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 औषधी आपूलतय सम्वन्धी लसलवन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना  

- प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत २०७६ /१० /०७)  
सचुना नं. १-२०७६/०७७ (स्वास््र् ) 

र्स नगरपाललकाको लालग आवश्र्क औषधी लसलवन्दी दरभाउपत्र माध्र्मबाट र्खररद गनुय पने भएकोले सम्वशन्धत इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक व्र्शि ,फमय 
तथा कम्पनी बाट लनम्न शतयहरुको अलधनमा रही ररतपूवयकको लसलवन्दी दरभाउपत्र आहवान गररएको छ । 

१. र्ो सूचना प्रकाशन भएको लमलतले १५ ददनको कार्ायलर् समर् लभत्र कम्पनी ÷ फमय चाल ुआ.व. ०७६÷०७७ का लालग नवीकरण भएको ईजाजत प्रमाण 
पत्रको प्रमाशणत प्रलतललपप ,कर दताय , कर चिुा प्रमाण पत्रको प्रमाशणत ,प्रलतललपप मूल्र् अलभब[l4 कर दताय प्रमाण पत्रको प्रमाशणत प्रलतललपप र औषधी आपूलतय 
गने ईजाजत पत्रको प्रमाशणत प्रलतललपपहरु संलग्न रार्खी रु. १०००।(अक्षेरुपी एकहजार मात्र ) रकम लतरी दरभाउपत्र फाराम दस्तरु (पफताय नहनुे गरी ) 
बझुाई र्स कार्ायलर्बाट दरभाउपत्र फाराम र्खररद गनय सपकन ेछ । 

२. दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्र र्खररद गदाय कार्ायलर् प्रमरु्खको दस्तर्खत र कार्ायलर्को छाप लागकेो दरभाउपत्र मात्र र्खररद गनुयपने छ । र्खररद भएको 
दरभाउपत्र र्ो सूचना प्रकाशशत भएको लमलतले १६ औ ंददनको १२ वजे लभत्र दरभाउपत्र फाराममा सही छाप गरर दरभाउपत्र दाताको नाम ,ठेगाना, फोन 
तथा इ‐मेल,समेत र्खलुाई लसलबन्दी दरभाउपत्र र्स कार्ायलर्मा दताय गराउन सपकने छ । 

३. दताय भएका दरभाउपत्रहरु सोही ददनको २ वजे दरभाउपत्रदाताका वा लनजहरुका प्रलतलनलधहरु र कार्ायलर्का प्रलतलनलधहरुको रोहवरमा र्स कार्ायलर्मा र्खोललन े
छ।दरभाउपत्र दाता वा लनजहरुका प्रलतलनलधहरु उपशस्थत  नभएमा पलन लसलवन्दी दरभाउपत्र र्खोल्न वाधा पने छैन । 

४. दरभाउपत्र र्खररदको अशन्तम ददन तथा दताय गने वा र्खोल्न ेददन सावयजलनक पवदा परेमा सो को भोलीपल्ट क्रमशः कार्ायलर् र्खलेुको ददन सोही समर्मा हनुेछ 
। 

५. लसलवन्दी दरभाउपत्र साथ रु.६३०००।००(अक्षरुपी लत्रसठ्ठी हजार रुपैर्ााँ मात्र ) रकम बराबर रकम र्स कार्ायलर्को नाममा रहेको प्राईम कमशशयर्ल 
बैंक दशरथपरु सरेु्खतमा र्स कार्ायलर्को  धरौटी र्खाता नं ६१००१२० CA मा जम्मा गरेको भौचर वा मान्र्ता प्राप्त बाशणज्र् बैंकबाट र्स कार्ायलर्को 
नाममा जारी भएको ,प्रचललत काननुले तोकेको मान्र् अवलध भएको जमानी पत्र (पवडवन्ड) पेश गनुयपने छ  

६. औषधी र्खररद गदाय WHO GMP Certified company बाट उत्पाददत औषधी हरु मात्र र्खररद गररने छ । बोतलमा सप्लाई हनु ेऔषधीहरु प्लाष्टीक बोतलमा 
भएको हनुपुने छ  र बााँकी औषधीहरु स्रीपमा हनुपुने छ । 

७. र्खररद हनुे औषधीहरुको म्र्ाद सम्वन्धमा  उि औषधीको र्स कार्ायलर्मा बझुाउदा सम्म Manufactring date बाट Expiry Date कम्तीमा ७५ प्रलतशत ददन 
बांकी हनुपुनेछ । सो भन्दा घटी म्र्ाद भएका औषधीहरु स्वीकार गररन छैन ।  

८. औषधी आपतुीकतायले आपूती गने औषधीहरुको बोतल तथा रुरीप लगार्तका सम्पूणय औषधी तथा सामाग्रीहरुमा लन.शलु्क पवतरणका लालग भने्न अलनवार्य 
उल्लेर्ख भएको हनु ुपनेछ । 

९. प्रत्रे्क औषधीहरुको औषधी लनर्ायतकतायले औषधी व्र्वस्था पवभागबाट म्र्ाद भएको छुट्टाछुटै्ट Authorization प्रमाण पत्रको प्रमाशणत प्रलतललपी पेश गनुयपनेछ     
१०. सारभतु रुपमा प्रभावग्राही  दरभाउपत्रहरु मध्रे् आइटमवाइज सवै भन्दा घटी दर कवोल गने फमयको दरभाउपत्र स्वीकृत गररनेछ । 

११. कार्ायलर्को आवश्र्कता अनसुार दरभाउपत्रमा उल्लेशर्खत औषधीको पररमाणमा थप घट गनय सपकने छ । 

१२. अन्र् कुराहरुको हकमा प्रचललत काननु बमोशजम हनुेछ र थप जानकारीको लालग र्स कार्यलर्मा सम्पकय  गनय सपकने छ  । 

१३. र्स सूचनामा उल्लेर्ख हनु छुट भएका कुराहरु सावयशजनक र्खररद ऐन २०६३ तथा सावयजलनक लनर्मावली २०६४ तथा प्रचललत नेपाल काननु अनसुार हनुेछ 
।            
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