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आम्दा नेपालको सचूना नं. 008260/AMDA/102/207879 बमोजिम प्रस्तावका शततहरू 

 

१. प्रस्ताव फारमको शलू्कः प्रस्तावका शततनामा सहितको प्राववधिक तथा आधथतक प्रस्ताव फारम आम्दा 
नेपालमा एकमषु्ट रू. ५,०००।०० शलू्क वझुाइ खररद गनत सककन्छ । प्रस्ताव फारम खररद गदात सवंन्न्ित 
खररदकतातले कम्पनी/फमत दतात/नववकरण प्रमाणपत्र, व्यवसाय सञ्चालन गनत छुट्टै न्स्वकृतत ललनपुनेमा 
न्स्वकृतत, कर दतात प्रमाणपत्रको प्रततललवप,  आ.व. २०७७/०७८ को करचकु्ता प्रमाणपत्र र तनवेदन पेश गनुत 
पनेछ । 

२. प्रस्ताव खररदकतातले मात्र प्रस्ताव बझुाउन सकनेः जुन कम्पनी वा फमतको नाममा प्रस्ताव खररद गरेको 
िो, सोिी कम्पनीको नाममा मात्र प्रस्ताव पेश गनुत पनेछ । आम्दा नेपालले उपलब्ि गराएको प्रस्ताव 
फारमको सक्कल प्रततमा आवश्यक पणूत वववरण भरी प्रस्ताव वझुाउन ुपछत । 

३. प्रस्ताव फारम अलग अलग शशलबन्दी गरी बझुाउन ुपननः आपतूततकतात/प्रस्तावकले तीनवटा छुट्टाछुट्टै 
खाममा तनम्न प्रस्ताव/कागजात राखी प्रत्येक खाम लाइ लशलवन्दी गरी तोककएको लमतत र समय लभत्र 
आम्दा नेपाल, केन्रीय कायातलयमा वझुाउन ुपनेछ । ररतपवूतक प्राप्त नभएको प्रस्ताव फारम स्वतः रद्द 
िुनेछ । 
क. योग्यता (शतातनामा मञ्िुरी तथा बैंक िमानत आदी) 

- कम्पनी/फमत दतात/नववकरण प्रमाणपत्र 

- व्यवसाय सञ्चालन गनत छुट्टै न्स्वकृतत ललनपुनेमा न्स्वकृतत 

- कर दतात प्रमाणपत्रको प्रततललवप 

- आ.व. २०७७/०७८ को करचुक्ता प्रमाणपत्र 

- जम्मा रू. ७५०,०००।०० (सात लाख पचास िजार मात्र) बराबरको लमतत २०७९।०३।३० गत े
सम्म मान्य िुने बैंक जमानत (ववड वन्ड) । 

- कम्पनीको तफत बाट दस्तखत गने अन्ततयारी पत्र । 
- तोककएको शततनामा मञ्जरुी फारममा आवश्यक वववरण भने र प्रत्येक पानामा 

कम्पनी/फमतको तफत बाट अन्ततयारी प्राप्त व्यन्क्तको दस्तखत, नाम सहित कम्पनी/फमतको 
छाप लगाएको िुनपुनेछ । 

- योग्यता मापनको फारम वव.स.ं २०७८।१२।०४ गत ेहदउसो ३ वज ेप्रस्तावक वा तनजिरुको 
प्रतततनधिको रोिवरमा खोललने छ । 

ख. प्राववधिक प्रस्तावः तोककएको ढााँचामा आवश्यक वववरण भने र प्रत्येक पानामा कम्पनी/फमतको 
तफत बाट अन्ततयारी प्राप्त व्यन्क्तको दस्तखत, नाम सहित कम्पनी/फमतको छाप लगाएको िुनपुनेछ 
। 

ग. आधथतक प्रस्तावः तोककएको ढााँचामा आवश्यक वववरण भने र प्रत्येक पानामा कम्पनी/फमतको तफत बाट 
अन्ततयारी प्राप्त व्यन्क्तको दस्तखत, नाम सहित कम्पनी/फमतको छाप लगाएको िुनपुनेछ । 
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४. वप्रववड शमटिङ्; आम्दा नेपालले आपतूत तकतात/प्रस्तावकिरु साँग वव.स.ं २०७८।११।३० गत,े वविान ११:३० 
बजे आम्दा नेपाल केन्न्रय कायातलयमा वप्र-ववड लमहटङ् गने छ ।  

५. प्रस्ताव बझुाउने अजन्तम शमतत/समयः आपतूततकतात/प्रस्तावकल े तीनवटा छुट्टाछुट्टै खाममा 
प्रस्ताव/कागजात राखी प्रत्येक खाम लाइ लशलवन्दी गरी वव.स ं२०७८।१२।०४ गत,े हदउसो २ वजे लभत्र 
आम्दा नेपाल, केन्रीय कायातलयमा बझुाइ दतात गराउन ु पनेछ । ररतपवूतक प्राप्त नभएको तथा दतात 
नभएको प्रस्ताव फारम स्वतः रद्द िुनेछ । 

६. र्तिाित प्राप्त गरेको हुनपुननः आम्दा नेपालमा प्रस्ताव बझुाउने आपतूततकतात/प्रस्तावकले सवंन्न्ित, प्रस्ताव 
फारममा तोककएको सामान बबक्री गने इजाजत प्राप्त गरेको िुनपुछत । 

७. अधिकतम मलू्यः आपतूततकतात/प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेको उपकरण Computed Tomography (CT) Scan 

को प्रस्ताववत अधिकतम मलु्य रू. ३,००,००,०००।– (अक्षरेुपी तीन करोड मात्र) िुनपुछत । 
८. एकमषु्ठ मलू्य प्रस्तावः  आपतूततकतात/प्रस्तावकले प्रस्तावको साथमा Computed Tomography (CT) Scan 

को पणूत रुपमा सञ्चालन गनत आवश्यक पने Technical Specification मा समावेश भए बमोन्जमका 
सम्पणुत सामग्रीिरु सहितको दरभाऊ एकमषु्ठ पेश गनुत पनेछ । 

९. सझंौता गनन समयशसमाः आपतूततकतात/प्रस्तावकले पशे गरेको प्रस्ताव आलंशक वा पणूत रूपमा छनौट गने 
वा नगने पणूत अधिकार आम्दा नेपालमा सरुक्षक्षत रिने छ । प्रस्ताव छनौट भएको प्रस्तावक/आपतूततकतातले 
कन्म्तमा रू. १५,००,०००।– (अक्षेरुपी पन्र लाख मात्र) बरावरको कन्म्तमा तीन वर्त मान्य िुने  बैंक 
जमानत (परफरमेन्स वोण्ड) पेश गरी सचूना पाएको लमततल े७ हदन लभत्र सझंौता गररसक्न ुपनेछ । 

१०.  आपतूतत र सञ्चालनमा ल्याउने समयशसमाः आपतूततकतात/प्रस्तावकल ेखररद आदेश प्राप्त गरेको लमततल े
६० हदन लभत्र आम्दा अस्पताल, दमक, झापामा तोककएको मेलशन जडान गरी पररक्षण सम्पन्न गनुतपछत 
।  

११. बैंक िमानत िफत हुने र कालोसचुीमा राखखनेः प्रस्तावनाका शतत उलघंन भएको वा प्रस्ताव छनौट 
भएकोमा सझंौता गनत नआएको अवस्थामा आपतूत तकतात/प्रस्तावकल ेपेश गरेको बैंक जमानत (ववड वोण्ड) 
जफत गररनेछ । आपतूत तकतात/प्रस्तावकले प्रस्ताव तथा सझंौतामा तोककएका शततको पालना नगरेमा वा 
एक महिना भन्दा वढी अवधिसम्म ववग्रेको मलेशनलाइ मरमत गरी सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा वा  
शतत अनरुूप नयााँ मेलशन सट्टामा उपलब्ि गराउन नसकेमा आपतूत तकतात/प्रस्तावकले पेश गरेको बैंक 
जमानत (परफरमेन्स वोण्ड) जफत गररनेछ । बैंक जमानत गनुत परेको अवस्थामा सवंन्न्ित 
आपतूत तकतात/प्रस्तावकलाइ कालोसचुी राख्न ेव्यवस्था गररनेछ ।  

१२. ववल िारी गनन र अधिम करकटिाः आपतूततकतात/प्रस्तावकले आपतूत तगने सम्पणूत सरसामानको जडान र 
पररक्षण सम्पन्न भए पतछ आम्दा नेपालको नाममा ववल जारी गनुतपनेछ । नेपालको प्रचललत काननू 
वमोन्जम लाग्ने कर एकमषु्ठ अधग्रम कट्टा गरर आंलशक भकु्तानी गररनेछ । आंलशक भकु्तानी भएको 
तर कर एकमषु्ठ कट्टा गररएकोमा समेत सझंौता अनरुूप बैंक जमानत (परफरमने्स वोण्ड) जफत गरी 
कालोसचुीमा राख्न वािा पने छैन ।  

१३. वारेन्िी तथा तनशलु्क ममतत एव ंसटिाः आपतूततकतात/प्रस्तावकले प्रस्ताव गने Computed Tomography 

(CT) Scan, आम्दा नेपालल ेसञ्चालनमा ल्याएको लमततबाट कन्म्तमा तीन वर्त सम्म तनशलु्क ममतत 
सभंार गनुतपनेछ । मेलशन ववगे्रको सचुना पाएको लमततले १ महिना लभत्र मरमत सम्पन्न गरी पणूतरूपमा 
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सञ्चालनमा ल्याउन नसकेमा आपतूत त गरेकै वा सो भन्दा उच्च गणुस्तर र क्षमतायकु्त नयााँ मेलशन 
सट्टा गनुतपनेछ । पहिलो तीन वर्तको अवधिमा मेलशन ववग्रेर सेवा अवरूद्द भएमा, सेवा अवरूद्द भएको 
समयमावधि तीन वर्त पतछ थप िुनेछ । थप भएको समयमा समेत मेलशन ववगे्रमा समय थप िुदै 
जानेछ । पणूतरूपमा मेलशन सञ्चालनमा आएको तीन वर्त नपगु्दा सम्म तनशलू्क मरमत र नयााँ मेलशन 
सट्टा गनुत पने दातयत्व यथावत रिनेछ । 

१४. ताशलमः आपतूततकतात/प्रस्तावकले प्रस्ताव गने Computed Tomography (CT) Scan को प्रयोगकतातलाइ, 

आवश्यक परेको वखत तनशलु्क ताललम हदनपुछत । 
१५. ममततको समयशसमाः आपतूततकतात/प्रस्तावकले प्रस्ताव गने Computed Tomography (CT) Scan 

बबधग्रएमा सचूना पाएको २४ घण्टा लभत्र ममतत वा नयााँ मेलशन हदएर सेवा सचुारू गनुतपछत ।  
१६. भकुतानीः आपतूततकतात/प्रस्तावकले मेलशन जडान गरी पररक्षण सम्पन्न गरे पश्चात ्आम्दा नेपालल ेप्रस्ताववत 

जम्मा मलू्यको पचास प्रततशत वा रु. १,५०,००,०००।– (एक करोड पचास लाख) मध्ये जुन रकम कम िुन्छ सो 
रकम उपलब्ि गराउने छ । वााँकक रकम तीन वर्त लभत्र प्रत्येक वर्त असार महिनाको अन्त्यमा ककस्तावन्दीमा 
भकु्तानी गनेछ । 

१७. छनौिको अधिकारः आपतूततकतात/प्रस्तावकले पेश गरेको प्रस्ताव आलंशक वा पणूत रूपमा छनौट गने वा 
नगने पणूत अधिकार आम्दा नेपालमा सरुक्षक्षत रिने छ । 

 

िामीले आम्दा नेपालको सचुना न.ं 008260/AMDA/102/207879 बमोन्जम सचूनामा तोककएको शतत पालना 
गने मञ्जुरी सहित यो प्रस्ताव पेश गरेको छौ ।  

 

प्रस्ताव पेश गने 

 

फमतको नामः  

 

िस्ताक्षरः.............................................................................. 
 

िस्ताक्षर गनेको नामः 
 

पदः  

 

लमततः 


