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E-BIDDNG मार्फ त Procurement Of supply and delivery Of livestock commodities (medicine 

and surgical) खरिद सम्बन्धि न्सलबन्धद दिभाउपत्र आह् वानको सुचना 

दोस्रो पटक प्रकान्ित न्मन्तिः२०७७।०६।०४ 

१) र्स नगरपालिकािाई आवश्र्क पने तपलसिमा उल्िेलित Procurement Of supply and delivery Of 

livestock commodities (medicine and surgical) E-Bidding मार्य त िररद गनुय पने भएकोिे सप्िाई गनय 

इच्छुक र इजाजत प्राप्त र्मय,कम्पनी,संस्थािे दहेार् बमोलजमको शतयहरुको अलिनमा रही ररतपवूयकको लसिबलदद 

दरभाउपत्र पेश गनुयहुन र्ो सचूना प्रकालशत गररएको छ । 

२) र्ो सचूना प्रकालशत भएको लमलत दलेि १६ औ ं लदनको १२ः ०० बजे लभत्र , PPMO sf] Website 

www.bolpatra.gov.np/egp af6 Download  गररएको दरभाउपत्र र्ारम  सोलह बमोलजमिे  दलििा गनय 

सलकने छ । 

३) सचूना प्रकालशत भएको लमलतिे १६ औ ं लदन १२:०० बजे लभत्र लसिबलदद दरभाउपत्र र्ारमसाथ लसिबलदद 

दरभाउपत्रदातािे अद्यावलिक नलवकरण गरेको व्र्वसार् दतायको प्रमालणत इजाजतपत्र, अद्यावलिक नलवकरण र्मय, 

संस्था वा कम्पनी दतायको प्रमालणत प्रमाणपत्र, मूल्र् अलभवलृि करमा दतायको प्रमालणत प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेिा नम्बर 

(PAN) प्रमालणत प्रमाणपत्र, आ. व. २०७५/०७६ सम्मको कर चकु्ता गरेको प्रमालणत पत्र, उत्पादन कम्पनीको नेपािमा 

रहकेो आलिकारीक एजेण्ट (Importer)  को हकमा उत्पादक कम्पनीबाट र्स कार्ायिर्को नाममा सम्बोिन गररएको 

Manufacturer's Authorization Letter को प्रमालणत प्रलतलिपी तथा अदर्को हकमा नेपािमा रहकेो 

आलिकारीक एजेण्ट (Importer बाट स्थानीर् एजेण्टिाई र्स कार्ायिर्मा लसिबलदद दरभाउपत्र िररद तथा दालििा 

गनय अलिकार प्रत्र्ार्ोजन गररएको पत्र, Bid Submission Form, लसिबलदद दरभाउपत्र दस्तरु वापतको रकमको र्स 

कार्ायिर्मा जम्मा गरेको राजस्व नगदी रलसद वा र्स कार्ायिर्को NIC Asia Bank Limited,, भरुरगाउँ, बलदयर्ामा 

रहकेो आदतररक राजस्व िाता ग.१.१ िाता नम्बर 1612050028296002  राजस्व लशर्यक नं. 14229 (रकम लर्ताय 

नहुने गरी) मा रकम जम्मा गरेको भौचर पेश गनुयपनेछ । जमानत वापतको रकम NIC Asia Bank Limited, भरुरगाउँ, 

बलदयर्ामा रहकेो िरौलट िाता नं. G1CA052388852404 रकम जम्मा गरेको भौचर वा मादर्ता प्राप्त बै·बाट र्स 

कार्ायिर्को नाममा जारी गररएको लसिबलदद दरभाउपत्र दालििा गने अलदतम लमलत दिेी कम्तीमा ९० लदन म्र्ाद 

भएको जमानीपत्र (लवडवण्ड) हरु सलहतका कागजातहरु Scanning गरी तोलकएका Format मा लसिबलदद 

दरभाउपत्र साथ Upload गनुयपनेछ र्सरी पेश गररने जमानत वापतको भौचर, रलसद वा लवडवण्ड र्ो सचूना प्रकालशत 

भएको लमलत पलछकोिाई मात्र मादर्ता लदइनेछ ।  

४) बोिपत्रदाता लसिबलदद दरभाउपत्र दालििा गदाय लसिबलदद दरभाउपत्र र्ारमको ] Evaluation & Qualification 

Criteria मा उल्िेि भएका कागजातहरु समेत अलनवार्य रुपमा Upload गनुयपनेछ उक्त कागजातहरु पेश नगने 

लसिबलदद दरभाउपत्रदाताहरुको लसिबलदद दरभाउपत्रिाई मादर्ता लदईने छैन ।  

 

५) कार्ायिर्िे ] E-bidding लसिबलदद दरभाउपत्रिाई ेमात्र स्वीकार गनेछ ।  



 

६) सम्झौता गनय आउदाँ लसिबलदद दरभाउपत्रदातािे अलनवार्य रुपमा सक्कि कागजातहरु कार्ायिर्मा दालििा 

गररसक्नपुनेछ । 

७)और्िी िररद गदाय WHO GMP Certified Company  बाट उत्पालदत और्िी हरु मात्र िररद गररने छ । बोतिमा सप्िाई 

हुने और्िीहरु प्िाटीक बोतिमा भएको हुन ुपने छ । 

.  

८)और्िी सप्िाई गदाय प्रत्र्ेक आईटमको ब्र्ाच अनसुार अलिकारीक लनकार्बाट प्रमाणीत ल्र्ाब टेष्ट ररपोट पेश गनुय 

पने छ । वीना ल्र्ाब टेष्ट ररपोटय और्िी बलुझलिन कार्ायिर् बाध्र् हुने छैन ।  

९) प्रत्र्ेक और्िीहरुको और्िी लनर्ायतकतायिे और्िी व्र्वस्था लवभागबाट म्र्ाद भएको छुटृाछुटृै Authorization 

प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप पेश गनुयपनेछ । 

१०) िररद हुने और्िीहरुको म्र्ाद सम्बदिमा उक्त और्िीको र्स कार्ायिर्मा बुझाउंदा सम्म  Manufacturing Date 

बाट   Expiry Date कम्तीमा १८ मलहना हुनपुनेछ । र उत्पादन लमलत बाट १८ मलहना भददा कम म्र्ाद भएका और्िी हरुको 

हकमा उत्पादन लमलत बाट कम्तीमा ७५ प्रलतशत प्रर्ोग म्र्ाद भएको हुनपुनेछ । सो भददा घटी म्र्ाद भएका और्िीहरु 

बलुझलिने छैन । 

११)कार्ायिर्को आवश्र्कता अनसुार दरभाउपत्रमा उल्िेलित और्िीको पररमाणमा थप घट गनय सलकने छ । साथ ैथप 

बजेट प्राप्त नभएमा िागत अनुमानमा संशोिन हुनेछ । 

 

१२) अदर् कुराहरुको हकमा प्रचलित काननु बमोलजम हुनेछ । 

१३)  अदर् थप केही कुराहरु बझु्न ु परेमा र्स नगरपालिकाको कार्ायिर्मा कार्ायिर् समर् लभत्र र्ोन नं. ०८४–

४०३२०२ मा सम्पकय  गनय सलकने छ । 
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