
नेपाल सरकार 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा र्नकासी प्रवर्द्िन केन्त्र 
पलु्चोक, लर्लतपरु 

रुराक्षको ववरुवा खररद सम्बन्त्धी र्सलबन्त्दी दरभाउपर आह्वानको सूचना 
-प्रथम पटक सूचना प्रकाणित र्मर्त २०७५/२/८ 

यस केन्त्रको लार्ग तपणिल बमोणिमको रुराक्षको ववरुवा खररद गनि पने भएकोले इच्छुक फमि/कम्पनी/नसिरी/ आपूर्तिकतािहरुबाट 
यो सूचना प्रकाणित भएको र्मर्तले १५ ददन र्भर दरभाउपर खररद गरी १६ औ ंददन ददनको १२.00 विे र्भर दताि गने गरी 
केन्त्रको वेभसाइट www.tepc.gov.np र सूचना पाटीमा उल्लेख भए बमोणिमको ितिहरु समेतको अर्धनमा रहने गरी ररतपूविकको 
र्सलवन्त्दी दरभाउपर आव्हान गररएको छ। 

तपणिल 

र्स.नं. दरभाउपर नम्बर सामानको वववरि पररमाि लागत अनमुान  
(कर दस्तरु 
सवहत) रु. 

िमानत रकम 
रु. 

कैवफयत 

1.  TEPC/PD3-2074/75 

 
२.5 देखी ३.5 वफट 
उचाइ,१ इन्त्च सम्मको 
मोटाइ र कणम्तमा २ वर्ि 
परुानो रुराक्षको ववरुवा । 

१२००० वटा 
 

१८,६०,०००/- ४६,५००/- सनुसरी उद्योग वाणिज्य संघको 
पररसर सम्म ढुवानी सवहतको 
मलु्य। 

2.  TEPC/PD4-2074/75 

 
रुराक्षको ववरुवf ८००० वटा ११,२०,०००/- २८,०००/- भोिपरु उद्योग वाणिज्य संघमा 

४००० र संखवुासभा  उद्योग 
वाणिज्य संघको पररसर सम्म 
४००० वटा  ववरुवा ढुवानी 
सवहतको मलु्य। 

क.  २ देखी ३ वफट सम्म 
उचाइ, ३/4 देखी १ इन्त्च 
सम्मको मोटाइ र कणम्तमा 
१.5 वर्ि परुानो रुराक्षको 
ववरुवा । 

४००० वटा 

ख.  २ देखी 2.5 वफट सम्म 
उचाइ, १/२ देखी ३/४ 
इन्त्च सम्मको मोटाइ र 
कणम्तमा १.5 वर्ि परुानो 
रुराक्षको ववरुवा । 

४००० वटा 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा र्नकासी प्रवर्द्िन केन्त्र 
पलु्चोक, लर्लतपरु 

रुरक्षको ववरुवा खररद सम्बन्त्धी र्सलबन्त्दी दरभाउपर आह्वानको सूचना 
-प्रथम पटक सूचना प्रकाणित र्मर्त २०७५/२/८ 

 

यस केन्त्रको लार्ग स्वीकृत स्पेर्सवफकेसन वमोणिमको तपणिलमा उल्लेणखत रुराक्षको ववरुवा खररद गनुि परेकोले 
इच्छुक ईिाित प्राप्त फमि/कम्पनी/नसिरी तथा सप्लायसिबाट देहायका ितिहरुको अर्धनमा रही णिलवन्त्दी दरभाउपर 
(दरभाउ-पर नम्बर अनसुार) आव्हान गररएको छ। 

यस केन्त्रको लार्ग स्वीकृत स्पेर्सवफकेसन वमोणिमको तपणिलमा उल्लेणखत रुराक्षको ववरुवा खररद गनुि परेकोले 
इच्छुक ईिाित प्राप्त फमि/कम्पनी/नसिरी तथा सप्लायसिबाट देहायका ितिहरुको अर्धनमा रही णिलवन्त्दी दरभाउपर 
(दरभाउ-पर नम्बर अनसुार) आव्हान गररएको छ। 

1. योग्य णिलवन्त्दी दरभाउ–परदाताले णिलवन्त्दी दरभाउ–पर सम्बन्त्धी कागिातहरु रु. १०००/- (एक हिार) पर्छ 
वफताि नहनुे रािश्व खाता नं. ०१८०२००००००००३००००५१, कायािलय कोड नं. २८–३३०–०१, रािश्व 
णिर्िक नं. १४२२७ को कोर् तथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलय लर्लतपरुको नाममा नेपाल बैक र्लर्मटेड गावहाल, 
लर्लतपरुमा िम्मा गरेको सक्कलै भौचर साथ केन्त्रको कायािलय पलु्चोक, लर्लतपरुबाट र्लणखत र्नवेदन सवहत 
फमि/कम्पनी/नसिरी तथा सप्लायसि दताि प्रमािपरको प्रर्तर्लपी, PAN/VAT दताि प्रमािपर र आ.व. २०७३/७४ 
को कर चकु्ता प्रमाि परको प्रमाणित प्रर्तर्लपी पेि गरी १५ ददन (र्मर्त २०७५/२/२२ गते र्भर) प्राप्त गनि 
सक्नेछन।्  

2. णिलबन्त्दी गररएको दरभाउ–पर केन्त्रीय कायािलय पलु्चोक लर्लतपरुमा  र्मर्त २०७५/२/२३ गते ददनको 
१२.०० बिे र्भर दताि गररसक्न ुपनेछ।णिलबन्त्दी गररएको दरभाउ–परको खाममा स्पष्टसँग दरभाउ–पर नम्बर 
उल्लेख गनुिपने छ । 

3. णिलबन्त्दी गरी तोवकएको समयर्भर पेि भई प्राप्त भएका दरभाउ–परहरु, उपणस्थत हनु चाहेका णिलवन्त्दी दरभाउ–

परदाता वा नीिको प्रर्तर्नर्धको रोहबरमा, केन्त्रको कायािलय, पलु्चोक, लर्लतपरुमा र्मर्त २०७५/२/२३ गते 
ददनको १.०० बिे खोर्लनेछ।दरभाउ–परदाता वा र्निको प्रर्तर्नर्ध उपणस्थत नभएता पर्न दरभाउ–पर खोल्न 
बाधा पने छैन । 

4. दरभाउ–परको साथ िमानत रकम  दरभाउ–पर नम्बर TEPC/PD3-2074/75  को लार्ग रु.४६,५००/- र 
दरभाउ–पर नम्बर TEPC/PD4-2074/75 को लार्ग रु.२८,०००/- रािश्व खाता नं. 
०१८०२००००००००३००००५१, कायािलय कोड नं. २८–३३०–०१, रािश्व णिर्िक नं. १४२२७ को कोर् 
तथा लेखा र्नयन्त्रक कायािलय लर्लतपरुको नाममा नेपाल बैक र्लर्मटेड गावहाल, लर्लतपरुमा िम्मा गरेको 
सक्कलै भौचर वा यस केन्त्रको नाममा िारी गररएको दरभाउ–पर पेस गने अणन्त्तम र्मर्तबाट कणम्तमा ७५ ददन 
म्याद भएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृर्त प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट िारर भएको बैंक ग्यारेणन्त्ट (ववड वण्ड) को 
सक्कलै प्रर्त पेस गनुि पनेछ ।  

5. दरभाउ–पर पेि गने र खोल्ने ददन सावििर्नक ववदा परेमा त्यसको भोर्लपल्ट कायािलय खलु्ने ददन र समयमा 
दरभाउ–पर पेि गने र खोल्ने अणन्त्तम र्मर्त कायम हनुेछ । यस्तो अबस्थामा दरभाउ–पर र दरभाउ–पर 
िमानतको मान्त्य अवर्ध भने सार्बककै र्मर्तदेणख गिना गररने छ । 

6. म्याद नाणघ र ररत नपरु्ग प्राप्त भएको दरभाउ–पर उपर कुनै कारवाही हनु ेछैन । 

 



7. कुनै वा सबै दरभाउ–पर कारि िनाई वा निनाई परैु वा आंणिक रूपमा स्वीकार गने वा अस्वीकार गने सम्पूिि 
अर्धकार केन्त्रमा र्नवहत रहने छ ।   

8. यो सूचनामा उल्लेख हनु छुट भएका अन्त्य कुराहरु सावििर्नक खररद ऐन,२०६३, सावििर्नक खररद र्नयमावली, 
२०६४ तथा अन्त्य प्रचर्लत कानून बमोणिम हनु ेछ । 

9. योग्य णिलवन्त्दी दरभाउ–परदाताहरूले थप िानकारीको लार्ग वा णिलवन्त्दी दरभाउ–पर सम्बन्त्धी कागिातहरु र 
स्पेर्सवफकेिन हेनि (अध्ययन गनि) चाहेमा कायािलय समयर्भर यस केन्त्रमा सम्पकि  राख्न सक्नेछन ्। 

10. यो सूचना केन्त्रको www.tepc.gov.np मा समेत हेनि सवकनेछ । साथै यस सम्वन्त्धी थप वझु्न ु परेमा यस 
केन्त्रको फोन नं.०१-५५५११५७, ०१-५५२५८९८, ०१-५५३२६४३ मा सम्पकि  गनि सवकनेछ । 

 

तपणिल 

 

र्स.नं. दरभाउपर नम्बर सामानको वववरि पररमाि लागत अनमुान  
(कर दस्तरु 
सवहत) रु. 

िमानत रकम 
रु. 

कैवफयत 

3.  TEPC/PD3-2074/75 

 
२.5 देखी ३.5 वफट 
उचाइ,१ इन्त्च सम्मको 
मोटाइ र कणम्तमा २ वर्ि 
परुानो रुराक्षको ववरुवा । 

१२००० वटा 
 

१८,६०,०००/- ४६,५००/- सनुसरी उद्योग वाणिज्य संघको 
पररसर सम्म ढुवानी सवहतको 
मलु्य। 

4.  TEPC/PD4-2074/75 

 
रुराक्षको ववरुवf ८००० वटा ११,२०,०००/- २८,०००/- भोिपरु उद्योग वाणिज्य संघमा 

४००० र संखवुासभा  उद्योग 
वाणिज्य संघको पररसर सम्म 
४००० वटा  ववरुवा ढुवानी 
सवहतको मलु्य। 

ग.  २ देखी ३ वफट सम्म 
उचाइ, ३/4 देखी १ इन्त्च 
सम्मको मोटाइ र कणम्तमा 
१.5 वर्ि परुानो रुराक्षको 
ववरुवा । 

४००० वटा 

घ.  २ देखी 2.5 वफट सम्म 
उचाइ, १/२ देखी ३/४ 
इन्त्च सम्मको मोटाइ र 
कणम्तमा १.5 वर्ि परुानो 
रुराक्षको ववरुवा । 

४००० वटा 

 

http://www.tepc.gov.np/

