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बोलपत्र आह्वानको सूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मममतिः २०७८/११/१४ (२६/०२/२०२२) 

 

र्स कार्ाालर्का लामग आमथाक वर्ा २०७8।७9 मा आवश्र्क पने तपशिल अनुसारको डेस्कटप कम्प्रू्टर बोलपत्रको 
माध्र्मद्वारा खररद गननापने भएकोले नेपाल सरकारबाट उशललशखत कार्ा गने इजाजत प्राप्त मूलर् अमभवदृ्धि करमा दताा भएका 
स्थार्ी लेखा नम्पबर प्राप्त गरेका र कर च नक्ता गरेका इच्छनक र्ोग्र् आपूमताकतााबाट देहार्को िताहरुको अधीनमा रही रीतपूवाकको 
बोलपत्र आह्वान गररएको छ ।  
१. बोलपत्र फाराम खररद गना इच्छनक फमाहरुले सम्पबशधधत फमाहरुको लेटर ्र्ाडमा अमधकार प्राप्त व्र्शक्तले दस्तखत गरेको 

मलशखत मनवेदन पत्रसाथ आमथाक वर्ा २०७८।७९ को लामग नवीकरण भएको फमा वा कम्पपनी दतााको प्रमाणपत्र, व्र्वसार् 
दतााको प्रमाणपत्र, आमथिंक वर्ा २०७७।७८ सम्पमको कर च नक्ता गरेको प्रमाणपत्र र फरम्सँग सम्पबशधधत अधर् कन नै 
कागजात भए सो समेतको प्रमाशणत प्रमतमलद्धप संलग्न गरी प्रथम पटक सूचना प्रकािन भएको मममतले ३० ददनसम्पम 
कार्ाालर् समर्मभत्र बोलपत्र फाराम खररद गना सद्धकनेछ ।  

२. खररद गररएका बोलपतर् मममत २०७८।१२।१४ गते ददनको १२:०० बजेमभत्र र्स कार्ाालर्को नाममा सम्पबोधन गरी 
बोलपत्र पेस गनेको नाम, ठेगाना र फोन नम्पबर उललेख गरी छाप लगाई मसलबधदी लाहाछाप लगाई कामको द्धववरण 
समेत उललेख गरी अनामगरशस्थत र्स कार्ाालर्को व्र्वस्थापन मनदेिनालर् अधतगात शजधसी िाखामा दताा गराउनन पनेछ 
र सोही ददनको २:०० बजे बोलपत्रदाता वा मनजले अशततर्ारनामा ददई पठाएका प्रमतमनमधको रोहवरमा खोमलने छ । 
बोलपत्रदाता वा मनजका प्रमतमनमध उपशस्थत नभए पमन बोलपत्र खोलने कार्ामा बाधा पने छैन ।  

३. बोलपत्रदाताले खररद कारबाहीमा भाग मलन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताद्धवत खररद कारबाहीमा आफ्नो स्वाथा नबाशिएको र 
सम्पबशधधत पेिा वा व्र्वसार्ी सम्पबधधी कसूरमा सजार् नपाएको भनी मलशखत रुपमा गरेको घोर्णाको कागजात बोलपत्रसाथ 
पेस गननापनेछ ।  

४. बोलपत्रसाथ बबरमहलशस्थत कोर् तथा लेखा मनर्धत्रक कार्ाालर् भ नक्तानी केधरको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक थापाथलीमा 
रहेको धरौटी खाता नं.१२०१२००००१००२५२४ मा तपमसलमा उललेख भएअननसारको रकम दाशखला गरेको सक्कलै 
बैंक भौचर वा र्स कार्ाालर्को नाममा जारी गररएको बोलपत्र दाशखला हनने अशधतम ददनबाट गणना हनने गरी १२० ददन 
अवमध (Validity) रहेको सक्कल बैंक जमानीपत्र (Unconditional Bid Bond) संलग्न गरी पेस गननापनेछ ।  

५. बोलपत्र फाराममा अंक र अक्षर दनवैमा अमनवार्ा रुपमा लेख्नन पनेछ । अंक र अक्षरमा रकममा फरक पना गएमा अक्षरमा 
लेशखएकोलाई माधर्ता ददइनेछ ।  

६. म्पर्ाद नाघेको वा रीत नपनगेको बोलपत्रउपर कन नै कारबाही गररने छैन ।  
७. बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पबधधी सम्पपूणा अमधकार र्स कार्ाालर्मा सनरशक्षत रहनेछ ।  
८. बोलपत्र सम्पबधधी सम्पपूणा कन राहरु बोलपत्र फाराममा उशललशखत स्पेमसद्धफकेिन एवं िता तथा सावाजमनक खररद ऐन, २०६३ 

र मनर्मावली, २०६४ बमोशजम हननेछ ।  
९. बोलपत्र पेि गने र खोलने ददन सावाजमनक मबदा परेमा सो कार्ा क्रमििः अको ददन हननेछ । 
१०.बोलपत्र सम्पबधधी सूचना र्स कार्ाालर्को Website, www.oag.gov.np मा समेत हेना सद्धकनेछ । अधर् थप केही कन रा 

बनझ्नन परेमा कार्ाालर् समर्मा र्स कार्ाालर्मा आई बनझ्न सद्धकनेछ । 
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