पमा दरभाउपऽ ःवीकृत गन वा नगन पूणर् अिधकार यस मन्ऽालयमा

उल्लेिखत ःपेिसिफकेसन एबं शतर्, सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३,सावर्जिनक खिरद

िनयमावली, २०६४ तथा ूचिलत कानून बमोिजम हुनेछन् ।
दरभाउपऽ सम्वन्धी कागजातको दःतुर जम्मा गन िववरण
बकको नामः एभरे

वक िल. िसं हदरवार

कायार्लय कोड नं.: २७-३०६-०१
राजःव िशषर्क नं : १४२२७

खाता नं.: ५२०१२६५

१२. यो सूचना मन्ऽालयको website : www.mos.gov.np मा पिन हे न र् सिकनेछ । साथै यस सम्वन्धी िवषयमा थप वुझ्नु परे मा
यस मन्ऽालयको फोन नं. ०१४२११४५७ तथा ःटोर शाखा बाट पिन जानकारी िलन सिकनेछ ।

तपिसल

िसं . नं.

ठे क्का नं.

कामको िववरण

दरभाउ पऽ दःतुर

१
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कायार्लय सामान खिरद

१०००/-

.
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