
नेपाल सरकार 

श्री प्रवन्धरथी ववभाग (खाद्य र पररवहन), जंगी अड्डाको 
दानाघााँस आपरू्ति सम्बन्धी 

र्सलबन्दी वा ववद्युर्तय बोलपत्र (E-Bidding) 

आव्हानको सूचना नं.६ 
(प्रथम पटक सचूना प्रकाशन मममि २०७१/११/३० गिे) 

 

१. नेपाल क्याभलरी, मसहंदरवार, काठमाण्डौ िथा समैनक स्टडड फामड सेन्टर, मचिवन, भरिपरुमा भएका 
घोडाघोडीहरुलाई २०७२ साल जेष्ठ १ गिेदेखख २०७३ साल बशैाख मसान्िसम्मको लामग आवश्यक दानाघााँस सामान 
आपमूिड गनड ईच्छुक फमड/ससं्था वा कम्पनीहरुबाट मसलबन्दी वा ववद्युिीय बोलपत्र (E-Bidding) आब्हानको ३० ददने 
सावडजमनक सचूना प्रकामशि गररएको छ । 
 

२. आपमूिड गनुड पन ेदानाघााँसको गणुस्िर/दकमसम र बोलपत्रदािाले बोलपत्र साथ पेश गनुडपन ेप्रमाण-पत्र कागजाि, 

पालना गनुड पन ेशिड एव ंयायान ददनपुन ेबुाँदाहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा ववस्ििृ रुपमा खुलाईएको छ ।    
 

३. बोलपत्रदािाहरुले बोलपत्र पेश गदाड बोलपत्रसाथ अमनवायड रुपमा सलंग्न गनुड पन े दानाघााँसको नमनूा िथा 
कागजािहरुुः 

(क) नेपाली नागररकिाको प्रमाण-पत्रको प्रमिमलवप ।  

(ख) मलू्य अमभवदृि कर दिाड प्रमाण-पत्र र स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) दिाड प्रमाण-पत्रको प्रमिमलवप । 
(ग) फमड∕ससं्था वा कम्पनी दिाड प्रमाण-पत्रको प्रमिमलवप ।  

(घ) व्यवसाय दिाडको इजाजि पत्रुः- फमड, ससं्था वा कम्पनी दिाड हंुदा उदे्दश्यमा दानाघााँस/राशन आपमूिड गन े
उल्लेख भएको भए सो दिाड प्रमाण-पत्रको प्रमिमलवप वा दानाघााँस/राशन आपमूिडको छुट्टै ईजाजि पत्र प्राप्त 
गरेको भए उक्त ईजाजि पत्रको प्रमिमलवप वा अन्य व्यवसायमा दिाड भएको भए वाखणज्य ववभाग, कम्पनी 
रखजष्टारको कायाडलय, उद्योग ववभाग वा घरेल ु िथा साना उद्योग कायाडलय मयाये कुन ै एक मनकायबाट जारी 
भएको दानाघााँस/राशन आपमुिडको ईजाजि (अनमुमि) पत्रको प्रमिमलवप (नववकरण गनुड पन े खस्थमि र 
अवस्थाको भए नववकरण सदहिको) । 
(ङ) आन्िररक राजश्व ववभागबाट प्राप्त आ.व.०७०/७१ को कर चुक्ता गरेको प्रमाण-पत्र वा कर वववरण पेश 
गरेको कागजाि ।   

(च) बोलपत्रदािाले खररद कारवाहीमा भाग मलन अयोग्य नभएको, प्रस्िाववि खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथड 
नवाखिएको र सम्वखन्धि पेशा वा व्यवसाय सम्वन्धी कसरुमा आफुल ेसजाय नपाएको भनी मलखखि रुपमा 
गरेको  घोषणा-पत्र । 
(छ) सयंकु्त रुपमा काम गनड चाहने बोलपत्रदािाले सयंकु्त उपक्रम सम्वन्धी कागजाि वनाई पेश गनुड पनेछ । 
सयंकु्त उपक्रममा काम गन ेबोलपत्रदािाले सावडजमनक खररद मनयमावली २०६४ को मनयम २८ को उपमनयम 
(१), (२),  (६) र (७) मा िोदकएको शिड िथा दामयत्व वहन गनुड पन ेहंुदा एक सयंकु्त उपक्रम बनाई पेश गनुड 
पनछे । उक्त उपक्रममा सािेदारहरुको सखं्या अमधकिम ् ३ हुनेछ र मखु्य सािेदारको दहस्सा न्यनूिम ्४० 
प्रमिशि िथा दईु सािेदारहरु प्रत्येकको दहस्सा न्यनूिम ्२५ प्रमिशि हुन ुपनछे । साथै सयंकु्त रुपमा बोलपत्र 
पेश गनड चाहने बोलपत्रदािाले बोलपत्र जमानि सयंकु्त उपक्रमका सब ैसािेदारको नाममा हुन ुपनछे र सयंकु्त 
रुपम ैबोलपत्र खररद गनुड पनछे ।  

(ज) बोलपत्रदािाले सम्बखन्धि ठेक्का बन्दोबस्ि गन े यमुनटले बोलपत्रमा उल्लखे गरेको बोलपत्र जमानि 
वापिको रकम नगदै वा सो रकम सम्बखन्धि ठेक्का बन्दोबस्ि गन ेयमुनटले उल्लेख गरेको बैंकमा खोलकेो 
धरौटी खािामा जम्मा गरेको सक्कल ैभौंचर वा सो रकम बरावरको वाखणज्य बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यिा 
प्राप् ि "क" बगडका बैंक) ले सम्बखन्धि ठेक्का गन ेयमुनटको नाममा जारी भएको बोलपत्र जमानि पेश गनुड  



पनछे । उक्त बोलपत्र जमानिको मान्य अवधी बोलपत्र दाखखला गनड िोदकएको अखन्िम मममि २०७१/१२/३० 
गिेबाट कखम्िमा १२० ददनको हुन ुपनछे । 
(ि) बोलपत्रदािाल े बोलपत्रसाथ दानाघााँस/राशन आपमूिड सम्वन्धी काम गरेको अनभुव हामसल गरेका 
बोलपत्रदािाहरुल े ववगि ३ (िीन) आ.ब.हरु (०६८/६९, ०६९/७० र ०७०/७१) मयाये कुन ैएक आ.ब.मा कुनै 
सरुक्षा मनकायमा कबलुदर अनसुार हुने कुल ठेक्का रकमको ५० प्रमशसि वा सो भन्दा बढीको 
दानाघााँस/राशनको ठेक्का मलई सन्िोषजनक रुपमा आपमूिड गरेको वा गरररहेको प्रमाण कागजािको प्रमिमलवप 
पेश गनुड पनछे । दानाघााँस आपमूिड सम्बन्धी काम गरेको अनभुव हामसल नगरेका बोलपत्रदािाको हकमा 
सावडजमनक खररद मनयमावली २०६४ को मनयम २९ बमोखजम बोलपत्रमा उल्लखे भएनसुार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 
ईजाजि प्राप्त "क" बगडको बाखणज्य बैंकबाट सम्बखन्धि यमुनटको नाममा जारी भएको कबोलदरको आधारमा हुन 
आउने कुल ठेक्का रकमको २५ प्रमिशिले हुने रकमको आमथडक क्षमिा (श्रोि) खलेुको प्रमाण (Line Of Credit) 
को सक्कल ैकागजाि पेश गनुड पनछे । 
(ञ) बोलपत्रदािाल े बोलपत्रसाथ नमनूाको रुपमा पेश गनुड पन े भमन बोलपत्रमा उल्लेख भए अनसुारको 
दानाघााँसको प्रत्येक आईटमको नमनूा ५०० ग्राम/मम.मल.का दरले छुट्टा-छुट्टै र बोलपत्रमा िोदकएको 
पररमाणमा नघटाई मसलबन्दी गरी अमनवायड रुपमा बोलपत्रसाथ सलंग्न गरी पेश गनुड पनेछ ।   

(ट) बोलपत्रदािाल े बोलपत्र साथ पेश गन े दानाघााँसको नमनूा मयाये मभटाममन सखप्लमेन्ट र सोयावबन 
ममलको यो सचूना प्रकामशि भएको मममिदेखख बोलपत्र दिाड गन े अखन्िम मममि मभत्रको अवमधमा नेपाल 
सरकारिारा मान्यिा प्राप्त सम्बखन्धि मनकायमा गणुस्िर पररक्षण गराई सो को सक्कल ै प्रमिवेदन वा 
आमधकारीक पश ु मचदकत्सकबाट उपभोग योग्य भएको भन्ने सक्कल ैमसफाररस पत्र अमनवायड रुपमा पेश गनूड 
पनछे । पररक्षण प्रमिवेदनमा पररक्षण गराएको आईटमको ब्राण्ड, व्याच न.ं, उत्पादन मममि र प्रयोग योग्य 
अवमध खुलेको हुन ुपनछे र पररक्षण गराएको बस्िकुो बोलपत्रसाथ पेश गनुड पन ेनमनूामा समेि एउटै ब्राण्ड, 

व्याच न.ं, उत्पादन मममि र प्रयोग योग्य अवमध प्रष्ट रुपमा खुलेको हुन ुपनछे । 
४. बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि खररद गनड चाहने इच्छुक बोलपत्रदािाले मस.न.ं३ को दफा (क) देखख (घ) सम्ममा 
उल्लेखखि प्रमाण-पत्रका  प्रमिमलवप सलंग्न गरर मलखखि आवेदन सदहि सम्बखन्धि खजल्लाहरुको खजल्ला प्रशासन 
कायाडलय, कोष िथा लखेा मनयन्त्रक कायाडलय वा ठेक्का बन्दोबस्ि गन ेसम्बखन्धि सावडजमनक मनकायबाट बोलपत्र 
दस्िरु बापि नगद रु.३,०००।- (िीन हजार) (दफिाड नहुने) मिरी वा नेपाल क्याभलरी/समैनकस्टडड फामड सने्टरले िोकेको 
राजश् व खािामा नगद जम्मा गरेको भौचर बिुाई मममि २०७१/१२/२९ गिेको कायाडलय समय मभत्र खररद गनड 
सक्नेछन ्।  

५. खररद भएका बोलपत्रहरु मममि २०७१/१२/३० गिेको १२०० बजे मभत्र दिाड गनुड पनछे र दिाड भएका िथा      

E-Submission भएका बोलपत्रहरु सोही मममिको १३०० बजे बोलपत्रदािा वा मनजको प्रमिमनमधको रोहवरमा नेपाल 
क्याभलरी र समैनक स्टडड फामड सेन्टरमा खोमलने छ । बोलपत्रदािा वा मनजको प्रमिमनमध उपखस्थि नभए पमन बोलपत्र 
खोल्न बाधा पन े छैन । बोलपत्र दाखखला (दिाड) गन ेएव ंखोल्ने अखन्िम ददन सावडजमनक ववदा परेमा सो कायडहरु 
ववदाको लगत्तै पमछको कायाडलय खुलेको ददन सोही समयमा हुनेछ । पवूड मनधाडररि मममिमा कारणवस बोलपत्र 
नखोमलएको अवस्थामा बोलपत्र र बोलपत्र जमानिको मान्य अवमधको गणना पवूड मनधाडररि मममि देखी न ैगररनेछ ।  

६. यस ठेक्का प्रकृयामा सहभामग हुन चाहने सम्पणूड बोलपत्रदािाहरुलाई बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुराहरुको 
जानकारी गराउन मममि २०७१/१२/२० गिेको १२०० बजे नेपाल क्याभलरी र समैनक स्टडड फामड सेन्टरमा बोलपत्र पेश 
गनुड पवूडको बठैक आयोजना गनड ममलाईएको हुाँदा उक्त मममि अगाब ैबोलपत्र सम्बन्धी कागजाि खररद गनड उपयकु्त हुने 
कुरा जानकारी गराईन्छ । 
७. ववद्युमिय बोलपत्र (E-Bidding) प्रयोग गन ेबोलपत्रदािाहरुले यायान ददन ुपन ेकुराहरुुः 
 (क) ववद्युमिय बोलपत्र (E-Bidding) प्रणाली अवलम्बन गन े E-bidder हरुले आफुले Bid गनड चाहेको 
 सम्बखन्धि यमुनटको सचूना िथा बोलपत्र सम्बखन्ध कागजाि website eproc.nepalarmy.mil.np मा गई Sign 

 up गरर आफ्नो User Name र Password Create गरर Download गनड सदकनेछ । 



(ख) E-bidder हरुले सचूना र बोलपत्र सम्बखन्ध कागजािमा उल्लेखखि प्रकृया र शिडहरुको पररमध मभत्र रदह 
Bid गनुड पनछे । 

(ग) ववद्युमिय बोलपत्र E-Bidding माफड ि सहभागी हुने बोलपत्रदािाहरुले बोलपत्र दाखखला गनड िोदकएको 
अखन्िम मममिको १२०० बजे अगाव ैमाग अनसुारको नमनुा ठेक्का बन्दोवस्ि गन ेसम्बखन्धि यमुनटमा पेश गरर 
सक्न ुपनछे । िोदकएको अवधीमभत्र नमनुा पेश नगरर E-Bidding माफड ि Document मात्र Submission गररएको 
बोलपत्र स्विुः रद्द गररनेछ । 

(घ) E-Submission गनड चाहने Bidder हरुलाई Download, Upload र Submission सम्बखन्ध अन्य प्रकृयाबारे 
बोलपत्रमा उल्लेख गररएको छ । 

(ङ) E-Bidder हरुले Upload गरेका सम्पणूड कागजािहरुका सक्कल प्रमिहरु बोलपत्र मलु्याङ्कनको क्रममा 
सम्बखन्धि यमुनटहरुले माग गरेको समयमा अमनवायड रुपमा बिुाउन ुपनछे । 

(च) E-Bidding मा सहभागी हुने Bidder हरुले सो सम्बखन्ध अन्य थप जानकारी मलन चाहेमा समयम ैठेक्का 
बन्दोवस्ि गन ेसम्बखन्धि यमुनट (व्यारेक) मा आफै उपखस्थि भई वा फोन माफड ि सम्पकड  राख् न समूचि गररन्छ । 

८. बोलपत्र खररद गनड ईच्छुक फमड/ससं्था/कम्पनीहरुले मलखखि मनवेदन पेश गरी िोदकए बमोखजमको बोलपत्रको 
दस्िरु सदहि लाग्ने हुलाक वा कुररयर महशलु मिरी बोलपत्र सम्वन्धी कागजाि माग गरेमा हुलाक वा कुररयर माफड ि 
बोलपत्र सम्वन्धी कागजाि पठाईनेछ, िर सो कागजाि सम्वखन्धिले समयमा न ै प्राप् ि गनड नसकेमा सोको लामग 
सम्वखन्धि ठेक्का बन्दोवस्ि गन ेमनकाय जवाफदेही हुने छैन । 
९. यो ठेक्का नेपाली नागरीकलाई मात्र प्रदान गररनेछ ।  

१०. दानाघााँस आपमूिड गन ेकरार अवमध मभत्र कुन ैदकमसमको मलू्य बवृि ददईने छैन । 
११. बोलपत्रको मान्य अवमध बोलपत्र खोमलएको मममिदेखख ९० ददनको हुनेछ ।  

१२. म्याद नाघी आएको र रीि नपगुेको बोलपत्र उपर कुन ैकारवाही गररने छैन । 
१३. एक फमड, ससं्था वा कम्पनीको नाममा खररद गररएको बोलपत्र अको फमड, ससं्था वा कम्पनीको नामबाट पेश 
गनड पाइने छैन ।  

१४. बोलपत्र स्वीकृि गन,े रद्द गन ेर आमंशक रुपमा स्वीकृि गन ेवा नगन ेसम्पणूड अमधकार सम्बखन्धि सावडजमनक 
मनकायमा सरुखक्षि रहनेछ ।  

१५. सचूना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लखेखि प्रकृया र शिडहरुको पररमध मभत्र रही बोलपत्र पेश गनुड पनछे ।  

१६. बोलपत्रदािाल े मसलवन्दी बोलपत्र वा ववद्युिीय बोलपत्र (E-Bidding) प्रणाली मयाये कुन ैएक मायायमबाट मात्र 
बोलपत्र पेश गनड सक्नेछ । एउटै ठेक्कामा दवु ैप्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र पेश गरेमा त्यस्िो बोलपत्र स्विुः रद्द हुनेछ । 
१७. बोलपत्र सम्बन्धी थप जानकारी मलन चाहने बोलपत्रदािाहरुको लामग नेपाल क्याभलरीको फोन          
न.ं०१-४२४२६४९ र समैनक स्टडड फामड सेन्टरको फोन न.ं ०५६-५२१५७५ मा सम्पकड  राख् न ु हुन र साथै यो सचूना 
नेपाली सेनाको वेभ साइट www.nepalarmy.mil.np मा र सावडजमनक खररद अनगुमन कायाडलयको वेभ साइट 
www.ppmo.gov.np मा पमन हेनड सदकने छ ।  

१८. अन्यत्र जुनसकैु कुरा लेखखएको भएिापमन बैंक वा वबवत्तय ससं्थाको ऋण नमिरी प्रचमलि काननु बमोखजम 
अमधकार प्राप् ि मनकायले कालो समुचमा राखेको व्यवक्त, फमड, ससं्था वा कम्पनीले त्यस्िो कालो समूचमा कायम रहेको 
अवमधभर यस खररद कारवाहीमा भाग मलन सक्ने छैन । 
१९. यस सचूना िथा यस सगं सम्बखन्धि बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लखेखि बुाँदा एव ंशिडहरु यस ैबमोखजम र 
यस सचूना र बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख नभएका बुाँदा एव ंशिडहरुको हकमा सावडजमनक खरीद ऐन २०६३ र 
सावडजमनक खररद मनयमावली २०६४ (िेश्रो सशंोधन २०६८ सदहि) बमोखजम हुनेछ । 


