
गल्छी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

फैयेनी धाददङ, फागभती प्रदेश, नेऩार 

कोलबड-१९ योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग आवश्मक औषधी तथा सर्जयकर  साभग्री  खरयद सम्वन्त्धी र्शरफन्त्दी दयबाउ–ऩर आह्वानको सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकार्शत लभलत् २०७७।०५।२१ गते 

१. गल्छी गाउॉऩालरका, गाउॉऩालरका अन्त्तययगतका स्वास््म सॊस्थाहरुराई कोबीड-१९ योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग  आवश्मक औषधी तथा सर्जयकर 
साभग्री खरयद गनयको रालग लसरफन्त्दी दयबाउऩर आह्वान गदयछ ।  

२. लसरफन्त्दी दयबाउऩर ऩेश गनय ईच्छुक य मोग्म दयबाउऩर दाताहरूरे थऩ जानकायीको रालग वा लसरफन्त्दी दयबाउऩर सम्फन्त्धी पायाभ हेनयको रालग 
गल्छी गाउॉऩालरका, फैयनी धाददङ्ग, टेलरपोन: ०१०-४०३१५६  वा  इभेर info@galchhimun.gov.np भा सम्ऩकय  याख्न वा सावयजलनक खरयद अनगुभन 
कामायरमको वेबसाईट www.bolpatra.gov.np/egp भा हेनय सककनेछ।  

३. कवद्यतुीम  भाध्मभफाट लसरफन्त्दी दयबाउऩर ऩेश गनय चाहन े इजाजत प्राप्त इच्छुक व्मर्ि, पभय, सॊस्था वा कम्ऩनीरे नकवकयण गरयएको सम्फर्न्त्धत 
कवषमको कायोवाय गने इजाजत प्राप्त कम्ऩनी दताय प्रभाणऩर वा पभय दताय प्रभाणऩर, व्मवसामी प्रभाणऩर, आमकय दताय प्रभाण ऩर तथा भ्माट दताय 
प्रभाणऩर य २०७५/०७६ को कय चिुा गयेको प्रभाणको प्रभार्णत प्रलतलरऩीहरु सॊरग्न याखी सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको वेबसाईट 
www.bolpatra.gov.np/egp फाट लसरफन्त्दी दयबाउऩर सम्फन्त्धी कागजात डाउनरोड गनय सक्नेछन ्। कवद्यतुीम लसरफन्त्दी दयबाउऩर ऩेश गनय चाहन े
व्मर्ि, पभय, सॊस्था वा कम्ऩनीरे लनम्न खाताभा लसरफन्त्दी दयबाउऩर कागजातको दस्तयु रु. १,००० रुऩैमाॉ (कपताय नहनुे गरय) अलनवामय जम्भा गनुयऩनेछ : 
फैंकको नाभ : ग्रोफर आई एभ ई फैक फैयनी धाददङ्ग शाखा   खाताको नाभ : ग १.१ आन्त्तरयक याजस्व खाता गल्छी 
कामायरमको खाता नॊ : ८१०४०१००००००४  

४. लसरफन्त्दी  दयबाउऩरहरु २०७७/०६/०५ गतेको ददउॉसो १२:०० फजे  लबर सावयजलनक खरयद अनगुभन कामायरमको वेबसाईट 
www.bolpatra.gov.np/egp भापय त ऩेश गनुयऩनेछ । 

५. प्राप्त बएका लसरफन्त्दी दयबाउऩरहरु २०७७/०६/०५ गते ददउॉसो २:०० फजे उऩर्स्थत हनु चाहन ेव्मर्ि, पभय, सॊस्था वा कम्ऩनीका प्रलतलनलधहरुको 
योहफयभा गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम फैयेनी धाददङ्गभा  खोलरनेछ। दयबाउ–ऩरदाता वा लनजका प्रलतलनलधहरू उऩर्स्थत नबए ऩलन लसरवन्त्दी दयबाउ–ऩर 
खोल्न फाधा ऩने छैन । दयबाउ–ऩर खरयद गने, दार्खरा गने य खोल्ने ददन लफदा ऩनय गएभा सो सम्फर्न्त्ध कामय तत्ऩश्चात कामायरम खरेुको ददनराई 
अर्न्त्तभ ददन भालनन ेछ ।मस्तो अवस्थाभा दयबाउऩर तथा दयबाउऩर जभानतको भान्त्म अवलध साकवककै लभलतदेर्ख गणना गरयनेछ । 

६. दयबाउऩरको भान्त्म अवलध दयबाउऩर खोलरएको ददनदेर्ख गणना हनु ेगयी कर्म्तभा ४५ ददन हनुऩुनेछ। दयबाउ ऩरको साथ रु ४० हजायको दयबाउ 
ऩर जभानत अलनवामय रुऩभा ऩेश गनुयऩनेछ य त्मस्तो दयबाउऩर जभानतको भान्त्म हनु ेअवलध दयबाउऩरको भान्त्म अफलधबन्त्दा कर्म्तभा ऩलन ३० ददन 
फढीहनु ुऩनेछ ।दयबाउ ऩरदातारे जभानत फाऩत नगदै याख्न चाहेभा 
फैंकको नाभ : ग्रोफर आई एभ ई फैक फैयनी धाददङ्ग शाखा  खाताको नाभ : ग ३ धयौटी खाता गल्छी 
कामायरमको खाता नॊ :  ८१०१०१००००१९१  

भा यकभ जम्भा गनय सककनेछ वा नेऩार याष्ट्र फैकफाट भान्त्मता प्राप्त फैंकको फैंक ग्मायेन्त्टी दयबाउ–ऩर साथ ऩेश गनुयऩनेछ । 

७. दयबाउ–ऩरदातारे कफरु गयेको प्रत्मेक आइटभको दययेटराई अॊक य अऺयभा प्रष्ट उल्रेख गनुय ऩनेछ । अॊक य अऺयभा उल्रेर्खत दययेटभा लबन्नता 
बएभा अऺयभा रेर्खएको दययेटराई भान्त्मता ददईन े छ । दयबाउ–ऩर पायाभभा केयभेट बएको ठाउॉभा सहीछाऩ नगयेको ऩाइएभा भान्त्मता ददईन े
छैन।कामायरमरे जायी गयेको दयबाउ–ऩरभा कुनै शतय याखी ऩेश गयेभा भान्त्म हनु ेछैन । यीत नऩगुकेो दयबाउ–ऩर उऩय कुनै कायवाही गरयन ेछैन । 

८. सप्राई हनु ेऔषलध WHO/GMP सकटयकपकेट प्राप्त कम्ऩनीहरुफाट उत्ऩाददत बएको हनुऩुने य प्रत्मेक प्माकेटको फाकहय उत्ऩादन लभलत, म्माद सभाप्त लभलत 
य ब्माच नम्फय स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख बएको हनुऩुनेछ । साथै सप्राई गरयन ेऔषधीजन्त्म तथा सर्जयकर साभग्रीहरुको म्माद सम्फन्त्धभा उि औषधीजन्त्म 
साभग्रीहरुकोको Manufacturing Date फाट Expiry Date कम्तीभा १८ भकहना फाॉकी हुॉदा स्टोय दार्खरा हनु ु ऩनेछ । सो बन्त्दा घटी म्माद बएका 
औषधीजन्त्म साभग्रीहरु कुनै ऩलन हारतभा फरु्झलरईन ेछैन । तय कुनै औषधीजन्त्म साभग्रीहरुको जम्भा Expiry Date १८ भकहना बन्त्दा कभ हनु ेअवस्थाभा 
जम्भा Expiry Date को ७५% म्माद फाॉकी हुॉदा दार्खरा गनय सककनेछ । 

९.मस सूचनाभा उल्रेख हनु छुट बएका कुयाहरू सावयजलनक खरयद ऐन, २०६३ (सॊसोधन सकहत) य सावयजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ (सॊसोधन 
सकहत) तथा प्रचलरत नेऩार कानून अनसुाय हनुेछ । 
ठेक्का नॊ. कामय कववयण दयखास्त 

दस्तयु 

रागत अनभुान 

(भ.ुअ. कय तथा अन्त्म 
सयकायी कय सकहत) 

धयौटी 
 यकभ 

दयबाउ ऩर दार्खरा 
गने अर्न्त्तभ लभलत 

दयबाउ ऩर खोलरने 
अर्न्त्तभ लभलत 

GRM/ 

03/077/78 
कोलबड-१९ योकथाभ तथा 
लनमन्त्रणका रालग आवश्मक औषधी  
तथा सर्जयकर साभग्री खरयद 

१,००० १५,६२,२२५/- ४०,०००/- २०७७/०६/०५ गते 
ददउॉसो १२:०० फजे 

२०७७/०६/०५गते 
ददउॉसो २:०० फजे 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 
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