
बान्नीगढी जयगढ गााँउपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

जयगढ, अछाम 

सुदूरपलिम प्रदेश, नेपाि 

औषलि खरिद सम्बन्धी लसिबन्दी दिभाउ पत्र आव्हानको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकालित लमलतिः २०७९/०९/१७ 

यस बान्नीगढी जयगढ गाउाँपालिकाको कायाािय अन्तगातका स्वास्थ्य संस्थाहरूिाई चािु आ.व.२०७९/८० का 

िालग आवश्यक औषलिहरू लसिबन्दी दरभाउ पत्रबाट खररद गनुा भएकोिे नेपाि सरकारबाट इजाजत प्राप्त 

इचु्छक फमा/कम्पनी तथा आपूलता कतााहरूबाट लनम्न शताहरूको अलिनमा रही लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गनाहुन 

यो सूचना प्रकालशत गररएको छ ।  

ितयहरिः 

१. लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गने व्यवसायीहरू तथा आपूलता कतााहरूिे चािु आ.ब.को िालग नवीकरण 

भएको व्यवसाय दताा प्रमाण-पत्र आ.ब.२०७८/७९ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण-पत्र तथा मु.अ.करमा दताा 

भएको प्रमाण-पत्रको प्रलतलिलप, औषलि व्यवस्था लवभागबाट प्राप्त इजाजत पत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 

अलनवाया संिग्न राखी लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गनुापनेछ ।  

२. लसिबन्दी दरभाउपत्र पेश गने व्यवसायहीहरूिे दिभाउपत्र पेश गदाा PPMO’s e-GP system 

www.bolpatra.gov.np/egp माफा त् लसिबन्दी दरभाउ पेश गनुापनेछ ।  

३. दिभाउपत्र फािाम खरिद सम्बन्धी दसु्तत तथा ििौटी बैंक दाखखिा सम्बन्धी जानकािी 

 बैंकको नाम र ठेगानााः लसलभि बैंक बान्नीगढी शाखा । 

 कायााियको नामाः बान्नीगढी जयगढ गाउाँपालिका जयगढ, अछाम (कायााियको कोड 

नं.८०७७२५०४००) 

 कायााियको खाता नं. ०७२१०२०२७१८०६७ (राजस्व खाता), ०७२१०२०२७१८०३५ (िरौटी खाता) 

४.  लसिबन्दन्द दरभाउ पेश गदाा PPMO’s e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp माफा त् लमलत 

२०७९/१०/०२ गते लदनको १२ बजेसम्म दताा गराई सकु्नपनेछ ।  

५. दताा हुन आएका लसिबन्दी दरभाउपत्र लमलत २०७९/१०/०२ गते लदनको १२:०० बजे दरभाउ पत्रदाता स्वयं 

वा लनजको प्रलतलनलि र कायााियको प्रलतलनलिहरूको रोहबरमा यस कायााियमा खोलिनेछ । 

दरभाउपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलि उपन्दस्थत नभए पलन दरभाउपत्र खोल्न बािा पने छैन ।  

६. दरभाउपत्रको मान्य अवलि दरभाउ पत्र पेश गने अन्दन्तम लमलतबाट ४५ लदनको हुनुपनेछ । दरभाउपत्र 

दातािे जमानत बापतको रकम नगदै जम्मा गनुापने भएमा बान्नीगढी जयगढ गाउाँपालिकाको लसलभि बैंक 

शाखामा िरौटी खाता नं. ०७२१०२०२७१८०३५  मा िरौटी रकम जम्मा गरेको भौचर वा मान्यता प्राप्त 

वालणज्य बैंकिे यस कायााियको नाममा जारी गरेको कम्तीमा ७५ लदनको (दरभाउपत्र पेश गने अन्तम 

लमलतबाट) मान्य अवलि भएको बैंक जमानत पत्र पेश गनुापनेछ ।  

७. पेश भएका दरभाउपत्र आंलशक, आइटम वाइज वा पूणा रूपमा स्वीकृत गने वा रद्द गने अलिकार यस 

कायााियमा लनलहत रहनेछ ।  

८. खररद गररने औषलिको प्रयोग गने अवलि यस कायााियको स्टोरमा दान्दखिा हुाँदा कन्दम्तमा १८ मलहना 

बााँकी रहेको हुनुपनेछ र १८ मलहना एक्सपाइरी म्याद हुनेको हकमा कन्दम्तमा ७५ प्रलतशत म्याद बााँकी 

रहेको हुनुपनेछ ।  

९. दरभाउपत्रदातािे आपुलता गना चाहेको औषलिको उत्पादन कम्पनी र उत्पादन भएको मुिुकको नाम 

प्रष्टसाँग उले्लख गनुापनेछ ।  

१०. दरभाउपत्र दातािे आपुलता गने औषलि Who-GMP Certified कम्पनीको हुनुपनेछ ।  

११. दरभाउपत्र दातािे आपुलता गने प्रते्यक औषलिहरू औषलि व्यवस्था लवभागमा दताा भएको हुनुपनेछ । 

औषलि प्यालकङ्ग (न्दस्टि , बोति) बालहर औषलिको जेनेररक नाम, शन्दक्त, उत्पादन लमलत, एक्सपाइरी लमलत, 

व्याच नं., उत्पादक कम्पलनको नाम र नेपाि सरकारबाट लनाःशुल्क लवतरणको िालग वा यो औषलि 

लबलिका िालग होइन भनी प्यलकङ्गमा स्पष्टसाँग उले्लख भएको हुनुपनेछ । सो निेन्दखएका औषलिहरू 

कायााियिे लिने छैन ।  

१२. आपुलता हुने सबै झोि तथा पाउडर औषलिहरू प्लालष्टक बोतिमा प्यलकङ भएको हुनुपनेछ ।  



१३. दरभाउपत्र पेश गदाा औषलि तथा सलजाकि सामानहरूको Price Schedule अलनवाया पेश गनुापनेछ । 

साथै उक्त Price Schedule र e-Bid मा पेश भएको BOQ को भ्याट बाहेकको रकमको आिारमा 

मूल्ांकन हुनेछ ।  

१४. दरभाउपत्र साथ पेश गने कागजाताको प्रलतलिलपहरू प्रचलित कानून अनुसार प्रमालणत भएको हुनुपनेछ । 

साथै अपिोड गने कागजातहरू PDF Format मा हुनुपनेछ ।  

१५. यसमा उले्लख हुन छुट भएको अन्य कुराको हकमा सावाजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा सावाजलनक खररद 

लनयमाविी २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोलजम हुनेछ ।  

ठेक्का सम्बन्धी लिििणिः  

क्र.सं. ठेक्का नं. लिििण 
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प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत 


