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आम्दा नेपाल 
शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

(सचूना न.ं 007541/AMDA/AH/207778)  
(प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः २०७७।११।१९) 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत आम्दा अस्पताल, दमकको प्रयोजनका लागर् आवश्यक मेडिकल 
उपकरण/सामागि खररद र्ननग पने भएकाले इच्छन क ईजाजत प्राप्त आपूर्त गकतागहरुबाट यो सूचना 
(007541/AMDA/AH/207778) को भएको लमर्तले पन्र १५ ददन लभत्र र्ोकणेश्वर ६, जोरपाटी 
स्स्ित आम्दा नेपालको केन्रीय कायागलय, काठमािौंमा आईपनग्ने र्री लिलबन्दी बोलपत्र आब्हान 
र्ररएको छ । 
िततहरिः 

१. ईच्छन क बोलपत्र/दरभाउपत्र खररद कतागले बोलपत्र/दरभाउपत्र फारम खररदका लार्ी रु. १,०००।०० 
(अक्षेरुपी एक हजार मात्र) फफताग नहनने र्री नर्द र्तरी फमग/कम्पनी नववकरण भएको 
ईजाजतपत्रको प्रर्तललवप, भ्याट/प्यान दताग प्रमाणपत्रको प्रर्तललवप र आ.ब. २०७६।७७ सम्मको 
करचनक्ताको प्रमाणपत्रको प्रर्तललवप संलग्न र्रर ललखखत र्नवेदन ददई आम्दा नेपाल केन्रीय 
कायागलय, र्ोकणेश्वर ६, जोरपाटी, काठमाण्िौंबाट प्राप्त र्नग सफकनेछ । बोलपत्र पेि र्ननग 
अर्ि लमर्त २०७७।११।२४ र्ते ददउसो १२ बजे आम्दा नेपालले केस्न्रय कायागलयमा वप्र-ववि 
बैठक सञ्चालन र्नेछ ।  

२. लिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र पेि र्दाग लिलवन्दी खामको बादहर फमग/कंपनीको नाम, ठेर्ाना, 
सम्पकग  टेललफोन नंम्बर स्पष्टरुपमा उल्लेख र्ननगपनेछ । लिलवन्दी खाममा आफन ले आपनर्त ग 
र्नग चाहेको सरसामानको नाम र सूचना नम्बर र समनह प्रष्टसँर् लेखखएको हनननपनेछ । 

३. बोलपत्र/दरभाउपत्र फारम लमर्त २०७७।१२।०३ र्ते कायागलय समय लभत्र खररद र्रर ररतपूवगकको 
लिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र यो सूचना प्रकालित भएको लमर्तले १५ ददन लभत्र अिागत ्लमर्त 
२०७७।१२।०४ र्ते ददनको २ बजे लभत्र आम्दा नेपाल केन्रीय कायागलय, जोरपाटीमा पेि 
र्ररसक्नन पन ेछ । उक्त ददन सावगजर्नक ववदा परेमा ववदा पर्छ कायागलय खनलेको ददन सोदह 
स्िान र समयमा पेि र्ररसक्नन पनेछ ।  

४. बोलपत्र/दरभाउपत्रको सािमा रू. ४८,५००।– बराबरको रकम कस्म्तमा र्तन मदहनाका लागर् 
मान्यहनने र्री आम्दा नेपालको नाममा जारी भएको बबिवण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) संलग्न हनननपन े
छ । तोफकए वमोस्जमको वविवण्ि समाबेि नर्री बोलपत्र/दरभाउपत्र पेि र्रेमा संवस्न्ित 
फमग/कंपनीलाई कालो सनगचमा राख्न सफकनेछ । आपनर्त गकताग (बोलपत्र/दरभाउपत्रदाता) छनौट भई 
सूचना जारी भएको सात ददन लभत्र भ्याट समेतको स्वीकृत रकम बराबरको जम्मा ५ प्रर्तित 
(पाँच प्रर्तित) का दरले हनन आउने रकम एक वर्ग मान्य हनने र्री आम्दा नेपालको नाममा 



4 

 

जारी भएको परफरमेन्स वोण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) सदहत आम्दा नेपालसँर् संझौता र्ररसक्नन 
पनेछ, अन्यिा वविवण्ि जफत हननेछ ।  

५. बोलपत्र/दरभाउपत्र फारम भदाग जम्मा रकम नेपाली मनराको दररेट अकं र अक्षर दनबैमा भननगपनेछ 
। अकं र अक्षरमा दनवविा भएमा अक्षरमा लेखखएको दर मान्य हननेछ । केरमेट भएको ठाउँमा 
सही छाप र्ननगपनेछ । बोलपत्र/दरभाउपत्र फारमको प्रत्येक पानामा बोलपत्रदाताले सही छाप 
र्रेको हनननपनेछ । त्यस्तो नभएको पाइएमा बोलपत्र फारम रद्द र्ररनेछ । नेपाल सरकारलाई 
र्तनग बनझाउनन पने सबै प्रकारका करहरु र स्िार्नय स्तरमा र्तननग पने अन्य सबै प्रकारका कर 
तिा िनल्कहरु दररेटमा समाबेि भएको मार्ननेछ । बोलपत्रदाता/दरभाउपत्र दाताले तोफकएको 
सामान आपूर्त ग ददनन पने स्िान, अवगि आददको पूणग वववरण वनझी जानी दररेट भरेको मार्ननेछ 
। आवश्यक परेमा आम्दा नेपालले दरभाउपत्र/बोलपत्रदाताले पेि र्रेको सामानहरुको र्नणस्तर 
पररक्षण र्नग सक्नेछ । तोफकए वमोस्जमको र्नणस्तरीय सामान आपूर्त ग र्नग नसकेमा समेत 
परफरमेन्स वोण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) जफत हननेछ । 

६. लिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्रका साि अध्यावगिक कम्पनी/फमग दताग प्रमाणपत्रको प्रर्तललवप, 
आ.ब. २०७६।७७ सम्मको करचनक्ताको प्रमाणपत्रको प्रर्तललवप, मूल्य अलभवदृ्गि कर 
प्रमाणपत्रको प्रर्तललवप, कम्पनी/फमगको संक्षक्षप्त पररचय तिा कायागननभवपत्रको प्रमाखणत 
प्रर्तललवप, स्विोर्णा पत्र, कम्पनी/उत्पादकले ददएको वस्तन/सेवा बबके्रताको आगिकाररक पत्रको 
प्रर्तललवप संलग्न र्ननगपनछे ।  

७. अन्य ितग तिा कायगवववरण बोलपत्र/दरभाउपत्र फारममा उल्लेख भए बमोस्जम हननेछ । 
बोलपत्र/दरभाउपत्रमा संिोिन आवश्यक देखखएमा पेि र्ने अस्न्तम लमर्त अर्ावै आम्दा 
नेपालले संिोिन र्नग सक्नेछ । 

८. लिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्रहरु लमर्त २०७७।१२।०४ र्ते ददउँसो ३ बजे बोलपत्र/दरभाउपत्र 
दाताहरु वा र्नजको प्रर्तर्नगिहरु समेतको रोहवरमा आम्दा नेपालको केन्रीय कायागलय, 
जोरपाटी, काठमािौंमा खोललने छ । उक्त ददन सावगजर्नक ववदा परेमा ववदा पर्छ कायागलय 
खनलेको ददन सोही स्िानमा ददनको १० बजे खोललनेछ । बोलपत्र/दरभाउपत्र दाताको प्रर्तर्नगि 
उपस्स्ित नभएता पर्न बोलपत्र/दरभाउपत्र  खोल्न वािा पनग्ने छैन । 

९. ररतपूवगक प्राप्त नभएको बोलपत्र/दरभाउपत्र उपर कन नै कारवाही हनने छैन ।  
१०. खररद संझौता एक बर्गका लार्ी मान्य हनने र्रर र्ररनेछ । संझौता अवगिभर लिलवन्दी 

दरभाउपत्र/बोलपत्रमा उल्लेखखत प्रस्तावको दर तिा वववरण पररवतगन मान्य हनने छैन । 
११. छनौट भएको बोलपत्र/दरभाउपत्रदाता अिागत ्आपूर्त गकताग र आम्दा नेपाल बबच संझौता सम्पन्न 

हनना साि आम्दा नेपाल वा आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत पररयोजना/अस्पतालका 
कायागलयले खररद आदेि जारी र्नग सक्नेछ । कायागलयले जारी र्रेको खररद आदेि वमोस्जम 
तोफकएको स्िानमा ४५ ददन लभत्र तोफकए वमोस्जमका सम्पूणग बस्तन, सेवा तिा सरसामानहरु 
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आपूर्तगकतागले पूणगरुपमा बनझाउन नसकेमा परफरमेन्स वोण्ि जफत र्नग सक्ने छ वा आम्दा 
नेपालले र्निागरण र्ने जररवाना बैंक ग्यारेन्टीबाट असनल उपर र्ररनेछ । 

१२. ववरे्ि अवस्िामा आम्दा नेपाल र आपूर्त गकताग बबच संझौता सम्पन्न भई आम्दा नेपालले 
खररद आदेि जारी र्रेपर्छ आपूर्त गकतागलाई अगिम भनक्तानी (Advance Payment) आवश्यक 
परेमा खररद आदेिमा उल्लेखखत भ्याट समेत जम्मा कन ल रकम बराबरको आम्दा नेपालको 
नाममा जारी भएको ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ पेि र्ननगपनेछ । एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीको 
बदिमा असी प्रर्तित रकम “एड्भान्स पेमेन्ट” ददन सफकनेछ । आपूर्त गकतागले संझौताको 
ितगहरु पालना र्नग वा तोफकएको समय सम्ममा सामानको आपूर्त ग र्नग असमिग भएमा आम्दा 
नेपालले परफरमेन्स बोण्ि र एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी दनवै जफत र्नेछ । 

१३. आयन तोफकएको बस्तन, सेवा वा सरसामानहरुको हकमा, आम्दा नेपालले सो बस्तन, सेवा वा 
सरसामानहरु प्राप्त र्दागको ददनमा सो को जम्मा आयन अवगि कस्म्तमा अलस प्रर्तित वाँकी 
रहेको हनननपनेछ । 

१४. आम्दा नेपाललाई आपूर्त ग र्ने बस्तन, सेवा वा सरसामानहरु उत्पादकले प्याफकङ्र् र्रर बजारमा 
ववतरण र्दागको अवस्िामा हनननपनेछ । क्षर्तिस्त सरसामान स्स्वकार र्ररने छैन । आम्दा 
नेपालले आपूर्त गकतागबाट प्राप्त सरसामानहरुको पररक्षण प्रर्तवेदन पास नर्दागसम्म 
सरसामानहरुको क्षर्त हनन पनरे्मा सो को स्जम्मेवारी आपूर्त गकतागले ललनन पनछे । 

१५. आपूर्तगकतागले खररद आदेिमा तोके वमोस्जम आपूर्त ग नर्रेको खण्िमा उक्त बस्तन, सेवा वा 
सरसामानहरु स्स्वकार हनने छैन र उपरोक्त काममा हनने समयको अनावश्यक खचगको 
सोिभनागको लागर् हरेक पटक बीस प्रर्तितका दरले जररवाना र्नग सक्नेछ । त्यस्तो जररवाना 
रकम नर्द वा परफरमेन्स वोण्िबाट असनल उपर र्नग सफकनेछ । 

१६. आम्दा नेपालले तोकेको समयलभत्र तोफकएका बस्तन, सेवा वा सरसामानहरु आपूर्त गकतागले 
बनझाउन नसकेमा आम्दा नेपालले अन्य पक्षसँर् उक्त बस्तन, सेवा वा सरसामानहरु खररद र्नग 
सक्नेछ । आम्दा नेपालले अन्य आपूर्त गकतागबाट खररद र्रेको सरसामानहरुको सम्पूणग मूल्यको 
जररवाना वा बैंक ग्यारेन्टी (परफरमेन्स वोण्ि) जफत र्रर आपूर्त गकतागसँर् भएको संझौता 
भङ्र् र्नग सक्नेछ । 

१७. आम्दा नेपालले जारी र्रेको खररद आदेि वमोस्जम सम्पूणग बस्तन, सेवा तिा सरसामानहरु 
तोफकएको स्िानमा बनझाई सके पश्चात ्समेत सोको पररक्षण पर्छ मात्र नेपाली मनरामा क्रस 
चके माफग त भनक्तानी र्ररनेछ । नेपाल सरकारको प्रचललत र्नयमाननसार लाग्ने कर अगिम 
कट्टा र्ररनेछ । 

१८. आपूर्तगकतागले संझौता वदर र्नग चाहेमा कस्म्तमा तीन मदहना अर्ावै ललखखत सनचना ददननपनेछ 
अन्यिा आम्दा नेपालले परफरमेन्स वोन्ि जफत र्नेछ । संझौता बदरको प्रस्ताव स्स्वकार 
र्ने वा नर्ने अगिकार आम्दा नेपालमा सनरक्षक्षत रहनेछ । 
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१९. संझौता सम्पन्न र्दाग तोफकएका बस्तन, सेवा वा सरसामानहरुको र्नणस्तरको सनर्नस्श्चतता, 
आवश्यक प्राववगिक सहयोर् र अन्य सबै प्रकारका सरसहयोर्, दरभाउपत्र/बोलपत्र साि पेि 
र्रे वमोस्जम आपूर्त गकतागले उपलब्ि र्राउनन पनेछ । 

२०. दरभाउपत्र/बोलपत्रहरु आंलिक वा पूणगरुपमा, जानकारी ददई वा नददई स्स्वकृत र्ने वा नर्न े
सम्पूणग अगिकार, पूणग रुपमा आम्दा नेपालमा सनरक्षक्षत रहनेछ । 

 
बोलपत्र/दरभाउपत्र  संवस्न्ि िप जानकारीको लागर् तलको ठेर्ानामा सम्पकग  र्नग सफकनेछ । 
सम्पकत  राख्न ेठेगाना 
आम्दा नेपाल   
र्ोकणेश्वर-६, जोरपाटी ,काठमािौं   
फोन नं. ०१-४९१०२३५, ४९१११४०   
इमेलः amda@amda.org.np   
आम्दा नेपालको उपरोक्त सूचना वमोस्जम तोफकएका उपरोक्त ितगहरु पणूगरुपमा स्स्वकार र्दगछन  
/र्दगछौं । 
संस्िापक वा आगिकारीक पदागिकारीको नामः .....................................................................  
हस्ताक्षरः ......................................................................  
लमर्तः .............................  
फमग/कंपनीको छापः 



3{rril iq'rd srdrfascTfrf, 3ffil sfwda Errd-#1cc}g;rs.1
crFl inaq{d,i'fr-oe sq-o.{q^tmB €ftE nt q{ rlrrra

(007s4r/AMDnJAHtzo7778, volqra r;qqtl ilfu t
lir i . ilt)r, ir+] qrd $l*aw l-fi a${Tg. q-wrd t{r a-tEc efi-GT,

': ..:,:, ..,, .11 s;;.;* ud +.rrsr+, r dil,i ojt,-lt ''l,r,ic.i-,'t

.lrr{l{-c wwv.r.amda.org.np ql dclq?l d:iii-i.1i ii;;' iiG& ;

qJ-{ q oq-vqqo11q




