
  
                                

         
 

                      बर्ज ुगाउँपालिका 

                         गाउँ कार्ाुपालिकाको कार्ाुिर् 

                                                                                  अमाहिवेल्िा सजनसरी 
                                                                                                                  १ नं प्रदेश नेपाि 

सुचना नं १ /०७७/०७८                    

विषय :-औषधी खरिद सम्िवधध विलबधदी दिभाउपत्र आह्वानको सुचना । 

प्रथम पटक प्रकावित वमवत :- २०७७/०८/१५ 

 

यस कायाालय अन्तर्ातका स्वास््य संस्थाहरु लाई चालु आ.व.०७७/०७८ को लागर् आवश्यक परे्न औषधीहरु गिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यम द्वारा खररद र्रु्ना परे्न भएकोले ईच्छुक ईजाजत 

प्राप्त रगजष्टर्ा गर्नमााता कम्पगर्न,उद्योर्,फमा वा सप्लायसाबाट देहायको िताको अगधर्नमा रही तपसील बमोगजमको दरभाउपत्र दस्तुर (गफताा र्नहुरे्न र्री) गतरी स्वयं उपगस्थत भई तोगकएको म्याद 

गभत्र  गिलबन्दी दरभाउपत्र पेि र्रु्ना हुर्न यो सुचर्ना प्रकागित र्ररएको छ ।  

                िततहरु  

१. दरभाउपत्र फारम खररद र्र्ना ईच्छुक गर्नमााता कम्पर्नी,फमा,उद्योर् ,सप्लायासले म.ूअ.कर दताा प्रमाणपत्र,आ.व.२०७७/०७८ को लागर् र्नगवकरण भएको प्रमाणपत्र,आ.व.०७६/०७७ को 

करचकु्ता प्रमाण पत्र वा आन्तररक राजश्व कायाालयावाट म्याद थपको भएको पत्रको प्रगतगलगप संलग्र्न रागख गमगत २०७७/०८/२९ र्ते कायाालय समयगभत्र यस कायाालयको स्वास््य 

िाखाबाट दरभाउपत्र खररद र्री गमगत २०७७/०८/३० र्ते गदर्नको १२:00 बजे गभत्र गिलबन्दी दरभाउपत्रहरु कायाालयमा दताा र्राई सक्रु्न परे्न छ । तोगकएको समयगभत्र दताा भएका 

दरभाउपत्रहरु सोही गदर्न गदर्नको २:00 बजे दरभाउपत्र दाता वा गर्नजको प्रगतगर्नगधको रोहोवरमा यस कायाालयमा खोगलरे्न छ । दरभाउपत्रदाता वा गर्नजको प्रगतगर्नगधहरुको अरु्नपगस्थगतमा 

समेत दरभाउपत्र खोल्र्न बाधा परे्न छैर्न । दरभाउपत्र दताा र्रे्न र खोल्रे्न गदर्न सावाजगर्नक गवदा परेमा सो गदर्न पगछ कायाालय खुलेको गदर्नलाई क्रमि: अगन्तम गदर्न मागर्नर्ने छ । 

२. दरभाउपत्र साथ तपसीलमा उल्लेगखत धरौटी वापतको रकम यस कायाालयको NIC ASIA BANK बजुा िाखामा खाता रं्न २४३CA५००१७६२८००५ मा र्नर्दै दागखला र्रेको सक्कलै 

भौचर वा दरभाउपत्र दागखला र्र्ने अगन्तम गमगत देगख कगम्तमा ७५ गदर्न मान्य अगवगध भएको मान्यता प्राप्त बागणज्य बैंक वा गवगिय संस्थाबाट यस कायाालयको र्नामममा जारी भएको 

गबर्बण्र् ( बैंक ग्यारेन्टी ) दरभाउपत्र साथ पेि र्रु्ना परे्न छ । 

३. गिलबन्दी दरभाउपत्र पेि र्दाा के प्रयोजर्नको लागर् पेि र्रेको हो ,ठेक्का रं्न.फोर्न रं्न.बागहर लेखी सहीछाप र्री पेि र्रु्ना परे्नछ । 

४. आपूगता र्रररे्न औषधीहरुको स्पेगिगफकेिर्न गवर् र्कुमेन्टमा समावेि र्ररएको छ । 

५. दररेट अंक र अक्षर दवुैमा लेख्रु्न परे्न छ । अंक र अक्षरमा फरक पर्ना र्एमा अक्षरमा लेगखएकोलाइ मान्यता गदइर्ने छ । केरमेट र्रेको ठाउमा दाया बाया हस्ताक्षर र्नर्रेको लाई मान्यता गदईर्ने 

छैर्न ।  

६. दरभाउपत्रदाताले सप्लाई र्र्ने औषधी WHO GMP मान्यता प्राप्त कम्पर्नीको हुरु्न परे्न छ । 

७. खररद र्रररे्न औषधीको प्रयोर् र्रे्न अवगध यस कायाालयमा दागखला हुदा कगम्तमा १८ मगहर्नाको बााँगक रहकेो हुरु्नपरे्न छ र १८ मगहर्ना EXPARY DATE हुरे्नको हकमा प्रयोर् र्रे्न अवगध 

कगम्तमा ७५ प्रगतित बागक रहकेो हुरु्नपरे्न छ । 

८. म्याद र्नागि आएको वा रीत र्नपुर्ेको वा कुरै्नपगर्न िता राखी पेि भएको दरभाउपत्र उपर कुरै्न कावााही हुरे्न छैर्न । 

९. पेि भएको दरभाउपत्र आंगिक रुपमा वा पूणारुपमा स्वीकृत र्रे्न वा रद्द र्रे्न अगधकार यस कायाालयमा गर्नगहत रहरे्न छ । दरभाउपत्र सम्वगन्ध अन्य कुराहरु बुझ्रु्न परेमा यस र्ाउपागलका 

कायाालयमा आई बुझ्र्न सगकरे्नछ । 

१०. दरभाउपत्र दागखला र्दाा यस कायाालयको अगधकार प्राप्त अगधकारीको दस्तखत र कायाालयको छाप लर्ाएको दरभाउपत्र फारम खररद र्रु्ना परे्न छ र सोगह फारमको प्रत्येक पार्नामा 

दरभाउपत्रदाताको फमा वा कम्पर्नीको छाप लर्ाएको दरभाउपत्र खररद र्रु्नापरे्न छ र सोही फारमको प्रत्येक पार्नामा दरभाउपत्र फारम अको फमा वा कम्पर्नीले दागखला र्र्ना पाउर्नेछैर्न यगद सो 

अरु्नसार भएको पाइएमा गर्नजको दरभाउपत्र  रद्द र्रररे्न छ । 

११. दरभाउपत्रको मान्य अगवगध दरभाउपत्र खोगलएको गदर्न देगख र्णर्ना हुरे्न कगम्तमा ४५ गदर्नको हुरु्न परे्न छ । 

१२. आफूले सप्लाई र्रे्न प्रत्येक औषधी,औषधी व्यवस्था गवभार्मा दताा भएको हुरु्न परे्नछ । औषधीको प्यागकंर् बागहर औषधीको जेरे्नररक र्नाम,िगक्त,उत्पादर्न गमगत ,एक्सपायरी गमगत ,व्याच 

रं्न.उत्पादक कम्पर्नीको र्नाम स्पष्टसाँर् उल्लेख भएको हुरु्न परे्न छ । औषधीको प्यागकंर् वागहर तथा प्रत्येक स्रीपमा रे्नपाल सरकारबाट गर्निलु्क गवतरणको लागर् वा यो औषधी गबक्रीका लागर् 

होइर्न भर्नी प्यागकंर्मा उल्लेख भएको हुरु्न परे्न छ । 

१३. गिलबन्दी दरभाउपत्र सम्वगन्ध सम्पूणा कुराहरु यसमा उल्लेख भएकोमा उल्लेख भए वमोगजम र यसमा र्नभएको हकमा स्थागर्नय सरकार सञ्चालर्न ऐर्न २०७४,सावाजगर्नक खररद ऐर्न २०६३ 

(संसोधर्न सगहत) ,सावाजगर्नक खररद गर्नयमावली २०६४(संसोधर्न सगहत),तथा र्नेपाल सरकारका अन्य ऐर्न गर्नयम बमोगजम हुरे्नछ । 

  
                                                                       ………………………………. 

                                                                                 प्रमुख प्रशासकिय अधििृत 

क्र.स. ठेक्का रं्न. कामको गववरण दरभाउपत्रको दस्तुर लार्त अरु्नमार्न भ्याट वाहके जमार्नत रकम कैगफयत 
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