
नेपाल सरकार 
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, 

वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  । 

उपकरण खररद सम्बन्धी शसलवन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः २०७७/!)/)# 

यस केन्त्रको लागि ववभिन्त्न ककभसमका उपकरणहरू खररद िननपुने िएको हनुँदा नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छन क सेवा 
प्रदायक व्यवसायीहरूले तपभसल बमोजजमको शत ुभिर रही रीतपूवकुको भसलवन्त्दी बोलपर पेश िन ुआह्वान िररएको छ । 
िततहरू 

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाभशत िएको भमततल े३० औँ ददनको कायाुलय समयमा बोलपर फाराम खररद िररसक्नन पनेछ । 
चालन आ.व. को फम ुनववकरण िएको इजाजतपर, मूल्य अभिबदृ्गि कर दताु प्रमाणपर, आ.व. २०७७/०७८ को कर चनक्ता 
प्रमाणपरको प्रततभलवप र सम्बजन्त्ित पेसा वा व्यवसाय सम्बन्त्िी काममा कन नै सजाय नपाएको िनी भलखखत रूपमा घोषणा 
िरेको परसदहत बोलपर पेश िननपुनेछ । 

२. उल्लेखखत बोलपर खररद िने म्याद समाप्त िएको िोलीपल्ट १२:०० भिर दाताु िरर कक्नन पने छ र सोही ददनको २ बजे 
बोलपर दाता वा तनजहरूको प्रतततनगिहरूको रोहवरमा यस केन्त्रमा खोभलने छ । यदद बोलपर दाता वा तनजको प्रतततनगिहरू 
अननपजथथत िएमा पतन बोलपर खोल्न कन नै वािा पने छैन । बोलपर खररद िने, बनझाउने र खोल्ने अजन्त्तम ददन सावुजतनक 
ववदा पन ुिएमा उक्त कायहुरू क्रमशः सोको िोभलपल्ट हननेछ । 

३. यस केन्त्रलाइु आवश्यक पने उपकरणको Technical Specification बोलपर कािजातसाथ संलग्न िररएको छ । संलग्न 
Technical Specification बमोजजम सेवाप्रदायक व्यवसायीले बोलपर/दरिाउपर फाराम िरी पेश िननपुनेछ ।  

४. भसलवन्त्दी बोलपर राम्रोसुँि भसल लिाएको र बोलपरको प्रत्येक पन्त्ना अध्ययन िरी िननपुने व्यहोरा सम्पूण ुिरी दथतखत र 
सही छाप लिाएको हनननपनेछ । भसलवन्त्दी बोलपर फाराम यस कायाुलयबाट रू.३)००।- ततरी आगथकु प्रशासन शाखाबाट खररद 
िन ुसककने छ । बोलपरको प्रत्येक पानामा दथतखत प्रमाखणत िए निएको रूजन िरी खररद िनन ुपने छ । 

५. भसलवन्त्दी बोलपर साथ आफूले कबोल िरेको रकम (भ्याट बाहेक) को ३ प्रततशतले हनन आउने रकम बराबर कम्तीमा १२० 
ददनको म्याद िएको वाखणज्य बैंकहरूको जमानतपर (बैँक ग्यारेण्टी) वा cfjZos w/f}6L jfktsf] /sd sf]if tyf n]vf 

lgoGqs sf{ofno, aa/dxnsf] w/f}6L vftf g+= !@)!@))))!))@%@$ -clkm; sf]8 @&–#@(-!&_ df hDdf u/]sf] 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्कलै िौचर पेश िनन ुपनेछ । 
६. बोलपर फाराममा दररेट िदा ुअङ्क र अक्षर दनवैमा िनन ु पने छ ।अङ्क र अक्षर फरक पन ुिएमा अक्षरमा लेखखएकोलाइु 

मान्त्यता ददइने छ । 
७.  ठेक्का सम्झौता थवीकृत िएपतछ ठेक्का सम्झौता िदाु ठेक्का अङ्कको ५ प्रततशतले हनन आउने रकम िरौटी खातामा जम्मा 

िरी वा वाखणज्य बैँकहरूको वैंक ग्यारेन्त्टी पेश िरी सम्झौता िन ुउपजथथत हननपनेछ । 
8. भसलवन्त्दी बोलपर थवीकृत िने, निने सम्पूण ुअगिकार यस केन्त्रमा तनदहत रहने छ । अन्त्य कन रा बनझ्नन परेमा यस केन्त्रमा 

सम्पकु िन ुसककने छ । 
9. मागथ उल्लेख निएका अन्त्य कन राहरूको हकमा नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन, तनयमाननसार हननेछ । 
 

शस.नं. 
ठेक्का 
नं. 

खररद गनुतपने उपकरणहरूको छोटकरी वववरण ठेक्काको ककशसम 
ठेक्का दस्तुर 
(कितात नहुने) 

मु.अ.कर बाहेक 
लागत अनुमान 

१ ५ 

1. Trinocular Reasurch Microscope 
2. Wallmounted air Conditioner 
3. Energy Back up(Battry) 
4. Energy Back up(Inverter) 
5. Computer Set 
6. Ultra Low Fridge 

बोलपर 3,000।- 18,50,000।- 

  



नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वन अनुसनधान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  

उपकरण खररद सम्बन्धी शसलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । 

प्रथम पटक प्रकाशित शमततिः २०७७/!)/)# 
यस केन्त्रको लागि ववभिन्त्न ककभसमका उपकरणहरू खररद िननपुने िएको हनुँदा सो सम्बन्त्िी ववथततृ सूचना यस केन्त्रको सूचना 
पाटीमा टाुँस िरी केन्त्रको Website:www.frtc.gov.np  मा समेत राखीएको छ । ववथततृ सूचनामा उल्लेखखत शतहुरूको अगिनमा 
रही ररतपूवकुको भसलवन्त्दी बोलपर आह्वान िररन्त्छ । 

 

शस.नं. 
ठेक्का 
नं. 

खररद गनुतपने उपकरणहरूको छोटकरी वववरण ठेक्काको ककशसम 
ठेक्का दस्तुर 
(कितात नहुने) 

मु.अ.कर बाहेक 
लागत अनुमान 

१ ५ 

7. Trinocular Reasurch Microscope 
8. Wallmounted air Conditioner 
9. Energy Back up(Battry) 
10. Energy Back up(Inverter) 
11. Computer Set 
12. Ultra Low Fridge 

बोलपर 3,000।- 18,50,000।- 

 
 
 
 

 
 


