नेपाल सरकार
पशुपन्छी विकास मन्रालय
ससहं दरबार, काठमाण्डौको
सिारी साधन र कायाालय सामान खररद सम्बन्धी ससलबन्दी बोलपर/दरभाउपर आहिानको सू चना
(प्रथम पटक प्रकाशशत समसत: २०७४।०९।१४)
यस मन्रालयलाई आिश्यक दे हायका बमोशिमका सामानहरु आपूसता गना इच्छु क र इिाित प्राप्त फमा/कम्पनीले दे हाय बमोशिमको शताहरुको असधनमा रही ररतपूिक
ा को बोलपर/दरभाउपर
पेश गनाहन
ु यो सूचना प्रकाशशत गररएको छ।
१. कायाालय समय सभर आिश्यक कागिात (कम्पनी दतााको प्रमाणपर, मुल्य असभिृवि कर तथा स्थायी लेखा नम्बर दताा प्रमाणपर, आ.ि. २०७३।०७४ को कर च ुक्ताको
प्रमाणपर, Manufacturer's Authorization Letter) को प्रमाशणत प्रसतसलपी सं लग्न राखी सूचना प्रकाशशत समसतले बोलपरको हकमा ३०औ ं ददन र दरभाउपरको हकमा १५औ ं
ददन सभर आन्तररक व्यिस्थापन शाखामा तपससल बमोशिमको दस्तुर बुझाई बोलपर/दरभाउपर खररद गना सवकने छ।
२. तपससलमा उशल्लशखत छु ट्टाछु ट्टै सामानहरुको लासग छु ट्टाछु ट्टै ससलबन्दी बोलपर/दरभाउपर यस मन्रालयको आन्तररक व्यिस्थापन शाखामा पेश गनुप
ा नेछ।
३. बोलपर/दरभाउपर िमानत िापत तपससलमा उशल्लशखत रकम को.ले.सन.का. काठमाण्डौ भ ुक्तानी केन्र नं. ४ ससहं दरबारको एभरे ष्ट बैक सल. मा रहेको धरौटी खाता नम्बर
१३५००१ मा रकम िम्मा गरे को सक्कलै बैक भौचर सं लग्न हुनपु नेछ।
४. सनयमानुसार म्याद सभर पना आएका ससलबन्दी बोलपर/दरभाउपर तपससलमा तोवकएको ददनको १४:०० बिे बोलपर/दरभाउपरदाता िा सनिको प्रसतसनसधहरुको रोहबरमा
खोसलने छ। सो ददन विदा परे मा सो को लगत्तै कायाालय खुलेको ददन खोसलने छ। बोलपर/दरभाउपरदाता िा सनिको प्रसतसनसध उपशस्थत नभएमा पसन बोलपर/दरभाउपर
खोल्ने कायामा बाधा पने छै न।
५. बोलपर/दरभाउपर स्िीकृत गने िा नगने सम्पूणा असधकार यस मन्रालयमा सनवहत रहने छ।
६. यस सूचना र बोलपर/दरभाउपरमा उल्लेख भएका बाहेक अन्यको हकमा प्रचसलत कानुन अनुसार हुनेछ।
सस.

बोलपर/दरभाउपर नं.

कायाको वििरण

नं.

बोलपर/दरभाउपर बुझाउने

बोलपर/दरभाउ

अशन्तम समसत र समय

१.

MoLD/NCB/074-75/P1

शिप- १ थान

२०७४।१०।१४

गते

२.

MoLD/NCB/074-75/P2

वपकअप- २ थान

ददनको १२.०० बिे सभर।

३.

MoLD/NCB/074-75/P3

ट्याब्लेट- १८० थान

४.

MoLD/SQ/074-75/P4

मोटरसाइकल-६ थान

२०७४।०९।३०

५.

MoLD/SQ/074-75/P5

स्कुटर- ३ थान

ददनको १२.०० बिे सभर।

६.

MoLD/SQ/074-75/P6

कायाालय सामान

गते

बोलपर/ दरभाउ

सबडिण्ड रकम

सबडिण्ड

खररदको

खोल्ने समसत र समय

पर को दस्तुर

रु.

अिसध

माध्यम

२०७४।१०।१४

३०००।-

१५००००।-

९० ददन

ससलबन्दी

ददनको १४.०० बिे।

३०००।-

१२५०००।-

३०००।-

११००००।-

२०७४।०९।३०

१०००।-

४००००।-

गते ददनको १४.००

१०००।-

१५०००।-

१०००।-

४००००।-

बिे।

पर

बोलपर
७५ ददन

ससलबन्दी
दरभाउपर

