
 
नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, 
वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  । 

फर्निचर ऐण्ड फफक्सचसि ताथा ल्यापटप कम्प्यूटर खररद सम्पबन्धी छुट्टा छुट्टै शसलवन्दी 
दरभाउपत्र अह्वानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशित शमर्तिः २०७७/११/०८ 

यस केन्त्रको लागि ववभिन्त्न ककभसमका फर्निचर एण्ड कफक्सचसि तथा ल्यापटप कम्पूटर खररद िननिपने िएको हनुँदा नेपाल 
सरकारबाट इजाजत प्राप्त इच्छन क सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूले तपभसल बमोजजमको शति भिर रही रीतपूविकको टनट्टा टनट्टै 
भसलवन्त्दी दरिाउपर पेश िनि आह्वान िररएको छ । यो सूचना यस केन्त्रको सूचना पाटी तथा website www.frtc.gov.np 
मा समेत राखखएको छ ।  
ितिहरू 

१. यो सूचना प्रथम पटक प्रकाभशत िएको भमर्तले दरिाउपर १५ औँ ददनको कायािलय समय भिर खररद िरी १६ औँ ददनको १२ 
बजे भिर यस केन्त्रमा दताि िरीसक्नन पनेछ । चालन आ.व. को फमि नववकरण िएको इजाजतपर, मूल्य अभिबदृ्गि कर दताि 
प्रमाणपर, आ.व. २०७६/०७७ को कर चनक्ता प्रमाणपरको प्रर्तभलवप र सम्बजन्त्ित पेसा वा व्यवसाय सम्बन्त्िी काममा कन नै 
सजाय नपाएको िनी भलखखत रूपमा घोषणा िरेको परसदहत दरिाउपर पेश िननिपनेछ । 

२. उल्लेखखत दरिाउपर खररद िने म्याद समाप्त िएको िोलीपल्ट  ददनको २ बजे दरिाउपर दाता वा र्नजहरूको 
प्रर्तर्नगिहरूको रोहवरमा यस केन्त्रमा खोभलने छ । यदद दरिाउपर दाता वा र्नजको प्रर्तर्नगिहरू अननपजथथत िएमा पर्न 
बोलपर खोल्न कन नै वािा पने छैन । दरिाउपर खररद िने, बनझाउने र खोल्ने अजन्त्तम ददन साविजर्नक ववदा पनि िएमा उक्त 
कायिहरू क्रमशः सोको िोभलपल्ट हननेछ । 

३. यस केन्त्रलाइि आवश्यक पने फर्निचर एण्ड कफक्सचसिको Technical Specification दरिाउपरसाथ संलग्न िररएको छ । 
संलग्न Technical Specification बमोजजम सेवाप्रदायक व्यवसायीले दरिाउपर फाराम िरी पेश िननिपनेछ ।  

४. भसलवन्त्दी दरिाउपर राम्रोसुँि भसल लिाएको र दरिाउपरको प्रत्येक पन्त्ना अध्ययन िरी िननिपने व्यहोरा सम्पणूि िरी 
दथतखत र सही छाप लिाएको हनननपनेछ । भसलवन्त्दी फाराम यस कायािलयबाट रू.१०००।- र्तरी आगथिक प्रशासन शाखाबाट 
खररद िनि सककने छ ।दरिाउपरको प्रत्येक पानामा दथतखत प्रमाखणत िए निएको रूजन िरी खररद िननि पने छ । 

५. भसलवन्त्दी दरिाउपर साथ लाित अननमान रकमको (भ्याट बाहेक) को दनइि देखख तीन प्रर्तशतले हनन आउने रकम बराबर 
कम्तीमा ७५ 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 329043501) df hDdf 

u/]sf] नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्कलै िौचर  पेश िननि पने छ । 
६. बोलपर फाराममा दररेट िदाि अङ्क र अक्षर दनवैमा िननि पने छ ।अङ्क र अक्षर फरक पनि िएमा अक्षरमा लेखखएकोलाइि 

मान्त्यता ददइने छ । 
७.  ठेक्का सम्झौता थवीकृत िएपर्छ ठेक्का सम्झौता िदाि ठेक्का अङ्कको ५ प्रर्तशतले हनन आउने रकम िरौटी खातामा जम्मा 

िरी वा वाखणज्य बैँकहरूको वैंक ग्यारेन्त्टी पेश िरी सम्झौता िनि उपजथथत हननपनेछ । 
८. भसलवन्त्दी दरिाउपर थवीकृत िने, निने सम्पूणि अगिकार यस केन्त्रमा र्नदहत रहने छ । अन्त्य कन रा बनझ्नन परेमा यस 

केन्त्रमा सम्पकि  िनि सककने छ । 
९. मागथ उल्लेख निएका अन्त्य कन राहरूको हकमा नेपाल सरकारको प्रचभलत ऐन, र्नयमाननसार हननेछ । 
 

 

शस.नं
. 

ठेक्का 
नं. 

खररद गनुिपने उपकरणहरूको छोटकरी वववरण छोटकरी 
वववरण 

ठेक्का दस्तुर  लागत अनुमान 

१ ७ 
फर्निचर एण्ड कफक्सचसि (दरिाउपर सम्बजन्त्ि कािजातमा उल्लखे 
िएको थपेभसकफकेशन तथा संख्या बमोजजम) 

१०००।- 
(कफताि नहनने) 

९,७७,४१७।-(म.ृअ.कर 
समेत) 

२ ८ 
ल्यापटप कम्प्यूटर (दरिाउपर सम्बजन्त्ि कािजातमा उल्लेख िएको 
थपेभसकफकेशन तथा सखं्या बमोजजम) 

१०००।- 
(कफताि नहनने) 

७,९८,५००।-(म.ृअ.कर 
समेत) 



 
 

 
नेपाल सरकार 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय 

वन अनुसनधान तथा प्रशिक्षण केन्र 

बबरमहल, काठमाडौँ  

फर्निचर ऐण्ड फफक्सचसि तथा ल्यापटप कम्पपूटर खररद सम्पबन्धी छुट्टा छुट्टै शसलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । 

(प्रथम पटक प्रकाभशत भमर्तः २०७७/११/०८) 
यस केन्त्रको लागि ववभिन्त्न ककभसमका फर्निचर एण्ड कफक्सचसि तथा ल्यापटप कम्प्यूटर खररद िननिपने िएको हनुँदा सो सम्बन्त्िी 
शति सदहतको ववथततृ सूचना यस केन्त्रको सूचना पाटीमा टाुँस िरी केन्त्रको Website:www.frtc.gov.np  मा समेत राखीएको छ । 
ववथततृ सूचनामा उल्लेखखत शतिहरूको अगिनमा रही ररतपूविकको छन ट्टा छन ट्टै भसलवन्त्दी दरिाउपर आह्वान िररन्त्छ । 

 

शस.नं. ठेक्का 
नं. 

खररद गनुिपने उपकरणहरूको छोटकरी वववरण  दरभाउपत्र दस्तुर  लागत अनुमान. 

१ ७ फर्निचर एण्ड कफक्सचसि (दरिाउपर सम्बजन्त्ि कािजातमा 
उल्लेख िएको थपेभसकफकेशन बमोजजम) 

१०००।- 
(कफताि नहनने) 

९,७७,४१७।-
(म.ृअ.कर समेत) 

२ ८ 
ल्यापटप कम्प्यूटर (दरिाउपर सम्बजन्त्ि कािजातमा उल्लेख िएको 
थपेभसकफकेशन तथा सखं्या बमोजजम) 

१०००।- 
(कफताि नहनने) 

७,९८,५००।-
(म.ृअ.कर समेत) 

 


