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धनकुटा  
 प्रदेश नं १ , नेऩाि 

सुचना न १ ( प्रकाशन मिमि२०७५/०१/२६) 

 

यस कायाालयबाट तपससलमा उल्लेसखत काया खररद प्रसकयाबाट आपसुता गराउनुपने भएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त फमा, कम्पनी,आसधकाररक सबके्रेता ा ा सप्लायसा 

बाट सनम्न शताहरुको  असधनमा रसह ररतपाु ाकको ससलबन्दी दरभाउपत्र आहा ान गररएको छ । 

शितहरु  

१. इच्छुक योग्यता पुगेका ससलबन्दी दरभाउपत्रदाताले १५ औ सदन कायाालय समय सभत्र यस कायाालयबाट सफताा नहुने गरी तपससल बमोसजमको नगद ै सतरेको नगदी 

रससदका साथ २०७३-०७४ को लासग नसा करण भएको इजाजतपत्र स्थायी लेखा नम्बर तथा मलु्य असभबसृि कर दताा प्रमाणपत्र र आ ा  २०७३-०७४ को कर चुक्ता 

गरेको प्रमाणपत्र प्रसतसलपी संलग्न राखी दरभाउपत्र खररद गना ससकनेछ । 

२. सशलबन्दी दरभाउपत्रहरु १६ औ ंसदनको १२ बजे सभत्रमा दताा गराइ सक्न ुपनेछ । प्राप्त दरभाउपत्रहरु सोही सदनको १ बजे दरभाउपत्रदाता ा ा सनजको प्रसतसनसधको 

रोहबरमा यस कायाालयमा सनयमानसुार खोसलनेछ । दरभाउपत्रदाता ा ा सनजको प्रसतसनधीहरु उपसस्थत नभएमा पसन दरभाउपत्रहरु खोल्न बाधा पने छैन । 

३. असधकृत सबके्रेताको हकमा सनमााता कम्पनीबाट सदएको असधकार पत्रको प्रमासणत प्रसतसलपी पेश गनुापनेछ । 

४. दरभाउपत्र साथ तपससलमा उल्लेसखत धरौटी बापतको रकम यस कायाालयको NIC ASIA BANK LTD. शाखा कायाालय सहले सस्थत धरौटी खाता नं 

८८CA५०२६४७५२४००३ मा नगद ैदासखला गरेको सक्कल भौचर ा ा कम्तीमा ७५ सदनको म्याद भएको मान्यता प्राप्त क बगाको बासणज्य बैंकबाट यस कायाालयको 

नाममा जारी भएको सक्कल सबडबण्ड (Bank Guarantee) पेश गनुापनेछ । 

५. दरभाउपत्र भदाा प्रत्येक आइटमको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट हुने गरी लेख्न ुपनेछ । अंक र अक्षरमा फरक भएमा अक्षरमा लेखीएको लाइ मान्यता सदइनेछ । 

६. ररत नपगुी ा ा म्याद नाघी आएका ससलबन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कायाा ाही गररने छैन । 

७. दताा भएका ससलबन्दी दरभाउपत्र आसशक ा ा पणुा रुपमा स्ा ीकृत गने ा ा अस्ा ीकृत गने सम्पणुा असधकार यस कायाालयमा सरुक्षीत रहनेछ । 

८. दरभाउपत्र पेश गदाा पेश गनेको पत्राचार ठेगाना, सम्पका , फोन नं, फ्याक्स नं ा ा इमेल स्पष्ट सँग लेख्नपुनेछ । 

९. दरभाउपत्र पेश गदाा खामको बासहर माथी पेश गने फमा, कम्पनीको नाम र कामको सबबरण लेखी तल यस कायाालयको नाम लेख्नपुनेछ । 

१०. सप्लाइ गने सामगींहरु दरभाउपत्र साथ संलग्न स्पेसससफकेशनमा उल्लेख भएका शता अनसुारका हुनपुनेछ । 

११. यस सम्बन्धी अन्य कुरा बझु्नपुरेमा कायाालय समयमा सम्पका  राखी बझु्न ससकनेछ । 

१२. सबड डकुमेन्टमा उल्लेख भएको सामग्रीहरुको प्रकार र पररमाण कायाालयको आा श्यकता अनसुार खररद गना ससकनेछ । यस्तो खरीद चाल ुआ.ा . सभत्र पटक-

पटक ा ा एकै पटक कायाालयको आा श्यकता अनसुार हुनेछ र कायाालयसम्मको ढुा ानी फमा/कम्पनी स्ा यंले गनुापनेछ । 

१३. यस सचुनामा उल्लेख नभएको अन्य कुराहरुको हकमा साबाजसनक खररद एन २०६३ साबाजसनक खररद सनयमाा ली २०६४ र प्रचसलत एन सनयम बमोसजम हुनेछ । 

तपससल 
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ठेक्का न ं कामको वििरण ऱ.इ. रकम 
भ्याटबाहेक 

धरौटी 
रकम  

दरभाउऩत्र 
दस्तुर 

खररद प्रक्रिया 

१ PBMUN/SQ/074/075/1 Battery, Inverter, Desktop 

Computer, 3-in-1 Laser 
Printer, Dot-matrix Printer 

ऱगायतका िामाग्रीहरु 
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