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कार्ाालर्मा सुचना प्रकाशित शमशतिः-२०७७।०९।१३ 

 

शनिःिलु्क प्राथशमक स्वास््र् सवेाका अत्र्ावश्र्क औषशि तथा सर्जाकल सामान खरिद सम्बशधि शिलबधदी दिभाउपत्र आव्हानको 

सचूना 

शसलवधदी दिभाउपत्र नं. ०३/२०७७/०७८ 

र्स बागलुङ नगिपाशलका अधतगात स्वास््र् संस्थाबाट आ.व. २०७७/०७८ मा शनिःिुल्क रुपमा शवतिण गनाका लाशग अत्र्ावश्र्ककर् 

औषशि तथा सर्जाकल सामानहरु शसलबधदी दिभाउपत्रको माध्र्मबाट खरिद गनुा पने भएकोले औषशि व्यवस्था शवभागबाट इजाजत 

प्राप्त िशजष्टर्ा फमा,कम्पनी वा सप्लार्ासहरुबाट देहार्का िताहरुका अशिनमा िही र्ो शसलबधदी दिभाउपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित 

गरिएको छ । 

१. कार्ाालर्मा सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ औं कदनको कार्ाालर् समर् शभत्र रु.१०००/-(अक्षरुपी एक हजाि रुपैर्ााँ 

मात्र) कफताा नहुने गरि नगद बुझाएको सक्कल आम्दानी िशसद, आ.व.२०७७/०७८ सम्मका लाशग नशवकिण गरिएको 

सम्बशधित शवषर्को कािोबाि गने गरि इजाजत प्राप्त कम्पनी वा फमा तथा दताा प्रमाण पत्र,औषशि व्यवसार्ी 

प्रमाणपत्र,आर्कि दताा प्रमाणपत्र तथा म.ुअ.कि दताा प्रमाणपत्र, आ.व. २०७६/०७७ को कि चुक्ता प्रमाणपत्र वा किमा 

शवविण पेि गिेको कागजात ि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको नोटिी पशललकद्वािा प्रमाशणत गरिएका प्रशतशलशपहरु 

शनवेदन साथ संलग्न िाखी रु १०/-को रटकट टांसी कार्ाालर् समर् शभत्र दिभाउपत्रदाता वा शनजको प्रशतशनशिले र्स 

कार्ाालर्बाट फािाम खरिद गना सके्नछन् । 

२. दिभाउपत्र फािाम रितपूवाक भिी र्ो सूचना प्रकाशित भएको शमशतले १५ औं कदनको १२.०० बजे शभत्र शसलबधदी गरि र्स 

कार्ाालर्मा दताा गिाइ सकु्न पनेछ । दताा भएको शसलबधदी दिभाउपत्रहरु सोही कदनको २.०० बजे दिभाउपत्रदाता वा 

शनजको प्रशतशनशिको िहोविमा खोशलनेछ । दिभाउपत्रदाता वा शनजका प्रशतशनशि उपशस्थत नभए पशन बोलपत्र खोल्न बािा 

पने छैन । शसलबधदी दिभाउपत्र खरिद गने ि दाशखला गने अशधतम कदन सावाजशनक शवदा पिेमा सो को भोशलपल्ट कार्ाालर् 

खुलेको कदनलाइा अशधतम कदन माशनने छ । 

३. शसलबधदी दिभाउपत्र दताा गदाा दिभाउपत्र जमानत वापत रु.६५०००/- अक्षरुशप पैसठ्ठी हजाि रुपैर्ा मात्र न.ेबै.शल. बागलुङ 

शस्थत बागलुङ नगिपाशलका कार्ाालर् बागलुङको ििौटी खाता ०२२०३०००००३००००००००१ मा नगदै जम्मा गिेको 

सक्कल भौचि वा नेपाल सिकािबाट माधर्ता प्राप्त वाशणज्र् बैंकबाट र्स कार्ाालर्को नाममा जािी भएको दिभाउपत्र पेि 

गने अशधतम शमशतबाट कशम्तमा ७५ कदन म्र्ाद भएको शवर् वण्र् शसलवधदी दिभाउपत्र साथ पेि गनुा पनेछ । 

४. दिभाउपत्रदाताले कवोल गिेको प्रत्र्ेक आइटमको मु अ कि बाहेकको इकाइ मुल्र्लाइ अंक ि अक्षिमा स्पष्ट बुशझने गरि 

उल्लेख गनुा पनेछ । अंक ि अक्षिमा उल्लेशखत िकम फिकपिेमा अक्षिमा उल्लेशखत िकमलाइा माधर्ता कदइने छ । केिमेट 

भएको ठाउाँमा सशहछाप गिी फमा वा कम्पनीको छाप लगाउनु पनेछ । 

५. नेपाल सिकािको शहतलाइा ध्र्ानमा िाख्द ैप्राप्त भएका शसलवधदी दिभाउपत्रहरु पूणारुपमा स्वीकाि गने, आंशिक रुपमा 

स्वीकाि गने वा पूणा रुपमा अस्वीकाि गने जस्ता सम्पूणा अशिकाि र्स कार्ाालर्मा शनशहत िहनेछ । साथै शसलबधदी 

दिभाउपत्रमा उल्लेख भएको औषशि तथा सर्जाकल सामानहरुको परिमाणमा थपघट समेत हुन सके्नछ । र्सिी परिमाणमा 

थपघट भए पशन दिभाउदाताले कवोल गिेकै दििेटमा उपललि गिाउनु पनेछ । साथै स्वीकृत भएको दििेट २०७८ आषाढ 

मसाधत सम्मको लाशग माधर् हुनेछ। 

६. दिभाउदाताले दिभाउपात्र साथ आफु खरिद प्रकृर्ामा सहभाशग हुन अर्ोग्र् नभएको, प्रस्ताशवत खरिद प्रकृर्ामा आफ्नो 

स्वाथा नबाशझएको ि सम्बशधित पेिा ि व्यवसार् सम्बधिी कसूिमा आफुले सजार् नपाएको भनी शलशखत रुपमा गिेको स्व 

घोषणा संलग्न पनेछ । 

७. दिभाउपत्रको स्वीकृती समग्र प्र्ाकेजमा नगिी आइटम वाइज बोलकबोल अंक मध्र्े धर्ुनतम मुल्र्का आिािमा गरिने छ । 



८. औषशिको म्र्ादको हकमा औषशिहरु दाशखला हुने समर्मा कम्तीमा १८ मशहनाको Expiry Date बाकी भएको हुनु पनेछ । 

ति कुनै औषशिको जम्मा Expiry Date १८ मशहना भधदा कम अवशिको हुने भएमा जम्मा Expiry Date कुल अवशिको ७५ 

प्रशतित म्र्ाद बाकी भएको हुनु पने छ । 

९.  म्र्ाद नाघी आएको,रित नपुगेको ि िता िाखी पेि भएको दिभाउपत्र उपि कािवाही गरिने छैन । 

१०.  सप्लाई हुने औषशिको प्रत्र्ेक प्र्ाककङको वाशहि उत्पादन शमशत, Expiry date, Batch No., तथा "Supply For Ministry 

Of Health Nepal", "नेपाल सिकािवाट शनिुल्क शवतिणको लाशग" भन्ने वाकर्ांस उल्लेख हुनुपने छ ।  

११.  सप्लाइ हुने औषशि तथा सर्जाकल औजाि सामाग्रीहरु WHO/GMP प्राप्त कम्पनीबाट उत्पादन भएको हुनु पनेछ । स्वदिेी 

औषशिको हकमा WHO/GMP Certificateको प्रमाशणत प्रशतशलशप पेि गनुा पनेछ । शवदिेी कम्पनीबाट उत्पाकदत 

औषशिहरुको हकमा औषशि व्यवस्था शवभागको पैठािी शसफारिस पत्रको प्रमाशणत प्रशतशलशप पेि गनुा पनेछ । 

१२.  दिभाउपत्र खरिद गदाा कम्पनी वा फमाको आशिकािीक व्यशक्त स्वर्ं उपशस्थत हुनु पनेछ ि आफु उपशस्थत हुन नसकेमा उक्त 

संस्थाले आफुले पठाएको प्रशतशनिको परिचर् खुल्ने कागजात,संस्थाको छाप,आफ्नो लेटि प्र्ार्मा "दिभाउपत्र खरिद गरि 

पाउाँ" भन्ने शनवेदन पेि गिेमा दिभाउपत्र खरिद गना सककने छ । 

१३.  दिभाउपत्र सम्बधिी अधर् कुिा बुझ्नु पिेमा कार्ाालर् समर् शभत्र र्स कार्ाालर्मा सम्पका  गरि बुझ्न सककने छ । 

१४.  र्स सूचनामा उल्लेख भएका कुिाहरु उल्लेख भए बमोशजम ि उल्लेख हुन छुट भएका कुिाहरु सावाजशनक खरिद ऐन २०६३ 

ि शनर्मावली २०६४ बमोशजम हुनेछ । 

शस. न.ं दिभाउपत्र नं. शवविण इशस्टमेट अकं मु. अ. कि सशहत ििौटी िकम  कैकफर्त  

१   

०३/२०७७/०७८ 

औषशि तथा सर्जाकल 

सामानहरु खरिद  

२५,००,०००/- 

(पच्चीस लाख रुपैर्ा मात्र) 

६५०००।– 

पैसठ्ठी हजाि 

रुपैर्ा मात्र 

 

 

 

प्रमुख प्रिासककर् अशिकृत 

 


