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औषधि तथा सर्जिकल सामग्री र न्यानो झोला आपूधति सम्वर्न्ि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना  

(प्रथम पटक सूचना प्रकाशन धमधत २०७७/०५/१५) 

िनगढीमाई नगरपाधलकाले चाल ुआथीक बषािका लाधग अत्यावश्यक औषिी, सर्जिकल सामग्री तथा न्यानो झोला खररद गनुि पने भएकोले प्रचधलत कानून बमोर्जम 
योग्य आपूधतिकतािवाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको धमधतले १५ ददन धभत्र धसलबन्दी दरभाउ पत्र खररदका लाधग आह्वान गररन्छ | 

१.खररद गररन ेऔषधि, सर्जिकल सामग्री तथा न्यानो झोला को ककधसम तथा पररमाण दरभाउपत्र सम्बर्न्ि कागजातमा उल्लेर्खत भए वमोर्जम हनुेछ | 
२. एउटा दरभाउपत्रको यस िनगढ़ीमाई नगरकायिपाधलकाको कायािलय धसरहामा रु.१०००/- (किताि नहनु ेगरर) वझुाई खररद गनि सककन ेछ । 

३ अध्यावधिक नकवकरण गररएका औषधि व्यस्था कवभागमा दताि भएका प्रमाण पत्र, आयकर दताि प्रमाण पत्र, स्थाई लेखा न., आ.व.२०७६/०७७ को कर 
चकु्त्ताको प्रमाण पत्र वा म्याद थपको प्रमार्णत भएका प्रधतधलकपहरु सकहत दरभाउपत्र १६ औ ददन ददनको १२:०० वजेसम्म दताि गररसक्त्न ुपने छ  

४.दरभाउपत्र पेश गदाि दरभाउपत्र साथ तोककएको िरौटी िनगढ़ीमाई नगरकायिपाधलकाको कायािलय धसरहाको राकिय बाणीज्य वैंक, लहान शाखा र्स्थत िरौटी  
खाता न. २२६००३०३०००००२ मा जम्मा गरेको सक्कल वैंक भौचर संलग्न गनुि पने छ | 

५.दार्खला भएका दरभाउपत्रहरु १६ औ ददन ददनको २:०० वजे दरभाउपत्रदाता वा धनजको प्रधतधनधिको रोहवरमा िनगढ़ीमाई नगरकायिपाधलकाको कायािलय, 
िनगढी, धसरहामा खोधलनछे | दरभाउपत्रदाता वा धनजको प्रधतधनधि उपर्स्थत नभए पधन दरभाउपत्र खोल्न वािा पने छैन | पवुि धनिािररत धमधतमा कारण वस 
दरभाउपत्र नखोधलएको अवस्थामा दरभाउपत्र र दरभाउपत्र जमानतको मान्य अवधिको गणना पवुि धनिािररत धमधत देर्ख न ैगररने छ | 

६.दरभाउपत्रहरु खररद गने, दार्खला गने एंव खोल्न ेअर्न्तम ददन साविजधनक कवदा परेमा सो कायिहरु कवदाको लगतै पधछको कायािलय खलेुको ददन सोकह समयमा 
हनुे छ | 

७.दरभाउपत्रमा आइटम वाइज अंक र अक्षर दवैुमा स्पष्टलेख्न्नु पने छ | अंक र अक्षर कवच िरक परेमा अक्षरमा लेर्खएको लाई मान्यता ददईनेछ | केरमेट भएमा 
दरभाउपत्रदाताको सकहछाप भएको हनु ुपनेछ | 

८.साविजधनक खररद धनयमावली २०६४ को धनयम ४० ड. अनसुार दरभाउपत्रदाताले खररद कारवाहीमा भाग धलन अयोग्य नभएको, आिनो स्वाथि नवार्झएको, 
पेशा वा व्यवसाय सम्वर्न्ि कसरुमा कुनै सजाय नपाएको भधन धलर्खत रुपमा स्वंय घोषणा गरेको पत्र पेश गनुि पने | 

९.एक िमि, संथा वा कम्पधनको नाममा खररद गररएको दरभाउपत्र अको िमि, संस्था वा कम्पधनको नामवाट पेश गनि पाइने छैन | 
१०.औषधि तथा न्यानो झोला आपूधति गने करार अवधि धभत्र कुन ैककधसमको मलु्य वृदद ददइने छैन | 
११.दरभाउपत्र स्वकृधत गने, अर्स्वकृत गने वा आंर्शक रुपमा स्वीकृत गने नगने सम्पूणि अधिकार यस िनगढ़ीमाई नगरकायिपाधलकाको कायािलयमा सरुर्क्षत रहनछे  

१२.औषधिको म्यादका सम्वन्िमा औषधि दार्खला हनु ेसमयमा कर्म्तमा १८ मकहनाको Expiry वााँकी हनुपुने छ तर कुन ैऔषधिको जम्मा १८ मकहना भन्दा कम 
हनुे अवस्थामा Expiry को ७५ प्रधतशत म्याद दार्खला हनुे धमधतमा वााँकी हनु ुपनेछ | 

१३.औषधि सप्लाई गदाि यस कायािलयवाट स्वीकृत स्पेर्शकिकेसन, नेपाल सरकारवाट मान्यता प्राप्त company हरुवाट उत्पाददत औषधिहरु मात्र सप्लाई ददन ु
पनेछ र प्रत्येक सप्लाई हनु ेऔषधिको वाकहर “धन:शलु्क कवतरणको लाधग” छाप लगाईएको हनुपुने छ | 

१४. सतु्केरी तथा नवजात र्शशहुरुको लाधग आवश्यक न्यानो झोलाको हकमा तपर्शल वमोर्जमको मापदण्ड हनुपुने छ |  

    (क) न्यानो झोलामा प्रयोग हनु ेिलाकटन कपडाको गणुस्तर कर्म्तमा १२० र्ज.एस.एम. को १०० प्रधतशत सधुत हनुपुने छ | 
    (ख) धभधत्र भागमा प्रयोग हनुे कपडा १०० प्रधतशत सधुत हनु ुपने छ | 
    (ग) कपडा को नाप/साइज धनम्न अनसुारको हनुपुने छ | 

म्यार्क्त्स/आमाको  वच्चाको दौरा  वच्चाको टोकप वच्चाको भोटो  पलार्स्टक म्याट बेधब  -यापर 

लम्वाई :- ५१ इन्च  लम्वाई :- १३ इन्च गोलाई :- १५ इन्च लम्वाई :- ११ इन्च  लम्वाई :- २८ इन्च  लम्वाई :- ३२ इन्च  

मोटाई :- ४२ इन्च  छाती :-२० इन्च  
धतरा :- १६ इन्च  वहलुा :- १० इन्च  चौडाई :- १३ इन्च छाधत :- २० इन्च चौडाई :- २५ इन्च चौडाई :- ३२ इन्च 

वहलुाको लम्वाई :-१७ इन्च  

 

१५.सूचनामा उल्लेख नभएको कुराहरुको हकमा साविजधनक खररद एंन, २०६३ र साविजधनक खररद धनयमावली २०६४ वमोर्जम हनुछे | 
१६.दरभाउपत्रहरु सम्वर्न्ि अन्य कुन ै कुरा बझु्न ुपरेमा वा दरभाउपत्र सम्वर्न्ि हेनुि परेमा यस िनगढ़ीमाई नगरकायिपाधलकाको कायािलय धसरहाको वेभ साइट 

www.dhangadhimaimun.gov.np वा  सम्पकि  न. ९८५२८३२०५१, ०३३-४५४२३८ मा सम्पकि  राख्न्न सककनछे | 
दरभाउपत्रहरु सम्वर्न्ि कववरण 

धस.न. दरभाउपत्र न. कामको कववरण लागत अनमुान मअुकर 
सकहत 

िरौटी रकम दरभाउपत्र 
दस्तरु रु. 
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