
 

 

 
 

सूचना नं.आइ. टि 01/०७8/७9 

(प्रथम पिक प्रकाशित मममतिः २०७8।5।16) 
1. यस कम्पनीवाि खरिद गिेको / गरिने िासायमनक मल बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेशखत कायाालयहरुसम्म ढुवानी गनुापने 

भएकोले इच्छुक ढुवानी इजाजत प्रमाणपत्र प्राप्त बोलपत्रदाताहरुलाई मनम्न सताहरुको अमधनमा िटह मसलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको 
छ । 

स ]क्िि नं. देशख सम्म परिमाण 
मे.िनमा 

बोलपत्र फािाम 
दस्तिु 

बोलपत्रदाताल] प]ि गनुापने जम्मा 
टवड-बण्ड िकम (रु.) 

1 प्रादेशिक कायाालय 
टविािनगि/सोनापिु 

सेक्िि न. 1 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 8500 3000।- 4,13,030।- 

3 

प्रादेशिक कायाालय 
वीिगंज 

सेक्िि न. 3 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 22000 5000।- 6,58,200।- 

4 सेक्िि न. 4 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 10800 3000।- 4,44,500।- 

5 सेक्िि न. 5 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 

1000 3000।- 60,315।- 

6 
प्रादेशिक कायाालय 

भैिहवा 

सेक्िि न. 6 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 1000 2000।- 35,810।- 

8 सेक्िि न. 8 को बोलपत्र फािाममा 
उल्लेशखत कायाालयहरुको गोदामसम्म 500 2000।- 36,170।- 

२. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात(वोलपत्र ितानामा, सम्झौताको मस्यौदा प्रती समेत संलग्न भएको) उक्त सेक्ििको बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातको लामग मममत २०७८/6/15 गते ददनको १२:०० बजे मभत्र प्रधान कायाालय, काठमाण्डौ ि प्रादेशिक कायाालय हरुबाि खरिद 
(िकम टफताा नहनुे गिी) गना सटकन ेि मसलवन्दी वोलपत्र भन ेप्रधान कायाालय काठमाण्डौमा मात्र दाशखला गनुा पनेछ ।  

३. खरिद भएको बोलपत्र पेि गदाा नटवकिण भएको ढुवानी इजाजत प्रमाण पत्र, फमा/कम्पनी दताा प्रमाण पत्र, मलु्य अमभवटृि कि / प्यान 

प्रमाण पत्र, स्व–घोषणा पत्र ि गत आ.ब.को किचकु्ताको प्रमाण-पत्रहरुको नोििी पशललकले प्रमाशणत गिेको प्रमतमलटप पेि गनुापनेछ । 

4. वोलपत्रदाताले दििेि पेि गदाा भ्याि समाविे नगनुाका साथै ढुवानी भाडाको टवल पेि गदाा भ्याि थप गना पाइन ेछैन ।   

5. e-biding गने बोलपत्रदाताहरुले आवश्यक कागजातहरु सटहत कम्पनीको websiteMwww.kscl.gov.np को tender section मा upload 
गनुा पनेछ।नेपाल इन्भेष्टमेण्ि बैकको कामलमािी िाखाको खाता नं.०१७०१०३०००१९२२ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको दस्तिु 
बापत जम्मा गिेको सक्कलै भौचि संलग्न िाखी पेि गनुापने छ । 

6. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा ढुवानी दि, अंक ि अक्षिमा उल्लेख गनुा पनेछ । अंक ि अक्षि फिक पिेमा अक्षिमा उल्लेशखत ढुवानी 
दिलाई मान्यता ददइनछे । 

7. मसलवन्दी खामको वाटहि “............” लामग िासायमनक मल ढुवानीको मसलवन्दी वोलपत्र भनी उल्लेख गनुा पनेछ । 

8. तोटकएको समय सम्ममा टवक्री भएका मसलवन्दी बोलपत्रहरु मममत २०७८/6/15 का ददन ददउंसो १:०० वजे सम्म दताा गिाई सक्न ु
पनेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु सोही ददन २:०० बजे वोलपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमध ि कायाालयको प्रमतमनमधहरुको िोहविमा यस 
कायाालयमा खोमलन ेछ । ति, वोलपत्रदाता वा मनजको प्रमतमनमध अनपुशस्थत भएमा पमन वोलपत्र खोल्न वाधा पने छैन । 

9. वोलपत्र साथ उल्लेशखत िकम बिाबि कम्पनीको नाममा बोलपत्र खोमलन ेमममत देशख जािी भएको १२० (एक सय वीस) ददन अवमधको 
क बगाको वाशणज्य बैंक जािी भएको टवड वण्ड (वैंक जमानी पत्र) वा कम्पनीको खातामा नगद जम्मा गिेको सक्कल वैंक भौचि पेि 
गनुा पनेछ।  

10. वोलपत्र स्वीकृत हनु े वोलपत्रदाताले तोटकएको समय मभत्र स्वीकृत िकमको ५% (प्रमतित)ले हनु े िकम बिाबिको काया सम्पादन 
जमानत / टप.वण्ड (वैंक जमानी पत्र) वा कम्पनीको कायाालयको खातामा नगद जम्मा गिेको सक्कल वैंक भौचि पेि गिी सम्झौता गनुा 
पनेछ । 

१1. वोलपत्र दाशखला गने अशन्तम ददन मबदा पिेमा सोको भोमलपल्ि सम्मको म्याद कायम गरिनछे ।  

१2. पेि भएका बोलपत्रहरुमध्ये तोटकएको के्षत्रको बोलपत्रहरुमा औषत न्यनुतम दि कबोल गने बोलपत्रदाताको दििेि स्वीकृत गरिनेछ । 
बोलपत्र शस्वकृत भएपमछ सामान प्राप्त हनु टढला भएतापमन सोही दििेिमा ढुवानी गनुापनेछ ।  

१3. बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्पणुा अमधकाि यस कम्पनीमा सिुशक्षत िहनछे । 

१4. यस सम्बन्धमा अन्य कुनै थप जानकािी आवश्यक पिेमा कायाालय समय मभत्र कम्पनीको बोलपत्र खरिद गने कायाालयमा सम्पका  गिी 
जानकािी प्राप्त गना सटकने छ । 

िासायमनक मल आन्तरिक ढुवानीको शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना 


