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शिलवन्दी बोलपत्र÷दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७६÷१०÷०१ 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत आम्दा माइन्डस् को आशथगक सहयोर्मा सञ्चाशलत मातृ शििु स्वास्थ्य परियोजना 
मार्ग त दाङ् शजल्लाको र्ढवा र्ाउँपाशलका के्षत्रशित्रका खबािी नाका, मुशसनाका, शिमशिमे ि 
कालाकाँटेमा सामुदाशयक स्वास्थ्य ईकाइ ि र्ाउँघि क्लिनीक िवन शनमागण र्नुगपने िएकाले  ईचु्छक 
प्रिशलत कानून बमोशजम ईजाजत प्राप्त र्मगहरुबाट यो सूिना (सूिना 
नं.006866/AMDA/MCHP/2020) प्रकाशित िएको शमशतले २१ शदन शित्र आम्दा नेपालको केन्द्रीय 
कायागलय, काठमाण्डमंा आई पुगे्न र्रि शनम्न ितग सशहत शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान र्रिएको छ । 
यस सूिना सम्बन्धी शवसृ्तत शवविणका लाशर् तलको ठेर्ानामा सम्पकग  िाख्नुहुन समेत अनुिोध छ । 
 
िर्तहरुः 
१. बोलपत्र/दििाउपत्र र्ािम रु. ५,०००।- (अक्षरुपी रु. पाँि हजाि मात्र) शर्ताग नहुने र्िी 

नर्द शतिी र्मग/कम्पनी नशवकिण िएको ईजाजतपत्रको प्रशतशलशप ि आ.ब. २०७५।०७६ को 
कििुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशप समेत संलग्न र्रि शलक्लखत शनवेदन पेि र्िी  
‘प्राशवशिक र आशथतक’ प्रस्ताव पेि र्ने र्ािम आम्दा नेपाल केन्द्रीय कायागलय, जोिपाटी 
काठमाण्ड ं वा आम्दा नेपाल, मातृशििु स्वास्थ्य परियोजना, र्ढवा, दाङ्गबाट प्राप्त र्नग 
सशकनेछ । बोलपत्र पेि र्नुग अशघ शमशत २०७६।१०।१० र्ते शदऊसो २:०० बजे आम्दा नेपाल, 

जोिपाटीमा  शप्र-शवड बैठक हुने छ । 

 
२. शिलवन्दी बोलपत्र पेि र्दाग शिलवन्दी खामको बाशहि र्मग/कंपनीको नाम, ठेर्ाना, सम्पकग  

टेशलर्ोन नंम्बि स्पष्टरुपमा उले्लख र्नुगपनेछ ि शिलवन्दी खाममा आरु्ले र्नग िाहेको 
कामको नाम ि सूिना नम्बि 006866/AMDA/MCHP/2020_Construction of CHU 
and/or ORC सशहत प्राशवशधक वा आशथगक प्रस्ताव हो प्रष्टसँर् उले्लख र्रिएको हुनुपनेछ । 

३. रितपूवगकको शिलवन्दी बोलपत्र यो सूिना प्रकाशित िएको शमशतले २१ औ ंशदन शदऊसो २ 
बजे शित्र आम्दा नेपाल केन्द्रीय कायागलय जोिपाटीमा पेि र्रिसकु्न पनेछ।  

४. बोलपत्रको साथमा आरू्ले कबोल र्िेको िकम ि सोमा लागे्न मूल्य अशिबृक्लि कि (भ्याट) 
समेत वा जम्मा अनुमाशनत मुल्यमधे्य जुन बशढ हुन आउछ त्यस मुल्यको २.५% ले हुन 
आउने बिावि िकमको तीन महीनाको लाशर् मान्यहुने र्रि आम्दा नेपालको नाममा जािी 
िएको शबडवण् संलग्न हुनुपने छ । तोशकए वमोशजमको शवडवण् समाबेि नर्िी बोलपत्र 
पेि र्िेमा संवक्लन्धत र्मग/कंपनीलाई कालोसूशिमा िाख्न सशकनेछ । छनडट िएको 
बोलपत्रदाताले, सूिना जािी िएको सात शदन शित्र क्लस्वकृत िकम भ्याट समेतको जम्मा पाँि 
प्रशतितका दिले हुन आउने िकम बिाबिको, संलग्न बोलपत्र र्ािममा उले्लख िएको अवशध 
सम्म मान्य हुने र्िी आम्दा नेपालको नाममा जािी िएको पिर्िमेन्स वोण् (बैंक ग्यािेन्टी) 
सहीत आम्दा नेपालसँर् संझडता र्रिसकु्न पनेछ, अन्यथा शबडवण् जर्त हुनेछ । 
बोलपत्रहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधािमा आम्दा नेपालले थप बीस प्रशतितसम्म 
पिर्िमेन्स वोण् (बैंक ग्यािेन्टी) मार् र्नग सके्नछ । 

५. बोलपत्र र्ािम िदाग नेपाल सिकािको प्रिशलत शनयमानुसाि भ्याट बाहेकको नेपाली मुद्राको 
दििेट अंक ि अक्षि दुबैमा िनुगपनेछ । अंक ि अक्षिमा शिशवधा िएमा अक्षिमा लेक्लखएको 
दि मान्य हुनेछ । केिमेि िएको ठाउँमा सही छाप र्नुगपनेछ । नेपाल सिकािलाई शतनग 
बुझाउनु पने भ्याट बाहेक सबै प्रकािका किहरु ि स्थाशनय स्तिमा शतनुग पने अन्य सबै 
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प्रकािका कि तथा िूल्कहरु दििेटमा समाबेि िएको माशननेछ । बोलपत्रदाताले र्नुग पने 
कामको पूणग शवविण (कामको प्रकाि, स्थान, अवशध आशद) बुझी जानी दििेट ििेको माशननेछ 
। आवश्यक पिेमा आम्दा नेपालले बोलपत्रदाताले प्रस्ताब र्िेको काम तथा शनमागण कायगमा 
प्रयोर् र्नग प्रस्ताव र्िेको सामानहरुको रु्णस्ति परिक्षण र्नग सके्नछ । तोशकएको रु्णस्ति 
बमोशजमको सामान आपूशतग वा काम सम्पन्न र्नग नसकेमा समेत पिर्िमेन्स वोण् (बैंक 
ग्यािेन्टी) जर्त हुनेछ । 

६. शिलबन्दी बोलपत्रका साथ अद्यावशधक कम्पनी/र्मग दताग प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, आ.व. 
२०७५/०७६ सम्मको कििुक्ताको प्रमाणपत्र/मूल्य अशिवृक्लि कि प्रमाणपत्रको प्रशतशलशप, 
कम्पनी/र्मगको दताग प्रमाणपत्र, संशक्षप्त परििय तथा कायागनुिव संलग्न र्नुगपनेछ ।  

७. अन्य ितग तथा कायगशवविण बोलपत्र र्ािममा उले्लख िए बमोशजम हुनेछ । बोलपत्रमा 
संिोधन आवश्यक देक्लखएमा पेि र्ने अक्लन्तम शमशत अर्ावै आम्दा नेपालले संिोधन र्नग 
सके्नछ । 

८. शिलबन्दी बोलपत्रहरु, बोलपत्र र्ािम बुझाउने अक्लन्तम शमशतको शदनको ३।३० बजे बोलपत्र 
दाताहरु वा शनजको प्रशतशनशधहरु समेतको िोहविमा प्राशवशधक प्रस्ताव आम्दा नेपालको केन्द्रीय 
कायागलयमा खोशलने छ । उक्त शदन सावगजशनक शवदा पिेमा शबदा पशछ कायागलय खुलेको 
शदन सोही स्थान ि शमशतमा खोशलनेछ । बोलपत्र/दििाउपत्र दाताको प्रशतशनशध उपक्लस्थत 
निएता पशन बोलपत्र  खोल्न वाधा पुगे्न छैन ।  

९. रितपूवगक प्राप्त निएको बोलपत्र उपि कुनै कािवाही हुने छैन ।  
१०. आम्दा नेपालले बोलपत्रदाताले पेि र्िेको प्रस्ताव मधे्य कुनै एक वा समू्पणग 

काम/सिसामान/सेवा समेत छनडट र्नग सके्नछ । संझडताको अवशध शनमाणग संवक्लन्ध काम 
सम्पन्न िए पश्चात् एक वर्ग अवशध सम्म मान्य हुने र्रि र्रिनेछ । 

११. छनडट िएको बोलपत्रदाता ि आम्दा नेपाल शबि संझडता सम्पन्न हुनासाथ आम्दा नेपाल वा 
आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाशलत अस्पताल÷परियोजनाले कायागदेि जािी र्नग सके्नछ । 
कायागदेि जािी िएको शमशतले शनमाणग संवक्लन्ध काम र्ने व्यवसायीले बोलपत्रर्ािममा 
तोशकएको अवशध शित्र आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाशलत कायागलय/अस्पताल/परियोजनाहरुले 
जािी र्िेको कायागदेिमा तोशकएको स्थानमा, तोशकएको समू्पणग परिमाणको काम वा 
सिसामानहरुको आपूशतग पूणगरुपमा सम्पन्न र्रि आम्दा नेपाललाई हस्तान्तिण र्रिसकु्न पनेछ 
। आम्दा नेपालले जािी र्िेको कायागदेि बमोशजम तोशकएको स्थानमा तोशकएको समय शित्र 
तोशकए वमोशजमको समू्पणग काम (शनमागण तथा आपूशतग) छनडट िएको बोलपत्रदाताले पूणगरुपमा 
र्रिसकु्नपनेछ अन्यथा पिर्िमेन्स वोण् जर्त हुनेछ वा आम्दा नेपालले शनधागिण र्ने 
जरिवाना, बैंक ग्यािेन्टीबाट असुल उपि र्रिनेछ । 

१२. आम्दा नेपाल ि बोलपत्रदाता शबि संझडता सम्पन्न िई आम्दा नेपालले कायागदेि जािी र्िेको 
शमशतले ६ (छ) मशहना शित्र कायग सम्पन्न र्रि सकु्नपने छ । बोलपत्रदातालाई “एड्िान्स 
पेमेन्ट” आवश्यक पिेमा आम्दा नेपालको शनयमानुसाि जम्मा संझडता िकमको बढीमा बीस 
प्रशतित िकम बोलपत्रदाताले पेि र्िेको सो बिाबिको एड्िान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टीको आधािमा 
मात्र िुक्तानी शदन सशकनेछ । छनडट िएको बोलपत्रदाताले आम्दा नेपालसँर् र्िेको संझडताको 
ितगहरु पालना र्नग असमथग िएमा आम्दा नेपालले पिर्िमेन्स बोण् ि एड्िान्स पेमेन्ट 
ग्यािेन्टी दुवै जर्त र्नेछ । 

१३. आयु तोशकएको बसु्त, सेवा वा सिसामानहरुको हकमा, आम्दा नेपालका लाशर् सो बसु्त, 
सेवा वा सिसामानहरु बुझाउँदा वा प्रयोर् र्दागको शदनमा सोको जम्मा आयु अवशध कक्लिमा 
अशस प्रशतित बाँकी िहेको हुनुपनेछ । 
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१४. आम्दा नेपालका लाशर् आपूशतग र्ने बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु उत्पादकले प्याशकङ्ग र्रि 
बजािमा शवतिण र्दागको अवस्थामा हुनुपनेछ । क्षशतग्रस्त सिसामान आपूशतग तथा प्रयोर् 
क्लस्वकाि र्रिने छैन । आम्दा नेपालले शनमागण कायग सम्पन्न िई सोको हस्तान्तिण शलनु अर्ावै 
कुनै प्रकािको क्षशत हुन पुरे्मा सो क्षशतको शजमे्मवािी शनमाणग व्यवसायी अथागत छनडट िएको 
बोलपत्रदाताले शलनु पनेछ । 

१५. शनमागण व्यवसायीले कायागदेिमा तोके बमोशजम शनमागण र्नग नसकेमा आम्दा नेपालले संझडता 
िद्द र्रि पिर्िमेन्स वोण् ि एडिान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी जर्त र्नेछ । 

१६. आम्दा नेपालले जारि र्िेको कायागदेि बमोशजम तोशकएको समयावशध शित्र आंशिक मात्र 
काम सम्पन्न हुने परिक्लस्थशत ठहि िएमा, कुनै पशन बखत संझडता िद्द र्रि तोशकएको 
समयावशध शित्र काम सम्पन्न र्नग आवश्यक अन्य व्यवस्था र्नग सके्नछ । संझडता र्िेको 
शनमागण व्यवसायीले आंशिक काम सम्पन्न र्नागले परियोजनाको काममा उत्पन्न व्यवधानको 
क्षशतपूशतग स्वरुप, आम्दा नेपालले बाँकी काम सम्पन्न र्नग अन्य व्यवसायी परििालन र्दाग 
लारे्को समू्पणग मूल्यको बीस प्रशतित थप र्रि जरिवाना तोक्न वा पिर्िमेन्स वोण् ि 
एडिान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी जर्त र्नग सके्नछ ।  

१७. नेपाली मुद्रामा क्रस िेक मार्ग त िुक्तानी र्रिनेछ । नेपाल सिकािको प्रिशलत शनयमानुसाि 
लागे्न कि अशग्रम कट्टा र्रिनेछ । 

१८. शनमागण व्यवसायीले संझडता बदि र्नग िाहेमा कक्लिमा तीन मशहना अर्ावै शलक्लखत सूिना 
शदनुपनेछ । संझडता बदिहुने अवस्थामा आम्दा नेपालले पिर्िमेन्स वोन्ड ि एडिान्स पेमेन्ट 
ग्यािेन्टी जर्त र्नेछ । संझडता बदिको प्रस्ताव क्लस्वकाि र्ने वा नर्ने अशधकाि आम्दा 
नेपालमा सुिशक्षत िहनेछ । 

१९. संझडता कायागन्वयन र्दाग तोशकएका बसु्त, सेवा वा सिसामानहरुको रु्णस्तिको सुशनशश्चतता, 
आवश्यक प्राशवशधक सहयोर् ि अन्य सबै प्रकािका सिसहयोर्, बोलपत्रसाथ पेि र्िे वमोशजम 
आपूशतगकतागले उपलब्ध र्िाउनु पनेछ । 

२०. बोलपत्रहरु आंशिक वा पूणगरुपमा, जानकािी शदई वा नशदई क्लस्वकृत र्ने वा नर्ने समू्पणग 
अशधकाि, पूणग रुपमा आम्दा नेपालमा सुिशक्षत िहनेछ । 

 
बोलपत्र  संवक्लन्ध थप जानकािीको लाशर् तलको ठेर्ानामा सम्पकग  र्नग सशकनेछ । 
 
सम्पकत  राखे्न ठेगाना 
 
आम्दा नेपाल   आम्दा नेपाल 
मातृशििु स्वास्थ्य परियोजना   केन्द्रीय कायागलय  
र्ढवा, दाङ्ग   र्ोकणेश्वि-६, काठमाडड ं
टेशलर्ोन नं. ०८२-४१०१०३   टेशलर्ोनिः०१–९१०२३५/४९१११४०

  
 
आम्दा नेपालको उपिोक्त सूिना वमोशजम तोशकएका उपिोक्त ितगहरु पूणगरुपमा क्लस्वकाि 
र्दगछु/र्दगछड ं। 
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संस्थापक वा आशधकािीक पदाशधकािीको नामिः ...........................................................  

    

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

शमशतिः .............................  

 

र्मग÷कंपनीको छाप  

 


