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शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सचूना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः २०७५।०६।१८ ) 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत भटुानी शरणार्थीहरुका लार्ी प्रार्थलिक स्वास््य सेवा पररयोजना, दिक 
झापाको प्रयोजनको लार्ी केही िेडिकल तर्था ईलेक्टटकल उपकरण/सरसािानहरू (Air Conditioner, Pulse 
Oximeter, Digital Fetal Doppler, Blood Glucometer, Suction Machine, Digital Weighing 
Machine, Oxygen Concentrator, Delivery set, Dental Chair, HBA 1c Analyzer, Dead Body 
Freezer, Blood Pressure Machine, Patient Bed, Bed Site Tool, Visitors Chair) खररद र्नुग 
पने भएकोले ईजाजत प्राप्त ईच्छुक आपरू्त गकतागहरुबाट यो सचूना (सचूना न.ं 006078/AMDA PHCP/2018) 
प्रकालशत भएको लिर्तले २१ ददन लभत्र र्ोकणेश्वर ६, जोरपाटी क्स्र्थत आम्दा नेपालको केन्रीय कायागलयिा 
आईपगु्ने र्री लशलबन्दी बोलपत्र आब्हान र्ररएको छ । 

यस सचूना सम्बक्न्ि बबस्ततृ जानकारीको लार्ी आम्दा नेपालको वेभसाईट www.amda.org.np वा र्नम्न 
ठेर्ानािा सम्पकग  राख्नु हुन सिेत अनरुोि छ । 

िततहरिः 

१. ईच्छुक बोलपत्र/दरभाउपत्र खररद कतागले बोलपत्र/दरभाउपत्र फारि सिहु कः ववद्िरु्तय सािानको लार्ी 
रु. ५००।०० (अक्षेरुपी पााँच सय िात्र) र सिहु खः िेडिकल सरसािानको लार्ी रू. २,०००।०० (अक्षेरुपी 
दरू्ग हजार िात्र) छुट्टाछुट्टै फफताग नहुने र्री नर्द र्तरी फिग/कम्पनी नववकरण भएको ईजाजतपत्रको 

प्रर्तललवप, भ्याट/प्यान दताग प्रिाणपत्रको प्रर्तललवप र आ.ब. २०७३।७४ सम्िको करचटुताको प्रिाणपत्रको 
प्रर्तललवप सिेत सलंग्न र्रर ललखखत र्नवेदन ददई आम्दा नेपाल, भटुानी शरणार्थीहरुका लागर् प्रार्थलिक 

स्वास््य सेवा पररयोजना, दिक, झापा र आम्दा नेपाल केन्रीय कायागलय, र्ोकणेश्वर ६, जोरपाटी, 
काठिाण्िौंबाट प्राप्त र्नग सफकनेछ । 

२. लशलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र पेश र्दाग लशलवन्दी खािको बादहर फिग/कंपनीको नाि, ठेर्ाना, सम्पकग  
टेललफोन नमं्बर स्पष्टरुपिा उल्लेख र्नुगपनेछ । लशलवन्दी खाििा आफुले आपरु्तग र्नग चाहेको सरसािानको 
नाि र सचूना नम्बर र सिहु प्रष्टसाँर् लेखखएको हुनपुनेछ । 

३. ररतपवूगकको लशलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र यो सचूना प्रकालशत भएको लिर्तल े२१ ददन लभत्र अर्थागत ् लिर्त 

२०७५।०७।०७ र्त ेददनको ४ बज ेलभत्र आम्दा नेपाल केन्रीय कायागलय जोरपाटीिा पेश र्ररसटन ुपने छ । 
उटत ददन सावगजर्नक ववदा परेिा ववदा पर्छ कायागलय खुलेको ददन तोफकएको स्र्थान र सियिा पेश र्ररसटन ु

पनेछ ।  
४. बोलपत्र/दरभाउपत्रको सार्थिा आफूले कबोल र्रेको सिुहको कुल अनिुर्नत रकिको २.५ प्रर्तशतले हुन 

आउने बरावर रकि कक्म्तिा लिर्त २०७५  िाघ ०७ र्त ेसम्िका लागर् िान्यहुने आम्दा नेपालको नाििा 
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जारी भएको बबिवण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) सलंग्न हुनपुने छ । तोफकए विोक्जिको वविवण्ि सिाबेश नर्री 
बोलपत्र/दरभाउपत्र पेश र्रेिा सवंक्न्ित फिग/कंपनीलाई कालो सगुचिा राख्न सफकनेछ । आपरु्तगकताग 
(बोलपत्र/दरभाउपत्रदाता) छनौट भई सचूना जारी भएको सात ददन लभत्र क्स्वकृत रकि भ्याट सिेत स्वीकृत 
रकिको जम्िा ५ प्रर्तशत (पााँच प्रर्तशत) का दरल ेहुन आउने रकि बराबरको एक वर्ग िान्य हुने र्री आम्दा 
नेपालको नाििा जारी भएको परफरिेन्स वोण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) सदहत आम्दा नेपालसाँर् सझंौता र्ररसटन ु

पनेछ, अन्यर्था वविवण्ि जफत हुनेछ ।  
५. बोलपत्र/दरभाउपत्र फारि भदाग भ्याट बाहेकको जम्िा रकि नेपाली िरुाको दररेट अकं र अक्षर दबुिैा 

भनुगपनेछ । अकं र अक्षरिा दवुविा भएिा अक्षरिा लेखखएको दर िान्य हुनेछ । केरिेट भएको ठाउाँिा सही 
छाप र्नुगपनेछ । बोलपत्र/दरभाउपत्र फारिको प्रत्येक पानािा बोलपत्रदाताल ेसही छाप र्रेको हुनपुनेछ । 
त्यस्तो नभएको पार्एिा बोलपत्र फारि रद्द र्ररनेछ । नेपाल सरकारलाई र्तनग बझुाउन ुपने भ्याट बाहेक 

सब ैप्रकारका करहरु र स्र्थार्नय स्तरिा र्तनुग पने अन्य सब ैप्रकारका कर तर्था शलू्कहरु दररेटिा सिाबशे 

भएको िार्ननेछ । बोलपत्रदाता/दरभाउपत्र दाताल ेतोफकएको सािान आपरू्तग ददन ुपने स्र्थान, अवगि आददको 
पणूग वववरण वझुी जानी दररेट भरेको िार्ननेछ । आवश्यक परेिा आम्दा नेपालल ेदरभाउपत्र/बोलपत्रदाताल े

पेश र्रेको सािानहरुको र्णुस्तर पररक्षण र्नग सटनेछ । तोफकए विोक्जिको र्णुस्तरीय सािान आपरू्तग 
र्नग नसकेिा सिेत परफरिेन्स वोण्ि (बैंक ग्यारेन्टी) जफत हुनेछ । 

६. लशलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्रका सार्थ अध्यावगिक कम्पनी/फिग दताग प्रिाणपत्रको प्रर्तललवप, आ.व. 

२०७३/०७४ को करचुटताको प्रिाणपत्रको प्रर्तललवप, िलू्य अलभवदृ्गि कर प्रिाणपत्रको प्रर्तललवप, 
कम्पनी/फिगको सकं्षक्षप्त पररचय तर्था कायागनभुवपत्रको प्रिाखणत प्रर्तललवप, स्वघोर्णा पत्र, 

कम्पनी/उत्पादकले ददएको वस्त/ुसेवा बबके्रताको आगिकाररक पत्रको प्रर्तललवप सलंग्न र्नुगपनेछ ।  
७. अन्य शतग तर्था कायगवववरण बोलपत्र/दरभाउपत्र फारििा उल्लेख भए बिोक्जि हुनेछ । बोलपत्र/दरभाउपत्रिा 

सशंोिन आवश्यक देखखएिा पेश र्ने अक्न्ति लिर्त अर्ाव ैआम्दा नेपालल ेसशंोिन र्नग सटनेछ । 
८. लशलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्रहरु लिर्त २०७५।०७।०७ र्त ेददउाँसो ४।१५ बजे बोलपत्र/दरभाउपत्र दाताहरु वा 

र्नजको प्रर्तर्नगिहरु सिेतको रोहवरिा आम्दा नेपालको केन्रीय कायागलय, जोरपाटी, काठिािौंिा खोललने 

छ । उटत ददन सावगजर्नक ववदा परेिा ववदा पर्छ कायागलय खुलेको ददन सोही स्र्थानिा ददनको १० बज े
खोललनेछ । बोलपत्र/दरभाउपत्र दाताको प्रर्तर्नगि उपक्स्र्थत नभएता पर्न बोलपत्र/दरभाउपत्र  खोल्न वािा 
पगु्ने छैन । 

९. ररतपवूगक प्राप्त नभएको बोलपत्र/दरभाउपत्र उपर कुन ैकारवाही हुने छैन ।  
१०. आम्दा नेपालल ेदरभाउपत्र/बोलपत्रदाताल ेपेश र्रेको प्रस्ताव िध्ये कुन ैएक वा सम्पणूग सरसािान/सेवा सिेत 

छनौट र्नग सटनेछ । खररद सझंौता बब.स. २०७६ असार िसान्त सम्िको लार्ी िान्य हुने र्रर र्ररनेछ । 
सझंौता अवगिभर लशलवन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्रिा उल्लेखखत प्रस्तावको दर तर्था वववरण पररवतगन िान्य 

हुने छैन । 
११. छनौट भएको बोलपत्र/दरभाउपत्रदाता अर्थागत ्आपरू्तगकताग र आम्दा नेपाल बबच सझंौता सम्पन्न हुना सार्थ 

आम्दा नेपाल वा आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत पररयोजना/अस्पतालल ेखररद आदेश जारी र्नग सटनेछ 
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। आम्दा नेपालल ेजारी र्रेको खररद आदेश विोक्जि तोफकएको स्र्थानिा २०७५ परु् १६ र्त े (तदनसुार 

डिसेम्बर ३१, २०१८) लभत्र तोफकए विोक्जिका सम्पणूग बस्त,ु सेवा तर्था सरसािानहरु आपरू्तगकतागले पणूगरुपिा 
बझुाउन नसकेिा परफरिेन्स वोण्ि जफत र्नग सटने छ वा आम्दा नेपालल ेर्निागरण र्ने जररवाना बैंक 

ग्यारेन्टीबाट असलु उपर र्ररनेछ । 
१२. आम्दा नेपाल र आपरू्तगकताग बबच सझंौता सम्पन्न भई आम्दा नेपालल े खररद आदेश जारी र्रेपर्छ 

आपरू्तगकतागलाई अगिि भटुतानी (Advance Payment) आवश्यक परेिा खररद आदेशिा उल्लखेखत 

भ्याट सिेत जम्िा कुल रकि बराबरको आम्दा नेपालको नाििा जारी भएको ‘एड्भान्स पेिेन्ट ग्यारेन्टी’ 

पेश र्नुगपनेछ । एड्भान्स पेिेन्ट ग्यारेन्टीको बदििा असी प्रर्तशत रकि “एड्भान्स पेिेन्ट” ददन सफकनेछ 

। आपरू्तगकतागले सझंौताको शतगहरु पालना र्नग वा तोफकएको सिय सम्ििा सािानको आपरू्तग र्नग असिर्थग 
भएिा आम्दा नेपालले परफरिेन्स बोण्ि र एड्भान्स पेिेन्ट ग्यारेन्टी दवु ैजफत र्नेछ । 

१३. आय ुतोफकएको बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरुको हकिा, आम्दा नेपालल ेसो बस्त,ु सवेा वा सरसािानहरु 

प्राप्त र्दागको ददनिा सो को जम्िा आय ुअवगि कक्म्तिा अलस प्रर्तशत वााँकी रहेको हुनपुनेछ । 

१४. आम्दा नेपाललाई आपरू्तग र्ने बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरु उत्पादकल ेप्याफकङ्र् र्रर बजारिा ववतरण 

र्दागको अवस्र्थािा हुनपुनेछ । क्षर्तिस्त सरसािान क्स्वकार र्ररने छैन । आम्दा नेपालले आपरू्तगकतागबाट 

प्राप्त सरसािानहरुको पररक्षण प्रर्तवेदन पास नर्दागसम्ि सरसािानहरुको क्षर्त हुन परेु्िा सो को क्जम्िेवारी 
आपरू्तगकतागले ललन ुपनेछ । 

१५. आपरू्तगकतागले खररद आदेशिा तोके विोक्जि आपरू्तग नर्रेको खण्ििा उटत बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरु 

क्स्वकार हुने छैन र उपरोटत काििा हुने सियको अनावश्यक खचगको सोिभनागको लागर् हरेक पटक बीस 

प्रर्तशतका दरल ेजररवाना र्नग सटनेछ । त्यस्तो जररवाना रकि नर्द वा परफरिेन्स वोण्िबाट असलु उपर 
र्नग सफकनेछ । 

१६. आम्दा नेपालल ेतोकेको सियलभत्र तोफकएका बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरु आपरू्तगकतागले बझुाउन नसकेिा 

आम्दा नेपालल ेअन्य पक्षसाँर् उटत बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरु खररद र्नग सटनेछ । आम्दा नेपालल ेअन्य 

आपरू्तगकतागबाट खररद र्रेको सरसािानहरुको सम्पणूग िलू्यको जररवाना वा बैंक ग्यारेन्टी (परफरिेन्स वोण्ि) 

जफत र्रर आपरू्तगकतागसाँर् भएको सझंौता भङ्र् र्नग सटनछे । 

१७. आम्दा नेपालल े जारी र्रेको खररद आदेश विोक्जि सम्पणूग बस्त,ु सेवा तर्था सरसािानहरु तोफकएको 
स्र्थानिा बझुाई सके पश्चात ्सिेत सोको पररक्षण पर्छ िात्र नेपाली िरुािा क्रस चेक िाफग त भटुतानी र्ररनेछ 

। नेपाल सरकारको प्रचललत र्नयिानसुार लाग्ने कर अगिि कट्टा र्ररनेछ । 
१८. आपरू्तगकतागले सझंौता वदर र्नग चाहेिा कक्म्तिा तीन िदहना अर्ाव ैललखखत सचुना ददनपुनेछ अन्यर्था आम्दा 

नेपालल ेपरफरिेन्स वोन्ि जफत र्नेछ । सझंौता बदरको प्रस्ताव क्स्वकार र्ने वा नर्ने अगिकार आम्दा 
नेपालिा सरुक्षक्षत रहनेछ । 
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१९. सझंौता सम्पन्न र्दाग तोफकएका बस्त,ु सेवा वा सरसािानहरुको र्णुस्तरको सरु्नक्श्चतता, आवश्यक 

प्राववगिक सहयोर् र अन्य सब ैप्रकारका सरसहयोर्, दरभाउपत्र/बोलपत्र सार्थ पेश र्रे विोक्जि आपरू्तगकतागले 

उपलब्ि र्राउन ुपनेछ । 

२०. दरभाउपत्र/बोलपत्रहरु आलंशक वा पणूगरुपिा, जानकारी ददई वा नददई क्स्वकृत र्ने वा नर्ने सम्पणूग अगिकार, 
पणूग रुपिा आम्दा नेपालिा सरुक्षक्षत रहनेछ । 

 

बोलपत्र/दरभाउपत्र  सवंक्न्ि र्थप जानकारीको लागर् तलको ठेर्ानािा सम्पकग  र्नग सफकनेछ । 

 

 

सम्पकत  राख्न ेठेगाना 

 

भटुानी शरणार्थीहरूका लार्ी प्रार्थलिक स्वास््य 
पररयोजना 

 आम्दा नेपाल 

दिक, झापा  र्ोकणेश्वर-६, जोरपाटी ,काठिािौं 

फोन न.ं ०२३-५८२२७५, ५८२२७६  फोन न.ं ०१-४९१०२३५, ४९१११४० 

phcp.damak@amda.org.np  र्िेलः amda@amda.org.np 

 

आम्दा नेपालको उपरोटत सचूना विोक्जि तोफकएका उपरोटत शतगहरु पणूगरुपिा क्स्वकार र्दगछु / र्दगछौं । 

ससं्र्थापक वा आगिकारीक पदागिकारीको नािः .....................................................................  

हस्ताक्षरः ......................................................................  
लिर्तः .............................  

फिग/कंपनीको छापः 
 


