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नेपाल हरी अ पताल

यास : ०१-४४३५१५३
पो.ब.नं. २११४७

महाराजग%ज, काठमा(डौ

िसलव-दी राि/0य बोलप1 आ3ानको सूचना
सचू ना नं. १।२०७३।०७४
दोोपटक कािशत िमित २०७३।०५।०७ गते ।
यस अ#पताललाई आ.व. ०७३।०७४ मा आव(यक पन) औषधीज/य साम0ीतफ2 का तपिसलमा उि4लिखत सामानह7 ख8रद गन2पु न)
भएकोले सचू नामा उि4लिखत शत2ह7को अिधनमा रही ईजाजत ा= ई>छुक फम2, सं#था तथा कBपनीह7बाट िनBनानसु ार रीतपवू 2क रािDEय
िसलव/दी बोलपF आGहान ग8रएको छ ।

तपिसलःिस. सामानको
नाम
नं.
१.

२.

 






प7रमाण
बोलपF
फारामको
आव(यकता
सBब/धी
िववरण
तािलकामा
उ4लेख भए
अनसु ार

जमानत रकम
9

बोलप1
फाराम
द तुर 9

१,००,५००/१,०००/४७,०००/-

बोलप1 ख7रद गन=
द>ा? गन=
मा-य अि-तम िमित र अि-तम िमित र
अविध
समय
समय

बोलप1
खो@ने िमित र
समय

बोलपF
दािखला
गन)
अि/तम
िमितले
९० िदन

२०७३/०५/२२
गते िदनको
१४:०० वजे ।

२०७३/०५/२१
गते काया2लय
समयिभF ।

२०७३/०५/२२
गते िदनको
१२:००
वजेिभF ।

1.

तोिकएको श4ु क ितरी उि4लिखत समय िभF िलिखत िनवेदनसिहत कारोबार दता2 तथा निवकरण माणपF, म.ु अ.कर तथा आयकर
दता2 माण पF, गत आ.व. को करचM
ु ा माणपFको नोटरी पिNलकवाट मािणत ितिलिपसमेत संलOन रािख यस अ#पतालको
आिथ2क शासन शाखा र कोष तथा लेखा िनय/Fण काया2लय, लैनचौर, काठमाSडUवाट बोलपF फाराम ख8रद गन2सिकने छ ।

2.

दता2 गन) अि/तम िमित र समय िभF तोिकएका बोलपF जमानत, बोलपF फारममा उि4लिखत कागजातसमेत िसलव/दी बोलपF यस
अ#पतालको आिथ2क शासन शाखामा दता2 गरी सVनपु न) छ ।

3.

िसलब/दी बोलपF दािखल गन) अि/तम िदन १४:०० बजे उपि#थत बोलपFदाता वा िनजह7का ितिनधीह7को रोहवरमा यस
काया2लयमा खोिलने छ । बोलपFदाता तथा िनजको ितिनिधह7 उपि#थत नभएमा पिन बोलपF खो4ने काय2मा बाधा पन) छै न ।
बोलपF दता2 गन) अि/तम िदन तथा खोिलने िदन कारणबस कुनै साव2जिनक िबदा परे मा सो िदनको भोिलप4ट वा काया2लय खल
ु ेको
िदनमा मािथ उि4लिखत #थान र समयमा बोलपFह7 खोिलने छ । िनधा28रत िमितमा कारणवश बोलपF नखोिलएमा बोलपF र बोलपF
जमानतको मा/य अविधको गणना पवू 2िनधा28रत िमितदेिख नै ग8रने छ ।

4.

बोलपF फारामसाथ तोिकएको जमानत रकममा नघटाई “क” ेणीको ईजाजत ा= बािणZय ब[कबाट िनयमानसु ार जारी भएको जमानत
पF वा कोष तथा लेखा िनय/Fण काया2लय काठमाSडौको नाममा रहेको रािDEय वािणZय ब[क ठमेल ि#थत एकल धरौटी खाता न.ं
११००२०३ मा जBमा गरे को सVकलै ब[कभौचर पेश गन2पु न) छ । व[क जमानत बोलपF मा/य अविध भ/दा किBतमा ३० िदन वढी
(१२० िदन) अथा2त् कBतीमा िमित २०७३/०९/०४ गतेसBम मा/य ह`नपु न) छ ।

5.

रीत नपगु ी वा बोलपFह7को सचू नामा िनधा28रत समय नािघ पेश ह`नआएको िसलब/दी बोलपF उपर कारवाही ग8रने छै न ।

6.

बोलपFदाताले aयेक आईटमह7को बोलकवोल अङ्क अिनवाय2 7पमा पेश गनप2ु न) छ । बोलपFह7 cयाके जमा म4ू याङ्कन गरी
cयाके ज मै #वीकृ त ग8रने छ ।

7.

बोलपFदाताले E Submission पिन गन2सVने छन् ।
E Submission मा भाग िलने वोलप1दाताह9को लािगः
(क) साव2जिनक ख8रद अनगु मन काया2लयको Portal www.gepson.gov.np वाट E Bidding को काय2 ग8रने छ

९.
१०.
११.
१२.

। उM Web मा Login गरी ा= िनद)शन अनसु ार ई>छुक वोलपFदाताह7ले E Bidding मा भाग िलनसVने छन् ।
(ख) E Bidding मा भाग िलने वोलपFदाताह7ले वोलपF साथ पेश गन2पु न) कागजातह7 E Bidding Portal
www.gepson.gov.np वाट डाउनलोड गरे पzात #{ सँग भरी सो को Scanned Copy PDF Format मा
Upload गनप2ु न) छ । साथै वोलपF फारम द#तरु वापतको रकम कोष तथा लेखा िनय/Fण काया2लय, लैनचौर,
काठमाSडौको नाममा रा.वा.व[क ठमेलमा रहेको यस अ#पतालको काया2लय कोड नं.२७-३१४-०९, राज िशष2क न.ं
१४२२७, खाता न.ं १-१-००१ मा जBमा गरी व[क भौचरको Scanned Copy PDF Format मा Upload गनप2ु न) छ
।
(ग) E Submission गन) वोलपFदाताह7ले यो सचू ना कािशत भएको िमितले वोलपF दािखला गन) अि/तम िमित िभF
Upload गरी सVनपु न) छ । Uplod भएका वोलपFह7 तोिकएको िमित र समयमा खोिलने छ र पेश ग8रएका
कागजातह7को सVकल ितको साथै उM कागजातह7 नोटरी पिGलकवाट समेत मािणत गराई बोलपF खोिलएको
िदनमा नै यस अ#पतालमा पेस गनप2ु न) छ ।
(घ) वोलपF दाताले E Bidding माफ2 त् वोलपF खो4ने समयमा िनजको E Bid दता2 भएको नदेिखएमा यस अ#पताल
जवाफदेही ह`ने छै न ।
(ङ) एकै वोलपFदाताले िसलव/दी बोलपF वा E Bid मये कुनै एक मायामबाट माF वोलपF पेश गन2सVने छ । यदी दवु ै
णाली योग गरी वोलपF पेश गरे मा aय#तो वोलपF #वतः र ह`नेछन् ।
वोलपF सBब/धी अ/य शत2ह7 वोलपF फारममा उ4लेख ग8रए वमोिजम ह`नेछन् ।
सचू नामा उ4लेख नभएका कुराह7को हकमा साव2जिनक खरीद ऐन, २०६३ र साव2जिनक खरीद िनयमावली २०६४ बमोिजम ह`नछे
।
यस अ#पतालको फोन नं. ०१–४४१२५३० मा सBपक2 गरी वा फाम)सी शाखा वा आिथ2क शासन शाखावाट बोलपF सBब/धी
थप जानकारी िलनसिकने छ ।
यो सचू ना नेपाल हरी अ#पतालको website: "www.nph.nepalpolice.gov.np" र साव2जिनक ख8रद अनगु मन काया2लयको
website: "www.ppmo.gov.np" मा पिन हेन2सिकने छ ।

