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          �बषयः-   �शलबन्द� बोलपत्र आब्हानको सूचना सम्बन्धमा । 
 
   यस कोशी अस्पतालमा आ.ब. २०७९/०८० को लागी दै�नक कायर् सचालनमा आबश्यक पन� 

स्टेशनर� सामान, छपाई सामाग्री, �बधु�तय सामाग्री र ममर्त हाडर्वेयर सम्बन्धी तप�शल 
बमोिजमका समाग्री ख�रद गनुर् पन� भएको हँुदा इच्छुक फमर्हरुको जानकार�को लागी यो सूचना 
प्रका�शत ग�रएको छ। �बस्ततृ जानकार�को लागी यस अस्पतालको वेव साइट 
www.koshihospital.gov.np वा अस्पतालको सूचना पाट�मा हेनुर् हुन समेत अनुरोध छ । 

         
तप�शलः 
क्र.सं. सामानको �बबरण धरौट� रकम बोलपत्र फाराम ख�रद रकम कै= 
१ स्टेशनर� सामान रु. ६४०००।०० रु.३०००।००  
२ छपाई समान रु. ६००००।०० रु.३०००।००  
३ ल�ा कपडा रु. ५५०००।०० रु.३०००।००  
४ हाडर्वेयर तथा ममर्त सामाग्री रु. ६५०००।०० रु.३०००।००  
५ �बधु�तय सामान रु. ४६०००।०० रु.३०००।००  

 
                                        

                                                               डा. य�राज खरेल 

�न. मे�डकल सुप�रटेण्डेन्ट 
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�बषयः-अस्पताल सेवा संचालनका ला�ग आवश्यक सामाग्री ख�रद गन� �शलवन्द� वोलपत्र आव्हानको सूचना 

सुचना प्रकाशन �म�तः-२०७९।०४।१५ 
यस अस्पतालमा आ.ब. २०७९/०८० को ला�ग दै�नक कायर् सचालनमा आबश्यक पन� देहायका सामानहरु वोलपत्रको 
माध्यमबाट ख�रद गनुर् पन� भएकोले इजाजत प्राप्त सप्लायसर् वा �वके्रताहरुबाट �नम्न शतर्हरुको अ�धनमा रह� 
�रतपूवर्क �शलवन्द� वोलपत्र पशे गनुर् हुन सम्बिन्धत सबैको जानकार�को ला�ग यो सूचना प्रका�शत ग�रएको छ । 

 
 

तप�शल 

१. यो सूचना रािष्ट्रय दै�नक प�त्रकामा प्रथम पटक प्रका�शत भएको �म�तले ३० औ ं�दनको कायार्लय समय �भत्र 
रु ३०००.०० यस अस्पतालको केन्द्र�य काउण्टरमा बुझाएको र�सद (पछ� �फतार् नहुने गर�) सलंग्न गर� आ.ब. 
२०७८/०७९ सम्मको न�बकरण भएको संबिन्धत �वषयमा कारोबार गनर् इजाजत पाउने फमर् वा फमर् दतार् 
प्रमाणपत्र, नाग�रकताको प्रमाणपत्र, आयकर दतार् प्रमाणपत्र, आ.ब.२०७८/०७९ सम्मको न�बकरण प्रमाणपत्र 
नोटर� प्रमा�णत संलग्न राखी स्वयं उपिस्थत भई वा प्र�त�न�ध माफर् त ख�रद कायर्मा अयोग्य नभएको, स्वाथर् 
नबा�झएको र ब्यबसाय सम्बिन्ध कसुरमा सजाय नपाएको भन्ने �ल�खत घोषणा गरेको व्यहोरा खुल्ने �नबेदन 
दतार् गराई बोलपत्र फाराम ख�रद गनर् स�कने छ ।  

२. यो सूचना प्रथम पटक प्रका�शत भएको �म�तले ३१ औ �दन �दनको १२:०० बजे �भत्र यस अस्पतालको प्रशासन 
शाखामा दतार् गराई सक्नुपन� छ । बोलपत्र हुलाक क◌ु�रयर माफर् त प�न �नधार्�रत समय �भत्र दतार् गराउन 
स�कने छ । म्याद �भत्र दतार् हुन आएका बोलपत्रहरु सो�ह �दन �दनको २:०० बजे बोलपत्रदाता वा �नजको 
प्र�त�न�धको रोहवरमा यस अस्पतालमा खो�लने छ । बोलपत्रदाता वा �नजको प्र�त�न�ध उपिस्थत नरहेमा पनी 
बोलपत्र खोल्न बाधा पन� छैन ।  

३. बोलपत्र फाराम ख�रद गन� र दतार् गन� अिन्तम �दन साबर्ज�नक �बदा पनर् गएमा कायार्लय खुलेको प�हलो 
�दनलाई अिन्तम �दन मा�नने छ।  

४. बोलपत्र पेश गदार् खामको बा�हर यस अस्पतालको नाम संबोधन ग�र बोलपत्र, कामको �बबरण तथा नाम 
खुलाई �शलबन्द� ग�र पेश गनुर्पन� छ।  

५. बोलपत्रदाताले बोलपत्र जमानत वापत नगद जमानत भए को.ले.�न.का. मोरंगको कृ�ष �बकास बैक �वराटनगर 
�हमालयरोड िस्थत धरौट� �ह.नं ख ३०६०१६०१०१४०७००४५ कायार्लय कोड नं ३७०००१३०१ मा जम्मा गरेको 
सक्कलै ब�क भौचर बोलपत्र साथ सम्लग्न रा�ुपन� छ र वैक जमानत भए किम्तमा १२० �दन म्याद अवधी 

 



भएको वा�णज्य ब�क (क शे्रणी) वाट यस अस्पतालको नाममा जार� भएको ब�क जमानत (�वडवण्ड) वेलपत्र साथ 
संलग्न रा�ुपन� छ । वोलपत्र िस्वकृत भएमा स्वीकृत भएको सुचना �दएको १५ �दन �भत्र कुल कवोल अंकको 
५% ले नपुग हुने कायर् सम्पादन जमानत वापत क शे्रणीको वाणीज्य ब�कवाट जार� भएको कायर् सम्पादन 
जमानत (परफरमेन्स वण्ड) वा माथी उल्ले�खत धरौट� खातामा नगद जम्मा गरेको सक्कल ैभौचर पेश गनुर् 
पन�छ । नगद जमानत राखेकोमा प�छ ब�क जमानतमा प�रणत गनर् पाईने छैन ।  

६. वोलपत्रदाताल ेआफुले कवोल गरेको प्रत्येक आइटमहरुको मु.अ.कर वाहेकको दररेटलाई अंक र अ�र दवुैमा 
उल्लेख गनुर् पन�छ । अंक र अ�रमा लेखेको दररेट फरक परेमा अ�रमा ले�खएकोलाई मान्यता �दइनेछ ।  

७. वोलपत्रदाताल ेदररेट उल्लेख गदार् केरमटे गरेको, �टपेक्स लगाएको स्थानमा सह�छाप नगरेको, वोलपत्र फारमको 
फोटोकपी गर� पशे गरेको यस अस्पतालवाट �वक्र� भएको वोलपत्र फारम अक� व्यिक्त वा फमर्को तफर् वाट पशे 
गरेको वा आफ्नो तफर् वाट कुनै शतर् राखी पेश गरेको वोलपत्र फारमलाई मान्यता �दईने छैन साथै म्याद नाघी र 
�रत नपुगी प्राप्त वोलपत्र उपर कुनै कारवाह� हुनेछैन ।  

८. नेपाल सरकारको �हतलाई ध्यानमा राखी प्राप्त व◌ोलपत्रहरु पूणर् वा आं�शक स्वीकृत गन� वा नगन� सम्पूणर् 
अ�धकार यस अस्पतालमा सुर��त रहने छ ।  

९. म्याद नाघी र �रत नपुगी प्राप्त बोलपत्र उपर कुनै कारवाह� हुनेछैन ।  
१०. वोलपत्र स्वीकृत भई कायार्लयले जार� गरेको ख�रद आदेशमा उल्ले�खत अव�ध �भत्र सामानहरु उपलब्ध गराउनु 

पन� छ।  

११. नेपाल सरकारको �हतलाई ध्यानमा राखी प्राप्त बोलपत्रहरु पूणर् वा आं�शक स्वीकृत गन� वा नगन� सम्पूणर् 
अ�धकार यस अस्पतालमा सुर��त रहनेछ ।   

१२. आपूत� ग�रने सामानहरु तोक�एको समयमा वुझाउन नसकेमा सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ र सावर्ज�नक ख�रद 
�नयमावल� २०६४ (संसोधन स�हत) बमोिजम कारवाह� हुनेछ ।  

१३. यो सुचनामा उल्लेख हुन छुट भएका अन्य कुराहरु सावर्ज�नक ख�रद ऐन २०६३ र सावर्ज�नक ख�रद 
�नयमावल� २०६४ (संसोधन स�हत) तथा अन्य प्रच�लत कानून वमोिजम हुनेछ । 

 
तप�शलः 

ठेक्का नं. सामानको �बबरण धरौट� रकम बोलपत्र फाराम ख�रद रकम कै�फयत 

०१ स्टेशनर� सामान रु.६४०००।०० रु.३०००।००  

०२ छपाई समान रु.६००००।०० रु.३०००।००  

०३ ल�ा कपडा रु.५५०००।०० रु.३०००।००  

०४ हाडर्वेयर तथा ममर्त सामाग्री रु.६५०००।०० रु.३०००।००  

०५ �बधु�तय सामान रु.४६०००।०० रु.३०००।००  

 
 

डा. य�राज खरेल 
�न. मे�डकल सुप�रटेण्डेन्ट 


