


क्र.सं. मालसामानको वििरण एकाई संख्या

1 फाइल क्याविनेट गोटा 8

2 स्टील र्ााक गोटा 35

3 स्टील दराज गोटा 9

4 कोट ह्याङगर गोटा 11

5 मेच विविन्न वकविमको गोटा ५२

6 ररिल्विङ्ग हाई र्ााक वचर्र गोटा 4

7 बुक केश गोटा 8

8 टेबुल विविन्न वकविमको गोटा 20

9 िोले्टज से्टपलाईजर गोटा 2

10 काठको कुची िाधारण गोटा 13

11 िोफा गोटा 14

12 िाटर विसे्पन्सर गोटा 8

13 रु्.वप.एि गोटा 13

14 विन्टर गोटा 11

15 ल्विच हि गोटा 2

16 स्क्क्यानर गोटा 8

17 फोटोकपी मेवशन गोटा 2

18 पंखा विविन्न वकविमको गोटा 14

19 भ्याकुम वकवलनर गोटा 2

20 से्रिर मेवशन गोटा १

21 वहटर गोटा ४

22 ल्यापटप गोटा 19

23 वट िी गोटा 4

24 िुटकेश गोटा १

25 ििारी िाधन (बा १ झ 5461) गोटा १

26 ििारी िाधन (बा १ झ 5459) गोटा १

27 ििारी िाधन (बा १ झ 5472) गोटा १

28 मोटरिाईकल (बा १ ब 4202) गोटा १
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विविन्न विविमिा नामिारी दर्ाा नहुने पुराना ििारी िाधनहरू, मेविनरी  औजार, 

फवनाचर र अन्य मालिामानहरू विलबन्दी बोलपत्रिो माध्यमबाट वललाम वबक्री गने 

िायािो लावग वमवर् 2078।12।२६ मा प्रिाविर् बोलपत्र आह्वानिो िूचनािो  

 

 

विलबन्दी बोलपत्र िम्बन्धी टेण्डर डिुमेन्ट फाराम  
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बोलपत्रदार्ाहरूिा लावग वनदेिन र्था िर्ाहरू  

वमवर्िः २०७8।12।२६ 

सिन्सी मालसामानहरू सललाम सबक्रीको ससलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी कागिात सूचना प्रकासित भएको 

समसत २०७8।12।२६ बाट 15 औिं सदनको कार्ाालर् समर्सभत्र रु. 1०००।- (सिताा नहुने गरी) रािश्व दसु्तर श्री 

रासरि र् बासिज्य बैंकमा रािश्व िीर्ाक निं. 1422९ कार्ाालर् कोड निं. 326003501 मा दाखिला गरेको सक्कलै 

बैंक भौचर पेि गरेमा र्स मन्त्रालर्को प्रिासन िािाबाट िररद गना ससकने छ। 

१. सललाम सबक्रीका लासग राखिएका मालसामानहरूको नू्यनतम मूल्य रु. 3,0१,840/- (अक्षरुसप तीन 

लाि एक हिार आठ सर् चासलस मात्र) कार्म गररएको छ। 

२. ससलबन्दी बोलपत्र पेि गदाा आिूले कबुल गरेको अिंकको 10 प्रसतितले हुने रकम कोर् तथा लेिा 

सनर्न्त्रक कार्ाालर् बबरमहल काठमाण्डौको नामको नेपाल रारि  बैंक थापाथलीमा रहेको धरौटी 

िाता निं. 1201200/001/002/524 कार्ाालर् कोड निं. 326003501 मा नगद िम्मा गरेको सक्कलै 

बैंक भौचर वा बोलपत्र दाखिला गने अखिम समसतले कम्तीमा 60 सदन म्याद भएको नेपाल 

सरकारबाट मान्यता प्राप्त “क” वगाको बैंकबाट र्स मन्त्रालर्को नाममा िारी गरेको बैंक िमानत 

पत्रको सक्कलै पत्र ससलबन्दी बोलपत्र साथ पेि भएको हुनु पनेछ। 

३. मन्त्रालर्बाट िररद भएको बोलपत्र िाराममा आिूले सकार गने दररेट भरी सूचना प्रकासित 

भएको समसतले 16 औिं सदन सदउसो १२.00 बिेसभत्र कामको सववरि, बोलपत्रदाताको नाम ठेगाना र 

िोन निं. स्पर िुलाई बोलपत्र िामसभत्र ससलबन्दी गरी र्स मन्त्रालर्मा पेि गनुा पनेछ र तोसकएको 

समर्सभत्र रीतपूवाक प्राप्त हुन आएका ससलबन्दी बोलपत्रहरू सोही सदन सदउसो २.00 बिे 

बोलपत्रदाता वा सनिको प्रसतसनसधको रोहवरमा र्स मन्त्रालर्मा िोसलनेछ। उक्त समर्मा 

बोलपत्रदाता वा सनिको प्रसतसनसध उपखथथत नभएमा पसन बोलपत्र िोल्न कुनै बाधा पने छैन। 

४. ससलबन्दी भई नआएका र तोसकएको समर्पसछ प्राप्त हुन आएका बोलपत्र उपर कुनै कारवाही 

गररने छैन। 

५. बोलपत्र िररद गने वा पेि गने अखिम सदन सावािसनक सबदा परेमा उक्त कार्ाहरू सबदाको लगतै्त 

पसछ कार्ाालर् िुलेको सदन सोही समर्मा हुनेछ। 

६. बोलपत्र स्वीकृत भएको समसतले १५ सदनसभत्र आिूले सकार गरेको पूरा रकम र सोमा प्रचसलत 

सनर्मानुसार लागे्न १3 प्रसतित मुल्य असभवृखि कर समेत बुझाई मालसामान उठाई लैिानु पनेछ। 

७. बोलपत्र स्वीकृत भएपसछ बोलपत्र दाताले १५ सदनसभत्र सललाम सबक्रीका मालसामानहरू उठाई 

नलगेमा सनिले रािेको धरौटी/बैंक िमानत िित गरी क्रमिः दोस्रो, तेस्रो वा चौथो घटीवालाको 

कबुल अङ्क स्वीकृत गररनेछ र सनिहरूले पसन सललामी मालसामान उठाई नलगेमा सनिहरूको 

पसन धरौटी रकम िित गररनेछ। 

८. सललाम सकारेको मालसामान उठाई लगेपसछ मन्त्रालर्बाट बैंक ग्यारेन्टी वा िमानत िुकुवा 

सदइनेछ। 

९. सललाम सबक्रीका लासग राखिएका पुराना सवारी साधन, मेससनरी औिार, िसनाचर र अन्य 

मालसामानहरू हेना चाहेमा सूचना प्रकासित समसतले तेह्रो र चौधौिं सदनको सदउसो ३.00 बिे देखि 

५.00 बिेसम्म हेना ससकनेछ। ससिंहदरबारसभत्र प्रवेिका लासग मन्त्रालर्को िोन निं. ४२००१८२-86, 

Ext. २54 का साथै श्री सवषु्ण महतको मोबाइल निं. 9841961537 मा सम्पका  गरेमा प्रवेिको लासग 

सहिता हुन सके्नछ। 

१०. सललाम सबक्रीको लासग राखिएका मालसामानहरू िे िस्तो अवथथामा िहााँ रहेका छन् सोही 

अवथथामा सोही ठााँउबाट उठाई लैिानु पनेछ। 

११. सललाम सबक्रीमा राखिएका समू्पिा मालसामानहरू एकमुर उठाई लैिानुपनेछ। आिंसिक रूपमा 

पेि भएको वा कुनै िता रािी पेि भएको बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ। 

१२. सवारी साधनहरू पुराना भएकाले नामसारी हुने छैन। 
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१३. बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने समू्पिा असधकार र्स मन्त्रालर्मा सुरसक्षत रहनेछ। 

 

बोलपत्रदार्ािो र्फा बाटिः 

बोलपत्रदाताको नाम:- 

ठेगाना:-  

सकार अिंक:-                                      िमानत अिंक:- 

सम्पका  निं. :- 

सहीछाप :- 

 


