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आ ा नेपालको सूचना नं. 006970/AMDA/SCWH/2076-77 बमोिजमको 
ाव फारम 

 

SN Description Offer/Condition 

1 Equipment 5-Part Hematology Analyzer 
Fully Automated with auto 
loader   

2 Brand name  

3 Model number  

4 Full replacement/maintenance 
warranty (including 
malfunction, error reporting 
and manufacturing defects  

Free of cost for 2 years. 

5 Delivery/installation/test 
site 

Siddhartha Children and women 
hospital, Butwal 

6 User training Free of cost 

7 Rate of supplies and reagent Include as annex -1 

8 Minimum validity of rate of 
supplies and reagents 

 2 years. 

9 Down-payment (A)*  

10 Monthly installment (B)  

11 Total installment months (C)  

12 Total Cost (A+BxC)  

*Down payment: Maximum 20% of total cost or NRs. 2,80,000.00 
whichever is lower. 

 
ावका शतह  

१. आपूितकताले/ ावकले तोिकएको सामान िब ी गन इजाजत ा  गरेको नुपछ । 
२. आपूितकताले/ ावकले ाव गरेको सामान Hematology Analyzer(5-Part 

deferential, Fully Automated with auto loader) ािवत सामानको 
अिधकतम मु  . १४,००,०००।- नुपछ । 
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३. आपूितकताले/ ावकले ाव गरेको Hematology Analyzer मा  योग ने 
Reagent को सुिच र क मा दूइ वष मु वृ ी न ने दरभाउ िववरण पेश गनुपछ । 

४. आपूितकताले/ ावकले ाव गन Hematology Analyzer िव ेको वा काम नगरेको 
अव थामा क मा दुई वष िभ  िनशु  ममत संभार र आव क परेमा नयाँ मेिशन स ा 
गनुपछ ।  

५. आपूितकताले/ ावकले ाव गन Hematology Analyzer को योगकतालाइ िनशु  
तािलम िदनुपछ । 

६.  आपूितकताले/ ावकले ख रद आदेश ा  गरेको िमितले १५ िदन िभ  िस.बा.म. 
अ ताल, बुटवलमा जडान गरी प र ण स  गनुपछ ।  

७. आपूितकताले/ ावकले ाव गन Hematology Analyzer िबि एमा सूचना पाएको 
२४ घ ा िभ  ममत वा नयाँ मेिशन िदएर सेवा सुचा  गनुपछ ।  

८. आपूितकताले/ ावकले ावको साथमा Hematology Analyzer को पूण िववरण 
खु ने कागजात संल  गरेको नु पछ (Operating Catalog, Per test मु  आदी) 
। 

९. ावकले पेश गरेको ावको मू ाकन गदा ािवत उपकरणको िव सिनयता, 
उपकरणको ज ा मु  र दूइ वष स  दैिनक ८० िवरामीको प र ण गदा खपत 

ने Reagents को लागत समेतको आधारमा ग रनेछ ।  
१०. ाव छनौट गन नगन पूण अिधकार आ ा नेपालमा सुरि त रहने छ। ाव छनौट भएको 

ावक/आपूितकताले क मा . १४,००,०००।– (अ े पी चौध लाख मा ) वा ज ा ािवत 
मु को ५% मु  बराबरको बैक जमानत पेश गरी सूचना पाएको िमितले ७ िदन िभ  संझौता ग रस ु 
पन छ । 
 

 
हामीले आ ा नेपालको सुचना नं. 006970/AMDA/SCWH/2076-77 बमोिजम सूचनामा 
तोिकएको शत पालना गन म जुरी सिहत यो ाव पेश गरेको छौ ।  
 

ाव पेश गनकोः 
 
फमको नामः 
 
ह ा रः.............................................................................. 
 
ह ा र गनको नामः 
 
पदः  
 
िमितः 
 
 
 

 
  




