
राशन, ईन्धन र पररवहन महाशाखा 
जगंी अड्डा, काठमाण्डौंको 

साधारण राशन/ववरामी डाईट/दानाघााँस/डग राशन आपूर्ति सम्बन्धी  
र्सलबन्दी वा ववद्युर्तय बोलपत्र (E-Bidding) आव्हानको  

सूचना नं. १  
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७२/०६/२८ गते) 

 

१.  नेपाली सेनाको सम्पुर्ण युशनटहरुको लाशग २०७२ साल माघ १ गतेदेखी २०७३ साल पौष मसान्ततक् वषण १ 
(एक) को शनशमत्त आवश्यक पन ेसाधारर् रािन, वीरेन्र अस्पताल, फिल्ड अस्पताल, सैशनक पुनस्थाणपना केन्र र 
ववशिन्न फि.ए.हरुमा उपचाराथण वेड िनाण हुने विरामीहरुको लाशग आवश्यक पन े ववरामी डाईट तथा ववशिन्न 
युशनटहरुमा रहेका पिहुरुको लाशग आवश्यक पन ेदानाघााँस र डग रािनको जिल्लागत रुपमा िोलपत्रको माध्यमद्धारा 
ठेक्का िन्दोवस्त गराउन जिम्मेवारी तोफकएका देहाय िमोजिमका युशनटहरुको िावषणक ठेक्का िन्दोवस्त गराउनु पन े
िएको हुाँदा तपशिलमा उल्लेजखत ितणहरुको अशधनमा रही देहायमा उल्लेजखत प्रमार्पत्र तथा कागिातहरु सफहत 
शसलवन्दी वा ववदु्यशतय िोलपत्र (E-Bidding) पेि गरर उक्त ठेक्का शलन ईच्छुक व्यवक्त/िमण/संस्था वा 
कम्पनीहरुको लाशग यो िोलपत्र आव्हानको सावणिशनक सूचना प्रकाशित गररएको छ ।   

तपर्शल 

(क) र्सलबन्दी बोलपत्र वा ववदु्यर्तय बोलपत्र (E-Bidding) मध्ये कुन ैएक माध्यमबाट बोलपत्र पेश गनि 
सककने साविजर्नक र्नकाय (युर्नट) र स्थान 

(१) श्री पूवी पतृना हे.क्वा., ईटहरी व्यारेक, सुनसरी (२) श्री मध्य पतृना हे.क्वा, सुपारेटार व्यारेक, 
मकवानपुर (३) श्री उपत्यका पतृना हे.क्वा., नारायर्फहटी, काठमाण्डौ (४) श्री पजिम पतृना हे.क्वा., 
विियपुर व्यारेक, कास्की (५) श्री मध्य पजिम पतृना हे.क्वा., शनमारे व्यारेक, सुखते (६) श्री सुदरु 
पजिम पतृना हे.क्वा., रािपुर व्यारेक, डोटी (७) श्री नं.२ िाफहनी अड्डा, फहले व्यारेक, धनकुटा (८) 
श्री नं.३ िाफहनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहुाँ (९) श्री नं.४ िाफहनी अड्डा, ईमामनगर व्यारेक, 
नेपालगञ्ि िााँके (१०) श्री नं.५ िाफहनी अड्डा, तेघरी व्यारेक, कैलाली (११) श्री नं.६ िाफहनी अड्डा, 
िैरेनी व्यारेक, धाफदङ (१२) श्री नं.९ िाफहनी अड्डा, शसन्धुलीमाडी व्यारेक, शसन्धुली (१३) श्री नं.१८ 
िाफहनी अड्डा, गाईघाट व्यारेक, उदयपुर (१४) श्री नं.१९ िाहनी अड्डा, तुल्सीपुर व्यारेक, दाङ (१५) 
श्री नं.२१ िाफहनी अड्डा, तोपगाछी व्यारेक, झापा (१६) श्री नं.२२ िाफहनी अड्डा, रामनगर व्यारेक, 
रुपन्देही (१७) श्री नं.२३ िाफहनी अड्डा, िाग्लङु व्यारेक, िाग्लुङ (१८) श्री नं.२४ िाफहनी अड्डा, 
देवलडााँडा व्यारेक, िुम्ला (१९) श्री नं.२५ िाफहनी अड्डा, महेन्रनगर व्यारेक, कञ्चनपुर (२०)      
श्री नं.२६ िाफहनी अड्डा, िकुण्डेवेिी व्यारेक, काभे्रपलाञ्चोक (२१) श्री आफटणलरी शनदेिनालय, 
लगनखेल व्यारेक, लशलतपुर (२२) श्री अिुणनिार् गर्, थलाहा व्यारेक, मोरङ (२३) श्री नयााँ गोरख 
गर्, शसरहा व्यारेक, शसरहा (२४) श्री कृष्र्दल गर्, रािववराि व्यारेक, सप्तरी (२५) श्री कालीध्वि 
गर्, गफिथुम्का व्यारेक, ईलाम (२६) श्री रर्िम गर्, िोिपुर व्यारेक, िोिपुर (२७) श्री ववष्र्ुदल 
गर्, ओफदनडााँडा व्यारेक, पााँचथर (२८) श्री िम्िेरदल गर्, ओखलिुङ्गा व्यारेक, ओखलिुङ्गा (२९) 
श्री िेर गर्, फदके्तल व्यारेक, खोटाङ (३०) श्री फद िेमि मफहन्रदल गर्, िरतपुर व्यारेक, शचतवन 
(३१) श्री िरख गर्, ववरगञ्ि व्यारेक, पिाण (३२) श्री श्रीनाथ गर्, देवीघाट व्यारेक, नुवाकोट (३३) 
श्री रीपूमदणन गर्, नवलपुर व्यारेक, सलाणही (३४) श्री िष्ट रैिल गर्, प्रकौली व्यारेक, महोत्तरी 
(३५) श्री गोरखनाथ गर्, महेन्रनगर व्यारेक, धनषुा (३६) श्री नन्दािक्स गर्, रामेछाप व्यारेक, 
रामेछाप (३७) श्री रर्िीम गर्, चररकोट व्यारेक, दोलखा (३८) श्री नारायर्दल गर्, धुन्चे व्यारेक, 
रसुवा (३९) श्री पिपुशत प्रसाद गर्, वेिीिहर व्यारेक, लमिुङ (४०) श्री िैरवीदल गर्, 
नाम्िालीडााँडा व्यारेक, गोरखा (४१) श्री चन्दननाथ गर्, सन्धीखकण  व्यारेक, अघाणखााँची (४२) श्री 
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कालीिंग गर्, गोरशसंफहया व्यारेक, कवपलिस्त ु (४३) श्री चण्डी प्रसाद गर्, नागपोखरी व्यारेक, 
पाल्पा (४४)      श्री िज्रदल गर्, परासी व्यारेक, नवलपरासी (४५) श्री ईन्रिक्स गर्, वेनी 
व्यारेक, म्याग्दी (४६) श्री िीमदल गर्, िोमसोम व्यारेक, मुस्ताङ (४७) श्री रर्िादुणल गर्, 
ठाकुरद्धारा व्यारेक, िफदणया (४८) श्री गोरखिक्स गर्, खलंगा व्यारेक, प्युठान (४९) श्री िैरव प्रसाद 
गर्, खलंगा व्यारेक, सल्यान (५०) श्री वीरदल गर्, खलंगा व्यारेक, िािरकोट (५१) श्री देवीदत्त 
गर्, शलवाङ व्यारेक, रोल्पा (५२) श्री देवीदल गर्, मुशसकोट व्यारेक, रुकुम (५३) श्री दगुाणिक्स 
गर्, मंगलसेन व्यारेक, अछाम (५४) श्री गोरख िहादरु गर्, चौतारा व्यारेक, शसन्धुपाल्चोक (५५) 
श्री ज्वालादल गर्, सूयणववनायक व्यारेक, िक्तपुर (५६) श्री गरुडदल गर्, डडेल्धुरा व्यारेक, डडेल्धुरा 
(५७) श्री ईन्रदल गुल्म, म्याङलुङ व्यारेक, तेह्रथुम (५८) श्री श्रीदल गुल्म, खााँदवारी व्यारेक, 
संखुवासिा (५९) श्री नयााँ रर्िीम गुल्म, ताप्लेिङु व्यारेक, ताप्लेिुङ (६०) श्री अमरदल गुल्म, 
सल्लेरी व्यारेक, सोलुखुम्िु  (६१) श्री िम्िेर गुल्म, स्याङ्िा व्यारेक, स्याङ्िा (६२) श्री गुरु गोरख 
गुल्म, धागीथुम व्यारेक, गुल्मी (६३) श्री केवलिंग गुल्म, चामे व्यारेक, मनाङ (६४) श्री रर्दल 
गुल्म, कुस्मा व्यारेक, पवणत (६५) श्री श्रीिक्स गुल्म, गौर व्यारेक, रौटहट (६६) श्री समरजित गुल्म, 
कलैया व्यारेक, िारा (६७) श्री िमरिुर गुल्म, काडााँचौर व्यारेक, दैलेख (६८) संग्राम िादुणल गुल्म, 
मान्मा व्यारेक, कालीकोट (६९) श्री शसंहिादुणल गुल्म, रानीवन व्यारेक, हुम्ला (७०) श्री कालीदत्त 
गुल्म, िुलीगाडण व्यारेक, डोल्पा (७१) श्री दगुाणिञ्िन गुल्म, हुटु व्यारेक, मुगु (७२) श्री देवीिक्स 
गुल्म, मातणडी व्यारेक, िािुरा (७३) श्री ित्रुमदणन गुल्म, पानकोट व्यारेक, िझाङ (७४) श्री 
ित्रुिञ्िन गुल्म, खलंगा व्यारेक, दाचुणला (७५) श्री रर्िुर गुल्म, गिी व्यारेक, िैतडी (७६) श्री 
वीरेन्र अस्पताल (ववरामी डाईट तिण ), छाउनी काठमाण्डौं (७७) श्री िैरव वाहन गुल्म (डग रािन 
तिण ), सानोफठमी व्यारेक, िक्तपुर    
 

(ख) आपूती गनुण पन े(साधारर् रािन, विरामी डाइट, दानाघााँस र डग रािन) सामग्रीको िावषणक पररमार्, 
फकशसम, गुर्स्तर र स्केल, िोलपत्र सम्िजन्ध दस्तुर, पालना गनुणपन ेितणहरु, स्वीकृत आपूतीकताणसंग खररद 
सम्झौता िएपशछ उपलब्ध हुने अशग्रम पेश्की, माशसक िुक्तानी गदाण कट्टा एवं थप गररने कर तथा धरौटी 
रकम सम्िजन्ध वववरर्हरु सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त गराउने जिम्मेवारी तोफकएका सावणिशनक शनकायहरु 
(युशनट) को िोलपत्र सम्िन्धी कागिातमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गररएको छ ।  

(ग) िोलपत्र खररदकताणले शलजखत शनवेदन पेि गरी तोफकएको दस्तुर शतरी िोलपत्र खररद गनण सफकनेछ । 
E-Bidder हरुले आिुले Bid गनण चाहेको युशनटिाट िोलपत्र सम्िजन्ध कागिातमा उल्लेख गरेको रािश् व 
खाता नं. मा तोफकएको दस्तुर दाजखला गरेको िौचर Upload गनुण पनछे ।    

(घ) बोलपत्रदाताहरुले बोलपत्र पेश गदाि बोलपत्रसाथ अर्नवायि रुपमा संलग्न गनुि पन े राशन 
(साधारण/वबरामी डाईट/दानाघााँस/डग राशन) नमूना तथा कागजातहरुुः 

 (१) नेपाली नागररकताको प्रमार्-पत्रको प्रशतशलवप । 
 (२) मुल्य अशििवृद्ध कर दताण प्रमार्-पत्र (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) दताण प्रमार्-

पत्रको प्रशतशलवप । 
 (३) िमण/संस्था वा कम्पनी दताण प्रमार्-पत्रको प्रशतशलवप । 

 (४) व्यवसाय दताणको इिाित पत्रः िमण, संस्था वा कम्पनी दताण हुदां उदेश्यमा रािन आपूती 
गन े उल्लेख िएको िए सो प्रमार्-पत्रको प्रशतशलवप वा रािन आपूशतणको छुट्टै ईिाित पत्र प्राप्त 
गरेको िए उक्त ईिाित पत्रको प्रशतशलवप वा अन्य व्यवसायमा दताण िएको िए िाजर्ज्य वविाग, 
कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाणलय, उद्योग वविाग वा घरेलु तथा साना उद्योग कायाणलय मध्ये कुनै एक 
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शनकायिाट िारी िएको रािन आपूशतणको ईिाित (अनुमशत) पत्रको प्रशतशलवप (नववकरर् गनुण पन े
जस्थशत र अवस्थाको िए नववकरर् सफहतको) । 

 (५) आ.ि.०७१/७२ को आषाि मसान्तसम्मको आन्तररक रािश्व वविागिाट प्राप्त कर चुक्ता 
गरेको प्रमार्-पत्र वा कर वववरर् पेि गरेको कागिात वा कर वववरर् पेि गनण म्याद थप गरेको 
पत्रको प्रशतशलवप । 

 (६) िोलपत्रदाताले खररद कारवाहीमा िाग शलन अयोग्य निएको, प्रस्ताववत खररद कारवाहीमा 
आफ्नो स्वाथण निाजझएको र सम्िजन्धत पेिा वा व्यवसाय सम्िजन्ध कसुरमा आिुले सिाय 
नपाएको िनी शलजखत रुपमा गरेको घोषर्ा-पत्र । 

 (७) संयुक्त रुपमा काम गनण चाहने िोलपत्रदाताले संयकु्त उपक्रम सम्िजन्ध कागिात िनाई पेि 
गनुण पनछे । संयुक्त उपक्रममा काम गन े िोलपत्रदाताले सावणिशनक खररद शनयमावली २०६४ को 
शनयम २८ को उपशनयम (१), (२), (६) र (७) मा तोफकएको ितण तथा दायीत्व िहन गनुण पन ेहुदााँ 
एक संयुक्त उपक्रम िनाई पेि गनुण पनछे । उक्त उपक्रममा साझेदारहरुको संख्या अशधकतम ३ हुनेछ 
र मुख्य साझेदारको फहस्सा न्युनतम ४० प्रशतित तथा दईु साझेदारहरु प्रत्येकको फहस्सा न्युनतम 
२५ प्रशतित हुनु पनछे । साथै संयुक्त रुपमा िोलपत्र पेि गनण चाहने िोलपत्रदाताले िोलपत्र िमानत 
संयुक्त उपक्रमका सवै साझेदारहरुको नाममा हुनु पनछे र संयुक्त रुपमै िोलपत्र खररद गनुण पनछे । 
(८) िोलपत्रदाताले सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त गराउने सावणिशनक शनकाय (युशनट) ले 
िोलपत्रमा उल्लेख गरेको िोलपत्र िमानत िापतको रकम नगदै वा सो रकम सम्िजन्धत ठेक्का 
िन्दोिस्त गन ेयुशनटले उल्लेख गरेको िैंकमा खोलेको धरौटी खातामा िम्मा गरेको सक्कलै िौचर 
वा सो रकम िरावरको िाजर्ज्य िैंक (नेपाल राष्ट्र िैकिाट मान्यता प्राप्त "क" िगणको िैंक) ले 
सम्िजन्धत ठेक्का गन ेसावणिशनक शनकाय (युशनट) को नाममा िारी गरेको िैंक िमानत पेि गनुण 
पनछे । 
(९) िोलपत्र िमानतको मान्य अवशध १० करोड रुपैयांसम्मको लागत अनमुान िएको ठेक्काको 
लाशग िोलपत्र दाजखला गनण तोफकएको अजन्तम शमतीिाट १२० फदनको र १० करोड रुपैंया िन्दा 
िशतसुकै ििी लागत अनुमान िएको ठेक्काको लाशग १५० फदन म्याद िएको पेि गनुण पनछे । 
(१०) िोलपत्रदाताले सावणिशनक खररद शनयमावली २०६४ को शनयम २९ िमोजिम िोलपत्रमा 
उल्लेख िएनुसारको नेपाल राष्ट्र िैंकिाट ईिाित प्राप्त "क" िगणको िाजर्ज्य िैंकिाट सम्िजन्धत 
युशनटको नाममा िारी िएको किोलदरको आधारमा हुन आउने कुल ठेक्का रकमको २५ प्रशतितले 
हुने रकमको आशथणक क्षमता (श्रोत) खुलेको प्रमार् (Line Of Credit) को सक्कलै कागिात पेि गनुण 
पनछे । 
(११) िोलपत्रदाताले िोलपत्रसाथ नमुनाको रुपमा पेि गनुण पन ेिशन उल्लेख िएनुसारको रािन 
(साधारर् रािन/विरामी डाईट/दानाघााँस/डग रािन) को प्रत्येक आईटमको नमुना छुट्टा छुट्टै र 
िोलपत्रमा तोफकएको पररमार्मा नघटाई शसलिन्दी गरर िोलपत्रसाथ अशनवायण रुपमा संलग्न गरर 
पेि गनुण पनछे । 
(१२) िोलपत्रदाताले िोलपत्रसाथ पेि गनुण पन ेरािन (साधारर् रािन/विरामी डाईट/दानाघााँस/डग 
रािन) को नमुना मध्ये तपशिलमा उल्लेजखत रािन सामग्रीहरुको सूचनाको अवधी शित्र खाद्य 
प्रववशध तथा गुर् शनयन्त्रर् वविाग, ििरमहल वा त्यसका ववशिन्न के्षवत्रय कायाणलयहरुिाट अशनवायण 
रुपमा गुर्स्तर पररक्षर् गराई पररक्षर् गराएको प्रत्येक खाद्य िस्तुको व्याच नं. र उत्पादन शमशत 
खुलेको पररक्षर् प्रशतवेदन पेि गनुण पनछे । 
 (अ) साधारर् रािन तिण ः १. तोरीको तेल २. स्वीटेण्ड कण्डेन्स्ड शमल्क  
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 (आ) विरामी डाईट तिण ः १. सूयणमुखी तेल 
 (इ) डग रािन तिण ः १. डग विस्कुट २. शमनरल शमक्सचर 

डग विस्कुटको हकमा पि ुसेवा वविाग, पिु स्वास््य शनदेिनालय, लाईिस्टक गुर् 
व्यवस्थापन कायाणलयिाट गुर्स्तर पररक्षर् गराई सो को पररक्षर् प्रशतवेदन र 
शमनरल शमक्सचरको हकमा आशधकारीक सम्िजन्धत शचफकत्सकिाट उपिोग योग्य 
िएको िन्ने सक्कलै शसिाररस पत्र पेि गनुण पनछे ।   

 (ङ) बोलपत्रदाताहरुले पालना गनुिपन ेशतिहरुुः  

(१) सम्वजन्धत व्यवक्त/िमण/ससं्था वा कम्पनी आिैले खररद गरेको िोलपत्र सम्िजन्ध कागिात 
पूर्ण रुपमा िरी पेि गनुण पनछे ।  

(२) िोलपत्रदाताले िोलपत्र िाराममा दर किुल गदाण प्रत्येक आईटमको मुल्य अशििवृद्ध कर 
िाहेकको एकाई अनुसारको प्रशत के.िी./शलटर/गोटा/पुरीयाको दर अंक र अक्षरमा प्रष्ट र केरमेट 
नगरर उल्लेख गनुण पनछे । 

(३) स्वीकृत िोलपत्रदाताले खररद सम्झौता िएपशछ सम्झौता िमोजिम २०७२ माघ १ गतेिाट 
कायण प्रारम्ि गरर २०७३ पौष मसान्तसम्ममा कायण सम्पन्न गररसक्नु पनछे । 

(च) र्सलबन्दी बोलपत्र पेश गन ेबोलपत्रदाताहरुले ध्यान कदनु पन ेकुराहरुुः 

(१) िोलपत्र िारामहरु सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त गराउने जिम्मेवारी तोफकएको स्थाशनय 
सावणिशनक शनकाय (युशनट) हरुको मुख्य प्रवेिद्धार (मुलगेट), स्थानीय जिल्ला प्रिासन कायाणलय र 
स्थानीय कोष तथा लेखा शनयन्त्रकको कायाणलयिाट समेत सूचना प्रकाशित िएको शमशतदेजख िोलपत्र 
खोलुवा गनण तोफकएको शमशतको अशघल्लो फदनको कायाणलय समयसम्म (ववदाको फदन िाहेक) 
िोलपत्रको दस्तरु (पशछ फिताण नहुने गरर) शतरी खररद गनण सफकनेछ । 

(२) कुनै िोलपत्रदाताले तोफकए िमोजिमको िोलपत्र दस्तुर र लाग्ने हुलाक वा कुररयर महिुल 
शतरी िोलपत्र सम्िजन्ध कागिात पठाई फदन शलखत रुपमा माग गरेमा हुलाक वा कुररयर मािण त 
िोलपत्र सम्िजन्ध कागिात पठाईनेछ, तर सो कागिात सम्िजन्धतले समयमानै प्राप्त गनण नसकेमा 
सो को लाशग सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त गन ेसावणिशनक शनकाय (युशनट) िवािदेही हुने छैन । 

(३) कुनै िोलपत्रदातालाई िोलपत्र खररद गनण वा दाजखला गनणको लाशग सुरक्षाको आवश्यक परेमा 
सावणिशनक खररद ऐन २०६३ को दिा १४ को उपदिा (७) िमोजिम त्यस्तो सुरक्षाको व्यवस्था 
सम्िजन्धत जिल्ला प्रिासन कायाणलयसंग माग गनण सफकनेछ । 

(४) खररद िएका िोलपत्रहरु सूचना प्रकाशित िएको शमशतदेजख िोलपत्र खोलुवा हुने फदन अथाणत 
शमशत २०७२/०८/०३ गतेको १२०० ििेसम्म ववदाको फदन िाहेक कायाणलय खुलेको िुनसुकै फदन 
सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त गराउने जिम्मेवारी तोफकएको सावणिशनक शनकायको कायाणलयमा मात्र 
दताण गरर सक्नु पनछे । िोलपत्र दताण गन ेकायण सवण सुलि र िोलपत्रदाताको सरल पहुाँचको लाशग 
ठेक्का िन्दोिस्त गनण जिम्मेवारी तोफकएको सम्िजन्धत सावणिशनक शनकाय (युशनट) को मखु्य 
प्रवेिद्धार (मुलगेट) िाटै हुनेछ । 

(५) दताण िएका िोलपत्रहरु शमशत २०७२/०८/०३ गतेको १३०० ििे सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोिस्त 
गन ेसावणिशनक शनकायमा िोलपत्र खोल्ने कायणको लाशग उपजस्थत प्रशतशनशध, िोलपत्रदाता वा नीिको 
प्रशतशनशधहरुको रोहवरमा खोशलने छ, तर िोलपत्र खोल्ने समयमा िोलपत्रदाता वा नीिको प्रशतशनशध 
उपजस्थत निएतापशन िोलपत्र खोल्न िाधा पुग्ने छैन । िोलपत्र दताण गन ेअजन्तम फदन वा खोल्ने 
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फदन कुनै सावणिशनक विदा परेमा सो को िोशलपल्ट वा कायाणलय खुलेको फदनमा माथी उल्लेजखत 
सम्िजन्धत ठेक्का िन्दोवस्त गन ेयुशनट र समयमा िोलपत्र खोशलनेछ । 

(६) यो ठेक्का नेपाली नागररकलाई मात्र प्रदान गररनेछ र ठेक्का अवधी िर मुल्य िवृद्ध फदईने 
छैन । 

(७) स्वीकृत रािन आपूशतणकताणले नमुना िमोजिमको रािन खुवाउन नसकेमा वा तोफकएको 
सम्िजन्धत युशनट र पोष्टहरुमा रािन आपूशतण गनण नसकी रािन खवुाउने कायणमा वाधा व्यवधान 
गरेमा सो उपर प्रचशलत सावणिशनक खररद ऐन र शनयम तथा ठेक्का सम्झौताका ितण िमोजिम 
कारवाही चलाई ठेक्का तोड्न सफकनेछ । साथै, त्यस्ता आपूशतणकताण ववरुद्ध ऐन र शनयम िमोजिम 
कानुनी कारवाही हुनेछ ।  

(८) कायाणलयमा दाजखला िएको िोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गन े सम्पूर्ण अशधकार 
शनयमानुसार अशधकार प्राप्त अशधकारीमा पूर्ण रुपमा सुरजक्षत रहनेछ । 

(९) खाली खाम, िैंक िमानत संलग्न निएको, िोलपत्र नै निरेको वा दर किुल नगरी खाली 
िोलपत्र पेि गन ेिोलपत्रदातालाई कालो सूचीमा राख् न शसिाररस गररनेछ । 

(१०) बोलपत्र मान्य हुने अवधीुः िोलपत्र पेि गनण तोफकएको अजन्तम शमशतिाट दि करोड रुपैंया 
सम्म लागत अनुमान िएको िोलपत्रको ९० फदन र दि करोड रुपैंया िन्दा ििी लागत अनुमान 
रकमको १२० फदन कायम रहनेछ । 

(११) सावणिशनक खररद ऐन २०६३ को दिा २४ िमोजिम रीत नपुगेको िोलपत्र उपर कारवाही 
गररने छैन । 

(१२) िोलपत्रदातालाई िोलपत्र सम्िजन्ध कागिात वा अन्य यस्तै कुरा सम्िजन्ध थप िानकारी 
गराउन ठेक्का िन्दोिस्त गराउने प्रत्येक सावणिशनक शनकाय (युशनट) हरुिाट शमशत २०७२/०७/२३   
गतेको १३०० ििे िोलपत्र पेि गनुण पूवणको िैठकको आयोिना हुने िएकोले िोलपत्रदाताहरुले उक्त 
िैठकमा उपजस्थत िई रािन खररद सम्िजन्ध प्रश् न वा जि्ािा राख् न सक्नेछन ्।  

(१३) िैंक वा वववत्तय संस्थाको ऋर् नशतरर वा अन्य कुनै कारर्िाट प्रचशलत कानून िमोजिम 
अशधकार प्राप्त शनकायले कालो सूचीमा राखेको व्यवक्त, िमण, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा 
कायम रहेको अवशधिर यस सावणिशनक खररद कारवाहीमा िाग शलन सक्ने छैन ।  

(१४) आपूतीकताण (ठेकेदार) ले तोरीको तेल, शचनी, नुन, शचयापत्ती, कण्डेन्स्ड शमल्क लगायतका 
ववशिन्न रािन सामग्रीहरु नेपाल सरकारिाट ईिाित प्राप्त उद्योग वा कम्पनीिाट उत्पाफदत वा 
ववदेििाट आयात गरर आपूशतण गनण सक्नेछन ् । तर त्यस्ता रािन सामग्रीहरु िोलपत्रमा उल्लेख 
गररएका स्पेशिफिकेिनमा उल्लेख िए अनुसारको मापदण्ड अनुरुपको िए/निएको एफकन गनणको 
लाशग आवश्यकता अनुसार खररदकताणले पररक्षर् गराउन सक्नेछ । 

(१५) यस सूचनालाई नेपाली सेनाको Web Site www.nepalarmy.mil.np र सावणिशनक खररद 
अनुगमन कायाणलयको Web Site www.ppmo.gov.np मा समेत राजखएको छ । साथै छनौट िएको 
िोलपत्रदातालाई ठेक्का स्वीकृत गन ेआिय र अन्य िोलपत्रदातालाई छनौट िएका िोलपत्रदाताको 
नाम, ठेगाना र रकमको िानकारी नेपाली सेनाको उक्त Web Site तथा e-mail िाट समेत िानकारी 
गराईने छ । 

(छ) ववदु्यशतय िोलपत्र (E-Bidding) प्रयोग गन ेिोलपत्रदाताहरुले ध्यान फदनु पन ेकुराहरु 
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(१) ववदु्यशतय िोलपत्र (E-Bidding) प्रर्ाली अवलम्िन गन े E-Bidder हरुले आिुले Bid गनण 
चाहेको सम्िजन्धत युशनटको सूचना तथा िोलपत्र सम्िजन्ध कागिात website 

eproc.nepalarmy.mil.np मा गई Sign up गरर आफ्नो User Name र Password Create गरर 
Download गनण सफकनेछ । 

(२) E-Bidder हरुले सूचना र िोलपत्र सम्िजन्ध कागिातमा उल्लेजखत प्रकृया र ितणहरुको पररशध 
शित्र रफह Bid गनुण पनछे । 

(३) ववदु्यशतय िोलपत्र E-Bidding मािण त सहिागी हुने िोलपत्रदाताहरुले िोलपत्र दाजखला गनण 
तोफकएको अजन्तम शमशतको १२०० ििेसम्ममा माग अनुसारको प्रत्येक आईटमको नमुना ठेक्का 
िन्दोवस्त गन ेसम्िजन्धत युशनटमा पेि गरर सक्न ुपनछे । तोफकएको अवधीशित्र नमुना पेि नगरर 
E-Bidding मािण त Document मात्र Submission गररएको िोलपत्र स्वतः रद्द गररनेछ । 

(४) E-Submission गनण चाहने Bidder हरुलाई Download, Upload र Submission सम्िजन्ध अन्य 
प्रकृयािारे िोलपत्रमा उल्लेख गररएको छ । 

(५) E-Bidding मा सहिागी हुने Bidder हरुले सो सम्िजन्ध अन्य थप िानकारी शलन चाहेमा 
समयमै ठेक्का िन्दोिस्त गन ेसम्िजन्धत युशनट (व्यारेक) मा आिै उपजस्थत िई वा िोन मािण त 
सम्पकण  राख् न सूशचत गररन्छ । 

२. एउटै ठेक्कामा एकै िोलपत्रदाताले शिलवन्दी िोलपत्र वा ववदु्यशतय िोलपत्र (E-Bidding) प्रर्ाली मध्ये कुन ै
एक माध्यमिाट मात्र िोलपत्र पेि गनण सक्नेछ । एउटै ठेक्कामा दवैु प्रर्ाली प्रयोग गरर िोलपत्र पेि गरेमा त्यस्तो 
िोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।  

३. िोलपत्रदाताहरुले अशनवायण रुपमा पालना गनुण पन े ितण, संलग्न गनुण पन े प्रमार्-पत्र एवं कागिातहरुको 
सम्िन्धमा यस सूचना र यसै सचूनासंग सम्िजन्धत िोलपत्र सम्िजन्ध कागिातमा उल्लेख गररएको सम्पूर्ण 
कुराहरुमा सोही िमोजिम र अन्य कुराका हकमा प्रचशलत सावणिशनक खररद ऐन २०६३ र सावणिशनक खररद 
शनयमावली २०६४ (तेश्रो संिोधन २०६८ सफहत) अनुसार हुनेछ । 


