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बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः  २०७७।०५।३१) 

(16 September 2020) 
 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाशलत अस्पताल/परियोजनाका लाशर् आवश्यक औषशि, औषशिजन्य सामाशि तथा 
केशमकलहरु खरिद र्ननग पने भएकाले इच्छनक ईजाजत प्राप्त आपूशतगकतागहरुबाट यो सूचना 
(007244/AMDA/CO/207778) प्रकािन भएको शमशतले पन्ध्र शदन शभत्र तोशकएको ितगको अशिनमा िही 
बोलपत्र/दिभाउपत्र आह्वान र्रिएको छ । 
शर्तहरुः  
१.  बोलपत्र फािम आम्दा नेपालको वेवसाईट http://amda.org.np/ebidding माफग त खरिद र्नग सशकन्छ 

। सोका लार्ी बोलपत्रमा भार् शलन चाहने आपूशतगकतागले http://amda.org.np/ebidding माफग त भेण्डि 
िशजष्ट्र ेिन र्िेको हुननपछग  । 

२.  शवद्यनशतय माध्यमबाट बोलपत्र/दिभाउपत्र फािम आम्दा नेपालको नाममा Group ‘A’ (Medicine, 
Medical items and chemicals)  का लाशर् रू. ५,०००।– ि Group ‘B’ (Printing and 
Stationary) का लाशर् रु. १,०००।- नेपाल ईन्भेष्ट्मेण्ट बैक, शलशमटेड, दिबाि मार्गमा आम्दा नेपालको 
नाममा िहेको बैक खाता नं. ००१०१०१००२९००९ मा जम्मा र्िी बैक भौचि शवद्यनशतय माध्यमबाट फािम 
खरिद र्ने ठााँऊमा संलग्न र्ननग पने छ । बोलपत्र/दिभाउपत्र फािमको िनल्क शफताग हुने छैन ।  

३.  बोलपत्र पेि र्ननग अशि शमशत २०७७।०६।०६ (22 September 2020) र्ते शदउसो २:३० बजे 
आम्दा नेपालले भचनगअल माध्यमबाट शप्र-शवड बैठक सञ्चालन र्नेछ । भचनगअल माध्यमबाट सञ्चालन र्रिने 
शप्र-शवड बैठकमा भार् शलन चाहने आपूशतगकतागले आम्दा नेपालमा अशिम सनचना शदननपनेछ । अशिम 
सनचना प्राप्त भएमा संवन्धित आपूशतगकतागलाइ भचनगअल बैठकको शलंक उपलब्ध र्िाइनेछ । 

४.  बोलपत्र/दिभाउपत्र यो सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ औ ंशदन अथागत शमशत २०७७।०६।१४ (30 
September 2020) र्ते शदऊसो २:०० बजे शभत्र शवद्यनशतय माध्यमबाट पेि र्रिसक्नन पनेछ । 
आपनशतगकतागले कन नै कािणवि शवद्यनशतय माध्यमबाट वोलपत्र पेि र्नग नसकेमा, आम्दा नेपालमा सम्पकग  
र्िी शिलवन्दी बोलपत्र बनझाउन सके्नछन् । 

५.  बोलपत्र/दिभाउपत्रको साथमा आफूले कबोल र्िेको कन ल अननमाशनत िकमको २.५ प्रशतितले हुन 
आउने बिाविको िकम कन्धिमा तीन महीनाको लाशर् मान्यहुने र्रि आम्दा नेपालको नाममा जािी 
भएको शबडवण्ड संलग्न हुननपनेछ । तोशकए वमोशजमको शवडवण्ड समाबेि नर्िी बोलपत्र/दिभाउपत्र 
पेि र्िेमा संवन्धित फमग/कंपनीलाई कालोसूशचमा िाख्न सशकनेछ । छनौट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्र 
दाताले सूचना जािी भएको सात शदन शभत्र न्धिकृत िकम (भ्याट समेतको) जम्मा ५ प्रशतितका दिले 
हुन आउने िकम बिाबिको कन्धिमा एक वषग अवशि मान्य हुने र्िी आम्दा नेपालको नाममा जािी 
भएको पिफिमेन्स वोण्ड (बैंक ग्यािेन्टी) सहीत आम्दा नेपालसाँर् संझौता र्रिसक्नन पनेछ । अन्यथा 
शबडवण्ड जफत हुनेछ । बोलपत्र/दिभाउपत्रहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आिािमा आम्दा नेपालले 
थप बीस प्रशतितसम्म पिफिमेन्स वोण्ड (बैंक ग्यािेन्टी) मार् र्नग सके्नछ । 

६.  बोलपत्र/दिभाउपत्र फािम भदाग नेपाल सिकािको प्रचशलत शनयमाननसाि भ्याट बाहेकको नेपाली मनद्राको 
दििेट अंक ि अक्षि दनबैमा भननगपनेछ । अंक ि अक्षिमा शिशविा भएमा अक्षिमा लेन्धखएको दि मान्य 
हुनेछ । केिमेि भएको ठाउाँमा सही छाप र्ननगपनेछ । नेपाल सिकािलाई शतनग बनझाउनन पने भ्याट 
बाहेक सबै प्रकािका किहरु ि स्थाशनय स्तिमा शतननग पने अन्य सबै प्रकािका कि तथा िनल्कहरु 
दििेटमा समाबेि भएको माशननेछ । बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताले र्ननग पने कामको पूणग शवविण (कामको 
प्रकाि, स्थान, अवशि आशद) बनझी जानी दििेट भिेको माशननेछ । आवश्यक पिेमा आम्दा नेपालले 
बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताले प्रस्ताब र्िेको उपकिण/सेवा, काम तथा शनमागण कायगमा प्रयोर् र्नग प्रस्ताव 

http://amda.org.np/ebidding
http://amda.org.np/ebidding


2 

 

र्िेको सामानहरुको र्नणस्ति परिक्षण र्नग सके्नछ । तोशकएको र्नणस्ति बमोशजमको सामान आपूशतग वा 
काम सम्पन्न र्नग नसकेमा समेत पिफिमेन्स वोण्ड (बैंक ग्यािेन्टी) जफत हुनेछ । 

७.  शिलवन्दी बोलपत्र/दिभाउपत्रका साथ अद्यावशिक कम्पनी/फमग दताग प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, आ.व. 
२०७५/०७६ सम्मको किचनक्ताको प्रमाणपत्र/मूल्य अशभवृन्धि कि प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, संशक्षप्त परिचय 
तथा कायागननभव संलग्न र्ननगपनेछ ।   

८.  अन्य ितग तथा कायगशवविण बोलपत्र/दिभाउपत्र फािममा उले्लख भए बमोशजम हुनेछ । 
बोलपत्र/दिभाउपत्रमा संिोिन आवश्यक देन्धखएमा पेि र्ने अन्धन्तम शमशत अर्ावै आम्दा नेपालले 
संिोिन र्नग सके्नछ । 

९. बोलपत्र/दिभाउपत्र फािम बनझाउने अन्धन्तम शमशत अथागत २०७७/०६/१४ (30 September 2020) का 
शदन शदऊसो २ बजे सम्म बोलपत्र शवद्िनशतय माध्यमबाट वा शिलवन्दी बोलपत्र पेि र्ने ि सोशह शदन 
शदनको २:३० बजे बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताहरु वा शनजको प्रशतशनशिहरु समेतको िोहविमा आम्दा 
नेपाल, केन्धिय कायागलय, जोिपाटी, काठमाडौमंा खोशलने छ । उक्त शदन सावगजशनक शवदा पिेमा शबदा 
पशछ कायागलय खनलेको शदन सोही स्थान ि शमशतमा खोशलनेछ । बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताको प्रशतशनशि 
उपन्धस्थत नभएता पशन बोलपत्र/दिभाउपत्र खोल्न वािा पनगे्न छैन ।  

१०.  अस्पताल उपकिणको हकमा आवश्यकता अननसाि ISO/CE/IEC/US-FDA, औषशिको हकमा 
WHO-GMP प्रमाणपत्र ि सबै (औषशि, उपकिण वा अन्य) सामाशिहरुको हकमा उत्पादक कम्पनीको 
आशिकािी शवके्रताको प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप वा दिभाऊ पेि र्नग शदएको पत्र बोलपत्रका साथ पेि 
र्ननग पनेछ । 

११.  रितपूवगक प्राप्त नभएको बोलपत्र/दिभाउपत्र िद्द र्नग सशकने छ ।  
१२.  आम्दा नेपालले बोलपत्र/दिभाउपत्रदाताले पेि र्िेको प्रस्तावका समू्पणग काम/सिसामान/सेवा मधे्य 

आंशिक वा पूणग प्रस्ताव मात्र समेत छनौट र्नग सके्न छ ।  
१३. छनौट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्र दाता ि आम्दा नेपाल शबच संझौता सम्पन्न हुनासाथ आम्दा नेपाल 

मातहतको कायागलयहरुले खरिद आदेि/कायागदेि जािी र्नग सके्नछन् । आम्दा नेपाल मातहतका 
कायागलयहरुले जािी र्िेको खरिद आदेि वमोशजम तोशकएको स्थानमा तोशकए वमोशजमका समू्पणग 
सिसमान/सेवा तोशकएको समय शभत्र पूणगरुपमा बनझाउन पने छ अन्यथा आम्दा नेपालले पिफिमेन्स 
वण्ड जफत र्नग सके्न छ । कायागदेि जािी भएको शमशतले शनमाणग संवन्धि काम र्ने व्यवसायीले 
बोलपत्र/दिभाउपत्रफािममा तोशकएको अवशि शभत्र ि अन्य आपूशतगकतागहरुले आम्दा नेपाल मातहतका 
कायागलय/अस्पताल/परियोजनाहरुले जािी र्िेको कायागदेि/खरिद आदेि बमोशजम तोशकएको स्थानमा 
तोशकएको समय शभत्र बस्तन, सेवा तथा सिसामानहरु छनौट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्रदाताले पूणगरुपमा 
हस्तान्तिण र्रिसक्ननपनेछ अन्यथा पिफिमेन्स वोण्ड जफत हुनेछ वा आम्दा नेपालले शनिागिण र्ने 
जरिवाना, बैंक ग्यािेन्टीबाट असनल उपि र्रिनेछ । 

१४.  आम्दा नेपाल ि बोलपत्र/दिभाउपत्र दाता शबच संझौता सम्पन्न भई आम्दा नेपाल मातहतको कायागलयले 
खरिद आदेि जािी र्िेको शमशतले ३० (शतस) शदन शभत्र सामशिहरु उपलब्ध र्रि सक्ननपने छ । 
बोलपत्र/दिभाउपत्र दातालाई पेन्धि आवश्यक पिेमा शनमागण कायगको हकमा आम्दा नेपालको 
शनयमाननसाि जम्मा संझौता िकमको बढीमा बीस प्रशतित िकम बोलपत्र/दिभाउपत्रदाताले पेि र्िेको 
एड्भान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टीको आिािमा सो बिाबिको िकम मात्र भनक्तानी शदन सशकनेछ । बोपतत्रदाताले 
छनौट भएको बोलपत्रबाट एकै पटक सिसमान उपलब्ध र्िाउने अवस्थामा बोलपत्रमा उले्लख र्िेको 
कन ल जम्मा िकम बिाबि एड्भान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी पेि र्िेमा बढीमा अशस प्रशतित बिाबिको िकम 
पेन्धि भनक्तानी र्नग सशकने छ । छनौट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताले आम्दा नेपालसाँर् र्िेको 
संझौताको ितगहरु पालना र्नग असमथग भएमा आम्दा नेपालले पिफिमेन्स बोण्ड ि एड्भान्स पेमेन्ट 
ग्यािेन्टी दनवै जफत र्नेछ । 
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१५.  आयन तोशकएको बस्तन, सेवा वा सिसामानहरुको हकमा, आम्दा नेपालका लाशर् सो बस्तन, सेवा वा 
सिसामानहरु बनझाउाँदा वा प्रयोर् र्दागको शदनमा सोको जम्मा आयन अवशि कन्धिमा अशस प्रशतित 
बााँकी िहेको हुननपनेछ । 

१६. आम्दा नेपालका लाशर् आपूशतग र्ने उपकिण, बस्तन, सेवा वा सिसामानहरु उत्पादकले प्याशकङ्ग र्रि 
बजािमा शवतिण र्दागको अवस्थामा हुननपनेछ । क्षशतिस्त वा ममगत संभाि र्रिएको सिसामान आपूशतग 
तथा प्रयोर् न्धिकाि र्रिने छैन । आम्दा नेपालले हस्तान्तिण शलनन अर्ावै कन नै प्रकािको क्षशत हुन 
पनरे्मा सो क्षशतको शजमे्मवािी छनौट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताले शलनन पनेछ । 

१७.  आम्दा नेपालले जारि र्िेको खरिद आदेि बमोशजम तोशकएको समयावशि शभत्र आंशिक मात्र काम 
सम्पन्न हुने परिन्धस्थशत ठहि भएमा, कन नै पशन बखत संझौता िद्द र्रि तोशकएको समयावशि शभत्र काम 
सम्पन्न र्नग आवश्यक अन्य व्यवस्था र्नग सके्नछ । संझौता र्िेको आपनशतगकतागले आंशिक काम सम्पन्न 
र्नागले परियोजनाको काममा उत्पन्न व्यविानको क्षशतपूशतग िरुप, आम्दा नेपालले बााँकी काम सम्पन्न 
र्नग अन्य आपनशतगकतागलाई परिचालन र्दाग लारे्को समू्पणग मूल्यको बीस प्रशतित थप र्रि जरिवाना 
तोक्न वा पिफिमेन्स वोण्ड ि एडभान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी जफत र्नग सके्नछ ।  

१८.  नेपाली मनद्रामा क्रस चेक माफग त भनक्तानी र्रिनेछ । नेपाल सिकािको प्रचशलत शनयमाननसाि लागे्न कि 
अशिम कट्टा र्रिनेछ । 

१९.  आपनशतगकतागले संझौता बदि र्नग चाहेमा कन्धिमा एक मशहना अर्ावै शलन्धखत सूचना शदननपनेछ । संझौता 
बदि हुने अवस्थामा आम्दा नेपालले पिफिमेन्स वोन्ड ि एडभान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी जफत र्नेछ । 
संझौता बदिको प्रस्ताव न्धिकाि र्ने वा नर्ने अशिकाि आम्दा नेपालमा सनिशक्षत िहनेछ । 

२०.  संझौता कायागन्वयन र्दाग तोशकएका बस्तन, सेवा वा सिसामानहरुको र्नणस्तिको सनशनशितता, आवश्यक 
प्राशवशिक सहयोर् ि अन्य सबै प्रकािका सिसहयोर्, बोलपत्र/दिभाउपत्रसाथ पेि र्िे वमोशजम 
आपूशतगकतागले उपलब्ध र्िाउनन पनेछ । 

२१.  बोलपत्र/दिभाउपत्रहरु आंशिक वा पूणगरुपमा, जानकािी शदई वा नशदई न्धिकृत र्ने वा नर्ने समू्पणग 
अशिकाि, पूणग रुपमा आम्दा नेपालमा सनिशक्षत िहनेछ  

बोलपत्र/दिभाउपत्र  संवन्धि थप जानकािीको लाशर् तलको ठेर्ानामा सम्पकग  र्नग सशकनेछ । 

 
सम्पकत  राखे्न ठेगाना 

 
   आम्दा नेपाल 
   केिीय कायागलय  
   र्ोकणेश्वि-६, काठमाडौ ं
   टेशलफोनिः ०१–९१०२३५/४९१११४०  
   ईमेलिः  amda@amda.org.np  
    
आम्दा नेपालको उपिोक्त सूचना वमोशजम तोशकएका उपिोक्त ितगहरु पूणगरुपमा न्धिकाि र्दगछन /र्दगछौ ं। 

संस्थापक वा आशिकािीक पदाशिकािीको नामिः  .................................. 

हस्ताक्षििः  ...........................................................  

शमशतिः  .............................  
 
फमगिः  कंपनीको छाप  
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