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सरसपाइ सेवा ऩरामर्शमा लिने लर्िफन्दी फोिऩत्र आव्हान सम्फन्धी सच
ु ना ।
प्रथभ ऩटक प्रकाशित शभतत –२०७४।०३।१६
मस अस्ऩतारको आ. व. २०७४/०७५ को रागी कामाारम सयसपाइ सम्फन्धी कामा गना इच्छुक इजाजत
प्राप्त ब्मक्तत तथा पभाफाट मो सुचना प्रकाशित बएको शभततरे ३०

cf}+

ददनको कामाारम सभमशबत्र

भल्
ु म अशबफद्ध
ृ ी कय दताा प्रभाणऩत्र , सेवा कयाय सप्राइ गना ऩाउन इजाजत ऩत्रको प्रभाणऩत्र , कम्ऩनी
अध्मावधधक प्रभाणऩत्र तथा सम्फक्न्धत कामा गने नववकयण बएको प्रभाणऩत्र

, आ . व . ०७२।०७३ को

कय चत
ु ता प्रभाणऩत्र तथा आमकय दताा प्रभाणऩत्र सॊरग्न गयी तऩशिरभा उल्रेखित फोरऩत्र ऩेि गरय
आॉपुरे ददन चाहे को सेवा कयायको रागी या . फा . फैक बुयतऩुयभा यहे को मस अस्ऩतारको च. दह. नॊ.
९६७ भा फोरऩत्र दस्तुय जम्भा गये को फैक बौचय सॊरग्न गयी

E- Tender भापात मस कामाारमको

Webdite www.bharatpurhospital.gov.np फाट upload गनह
ुा ु न सम्फन्धीत सफैको जानकायीका रागी मो
सुचना प्रकाशित गरयएको छ । साथै ऩेिहुन आएका फोरऩत्रहरु सोही ददनको २.०० फजे कामाारम य
प्रतततनधधहरुको योहवयभा मस अस्ऩतारभा िोशरने छ ।
शस.नॊ.

फोरऩत्र नॊ.

काभको बफफयण

धयौटी यकभ

१

१/०७४।०७५

सयसपाइ

फावषाक कफोर

सम्फन्धी कामा

अॊकको ३ प्रततित

फोरऩत्र दस्तयु

कैपीमत

३०००।

र्र्शहरु
१.

मस बयतऩुय अस्ऩतारको ऩरयसय शबत्र तनशभात बौततक सॊयचना तथा अन्म सफै स्थानको
सयसपाइजन्म काभहरु गनाकारागी इच्छुक सॊस्था पभाहरु फाट मो शिरफन्दी फोरऩत्र आव्हान
गरयएको छ ।

२.

इच्छुक प्रस्तावदाताहरुरे मो सुचना प्रथभ ऩटक प्रकाशित बएको शभततरे ३० औ ददन
२०७४।०४।१३ कामाारम सभमशबत्र उऩयोततभा उल्रेखित सफै कागजातहरु सॊरग्न गरय
तनफेदनसाथ फोरऩत्र पभा मस बयतऩुय अस्ऩतार फाट िरयद गना सककने छ ।

३

प्रस्ताव दाखिरा गने अक्न्तभ ३१ औ ददनको १२ फजे शभतत २०७४।०४।१३

सम्भ मस

कामाारमको रेिा िािाभा दताा गयाइ सतनुऩने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु सोदह ददनको २.00 फजे
फोरऩत्रदाता वा तनजको योहवयभा िोशरने छ । प्रस्ताव / फोरऩत्र िोल्न फोरऩत्रदाता वा
तनजको प्रतततनधध उऩक्स्थत नबए ऩतन
४

िोल्न फाधा ऩने छे न ।

प्रस्तावदाता सॊस्थाको तपाफाट सयसपाइ सेवा उऩरब्ध गयाउने जनिततीको ब्मकतीगत बफफयण
ऩेि गदाा

प्रस्तावभा उल्रेि बए फभोक्जको ढाचाभा तमाय गयी ५ वषाको कामा अनुवब य

सयकायी तथा गैह सयकायी अस्ऩतारभा कक्म्तभा ३ वषा सम्फन्धीत काभ सन्तोषजनक रुऩभा
गये को कामा अनुबव प्रभाणऩत्र नोटयी ऩक्ब्रकफाट प्रभाखणत गरय ऩेि गनऩ
ुा ने छ साथै कम्ऩनीको
छाऩ य कम्ऩनीको आधधकायीक ब्मक्ततको दस्तित

, सम्फन्धीत ब्मततीको नागरयकताको

प्रभाखणत प्रततशरवऩ अतनवामा रुऩभा प्रस्ताव सगै ऩेि गनेऩने छ ।
५

प्रस्ताव िरयद गने दताा गने य िोल्ने ददन सावाजतनक बफदा ऩये भा त्मसको रगत्तै कामाारम
िोरेको ददन प्रस्ताव दताा गने य प्रस्ताव िोशरने छ

६

आऩुतlा कताारे कम्तीभा १०० वेड बन्दा फढी फेड सॊख्मा बएको अस्ऩतारभा सयसपाइ काभदाय
आऩुतता गये को प्रभाणको प्रभाखणत प्रततशरवऩ ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।

७

प्रस्तावदातारे सयसपाइ सेवा सम्फक्न्ध कामाभा बाग शरन अमोग्म नबएको तथा कुनै स्वाथा
नफाझीएको, ब्मफसाम सम्फन्धी कसुयभा हार सम्भ कुनै साजम नऩाएको

, कारो सुधचभा

नऩये को बनी शरखित रुऩभा स्व घोषणा अतनवामा रुऩभा ऩेि गनुा ऩने छ ।
८

आधथाक प्रस्तावकासाथभा सम्फन्धीत पभा वा कम्ऩतनरे आफ्नो फैक स्टे टभेन्ट ब्मफसाम
सम्फन्धी कायोवाय सम्ऩतत दातमत्व तथा नापा नोतसानको बफफयण िल्
ु ने वासरात रगामतका
अन्म कागजातहरु ऩेि गनऩ
ुा ना छ । उतत वासरातभा बफगत ५ वषाभा कम्तीभा ५० राि बन्दा
फदढको कायोवाय गये को प्रभाखणत प्रततशरवऩ ऩेि गनऩ
ुा छा ।

१०

फोरऩत्र पाभाभा उल्रेखित प्रस्तावहरुका िता अनुसाय मोग्मता ऩुगेका सपर ब्मफसातम पभा
कम्ऩनीहयफाट भात्र सेवा शरइने छ । रयत नऩुगी म्माद नाघी आएको फोरऩत्र उऩय कुनै
कायवादह हुने छै न ।

११

आॉपुरे कफोर गये को यकभको ३ प्रततित फयाफयको यकभ भान्मता प्राप्त

“क” वगाका फाखणज्म

फैकको फैक जभानत कक्म्तभा १२० ददन अवधधको वा नगद मस अस्ऩतारको को. रे. तन.का.
बयतऩुयको िाता नॊ. १३१०२०३०००००० भा जम्भा गये को सतकरै बौचय ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।
१२

फोरऩत्रदातारे आॉफ्नो कामा मोजना य ड्मुटी योष्टय ऩेि गनऩ
ुा ने छ ।

१३

श्रभ ऐन अनस
ु ाय तोककएको न्मन
ु तभ ज्मारा बन्दा कभ दयये ट प्रस्ताव गना नऩाइने ।

१४

मो सुचनाभा उल्रेि हुन छुट बएका कुयाहरु सावाजतनक िरयद ऐन २०६३ तथा सावाजतनक
िरयद तनमभावरी २०६४ (िॊसोधन सदहत) तथा प्रचशरत नेऩार कानन
ु अनस
ु ाय हुने छ ।
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