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Sealed Tender Form for the Supply of  

“Medical Equipment”  

in AMDA Nepal MCH Project 

Gadhawa, Dang  
(ID No.: 008/AMDA/MCHP/2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMDA - Nepal 

Central Office, Jorpati, Kathmandu  
Phone No.: 01 - 4910235 / 4911140 
 

Fax No.: 01 – 4911141  
E-mail: amda@amda.org.np 



 
SUPPLIERS' PROFILE 

 
 
 
 
Name of Company / Firm: ………………………..……………………………………………….. 
 

 

Company/Firm Registration No: ………………………………………….………………………. 
 

 

Address: ………………………………………….…………..…………………………………… 
 

 

Phone No. : ………………….……………… Fax No.: …………………………………………. 
 

 

E-mail: …………………………………………..………………………………………………… 
 

 

Web site: ………………………………………………………………………………………… 
 

 

Type of Transaction: Retailer/Stockiest/Supplier/Manufacturer 

Others (specify)…………………………………………………… 

 

Mailing Address: 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….  
VAT/PAN No: ……………………………………………………………  
 
Validity/Expiry of PAN/VAT Certificate: …………………..…………… 
 
 
 
I/We confirm the accuracy of the information given in the sealed tender document and fully 
responsible to supply the items as cited under the following terms & condition. 
 
 

 

Signature: Stamp: 
 
 

Name of Proprietor: 

 

Date
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आम्दा नेपाल 
शिलवन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 

(सूचना नं. 008/AMDA/MCHP/2019)  
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशतिः २०७६।०६।१०) 

आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना र्ढवा, दाङ को लार्ी मेलिकल उपकिण खरिद र्नुग 

पने भएकोले ईजाजत प्राप्त ईचु्छक आपूलतगकतागहरुबाट यो सूचना (सूचना नं. 008/AMDA/MCHP/2019) प्रकालित 

भएको लमलतले २५ लदन लभत्र आम्दा नेपाल मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना र्ढवा, दाङ आईपुगे्न र्िी लिलबन्दी बोलपत्र 

आब्हान र्रिएको छ । 

िततहरिः 
१. ईचु्छक बोलपत्र/दिभाउपत्र खरिद कतागले बोलपत्र/दिभाउपत्र फािम खरिदका लार्ी रु. १,०००।०० (अके्षरुपी 

एक हजाि मात्र) लफताग नहुने र्िी नर्द लतिी फमग/कम्पनी नलवकिण भएको ईजाजतपत्रको प्रलतलललप, 

भ्याट/प्यान दताग प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि आ.ब. २०७४।७५  सम्मको किचुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप संलग्न 

र्रि ललखखत लनवेदन लदई आम्दा नेपाल मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना र्ढवा, दाङ, लसद्दार्ग बाल तर्ा मलहला 

अस्पताल, बुटवल ि आम्दा नेपाल केन्द्रीय कायागलय, र्ोकणेश्वि ६, जोिपाटी, काठमाण्डबंाट प्राप्त र्नग 

सलकनेछ । 

२. लिलवन्दी बोलपत्र/दिभाउपत्र पेि र्दाग लिलवन्दी खामको बालहि फमग/कंपनीको नाम, ठेर्ाना, सम्पकग  

टेललफोन नंम्बि स्पष्टरुपमा उले्लख र्नुगपनेछ । लिलवन्दी खाममा आफुले आपुलतग र्नग चाहेको सिसामानको 

नाम ि सूचना नम्बि ि समुह प्रष्टसँर् लेखखएको हुनुपनेछ । 
३. रितपूवगकको लिलवन्दी बोलपत्र/दिभाउपत्र यो सूचना प्रकालित भएको लमलतले २५ लदन लभत्र अर्ागत् लमलत 

२०७६।०७।४ र्ते लदनको २।३० बजे लभत्र आम्दा नेपाल मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना र्ढवा, दाङमा  पेि 

र्रिसकु्न पने छ । उक्त लदन सावगजलनक लवदा पिेमा लवदा पलछ कायागलय खुलेको लदन तोलकएको स्र्ान ि 

समयमा पेि र्रिसकु्न पनेछ ।  
४. बोलपत्र/दिभाउपत्रको सार्मा आफूले कबोल र्िेको कुल अनुमालनत िकमको २.५ प्रलतितले हुन आउने 

बिावि िकम कखिमा लतन मलहनाको लालर् मान्यहुने आम्दा नेपालको नाममा जािी भएको लबिवण् (बैंक 

ग्यािेन्टी) संलग्न हुनुपने छ । तोलकए वमोलजमको लविवण् समाबेि नर्िी बोलपत्र/दिभाउपत्र पेि र्िेमा 

संवखित फमग/कंपनीलाई कालो सुलचमा िाख्न सलकनेछ । आपुलतगकताग (बोलपत्र/दिभाउपत्रदाता) छनडट भई 

सूचना जािी भएको सात लदन लभत्र खस्वकृत िकम भ्याट समेत स्वीकृत िकमको जम्मा ५ प्रलतित (पाँच प्रलतित) 

का दिले हुन आउने िकम बिाबिको एक वर्ग मान्य हुने र्िी आम्दा नेपालको नाममा जािी भएको पिफिमेन्स 

वोण् (बैंक ग्यािेन्टी) सलहत आम्दा नेपालसँर् संझडता र्रिसकु्न पनेछ, अन्यर्ा लविवण् जफत हुनेछ ।  
५. बोलपत्र/दिभाउपत्र फािम भदाग जम्मा िकम नेपाली मुद्राको दििेट अंक ि अक्षि दुबैमा भनुगपनेछ । अंक ि 

अक्षिमा दुलवधा भएमा अक्षिमा लेखखएको दि मान्य हुनेछ । केिमेट भएको ठाउँमा सही छाप र्नुगपनेछ । 
बोलपत्र/दिभाउपत्र फािमको प्रते्यक पानामा बोलपत्रदाताले सही छाप र्िेको हुनुपनेछ । त्यस्तो नभएको 

पाइएमा बोलपत्र फािम िद्द र्रिनेछ । नेपाल सिकािलाई लतनग बुझाउनु पने भ्याट बाहेक सबै प्रकािका किहरु 

ि स्र्ालनय स्तिमा लतनुग पने अन्य सबै प्रकािका कि तर्ा िुल्कहरु दििेटमा समाबेि भएको मालननेछ । 
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बोलपत्रदाता/दिभाउपत्र दाताले तोलकएको सामान आपूलतग लदनु पने स्र्ान, अवलध आलदको पूणग लवविण वुझी 

जानी दििेट भिेको मालननेछ । आवश्यक पिेमा आम्दा नेपालले दिभाउपत्र/बोलपत्रदाताले पेि र्िेको 

सामानहरुको रु्णस्ति परिक्षण र्नग सके्नछ । तोलकए वमोलजमको रु्णस्तिीय सामान आपूलतग र्नग नसकेमा समेत 

पिफिमेन्स वोण् (बैंक ग्यािेन्टी) जफत हुनेछ । 

६. लिलबन्दी बोलपत्र/दिभाउपत्रका सार् अध्यावलधक कम्पनी/फमग दताग प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, आ.ब. 

२०७४।७५ सम्मको किचुक्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, मूल्य अलभवृखि कि प्रमाणपत्रको प्रलतलललप, 
कम्पनी/फमगको संलक्षप्त परिचय तर्ा कायागनुभवपत्रको प्रमालणत प्रलतलललप, स्वघोर्णा पत्र, कम्पनी/उत्पादकले 

लदएको वसु्त/सेवा लबके्रताको आलधकारिक पत्रको प्रलतलललप संलग्न र्नुगपनेछ ।  
७. अन्य ितग तर्ा कायगलवविण बोलपत्र/दिभाउपत्र फािममा उले्लख भए बमोलजम हुनेछ । बोलपत्र/दिभाउपत्रमा 

संिोधन आवश्यक देखखएमा पेि र्ने अखन्तम लमलत अर्ावै आम्दा नेपालले संिोधन र्नग सके्नछ । 
८. लिलबन्दी बोलपत्र/दिभाउपत्रहरु लमलत २०७६।०७।४ र्ते लदउँसो २।३० बजे बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताहरु वा 

लनजको प्रलतलनलधहरु समेतको िोहविमा आम्दा नेपाल मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना र्ढवा दाङमा खोललने छ 

। उक्त लदन सावगजलनक लवदा पिेमा लवदा पलछ कायागलय खुलेको लदन सोही स्र्ानमा लदनको १० बजे खोललनेछ 

। बोलपत्र/दिभाउपत्र दाताको प्रलतलनलध उपखस्र्त नभएता पलन बोलपत्र/दिभाउपत्र  खोल्न वाधा पुगे्न छैन । 
९. रितपूवगक प्राप्त नभएको बोलपत्र/दिभाउपत्र उपि कुनै कािवाही हुने छैन ।  
१०. खरिद संझडता लब.स. २०७७ असाि मसान्त सम्मको लार्ी मान्य हुने र्रि र्रिनेछ । संझडता अवलधभि लिलवन्दी 

दिभाउपत्र/बोलपत्रमा उले्लखखत प्रस्तावको दि तर्ा लवविण परिवतगन मान्य हुने छैन । 
११. छनडट भएको बोलपत्र/दिभाउपत्रदाता अर्ागत् आपूलतगकताग ि आम्दा नेपाल लबच संझडता सम्पन्न हुना सार् आम्दा 

नेपाल वा आम्दा नेपाल अन्तर्गत सञ्चाललत परियोजना/अस्पतालले खरिद आदेि जािी र्नग सके्नछ । आम्दा 

नेपालले जािी र्िेको खरिद आदेि वमोलजम तोलकएको स्र्ानमा ४५ लदन लभत्र तोलकए वमोलजमका समू्पणग बसु्त, 
सेवा तर्ा सिसामानहरु आपूलतगकतागले पूणगरुपमा बुझाउन नसकेमा पिफिमेन्स वोण् जफत र्नग सके्न छ वा 

आम्दा नेपालले लनधागिण र्ने जरिवाना बैंक ग्यािेन्टीबाट असुल उपि र्रिनेछ । 
१२. लवरे्ि अवस्र्ामा आम्दा नेपाल ि आपूलतगकताग लबच संझडता सम्पन्न भई आम्दा नेपालले खरिद आदेि जािी 

र्िेपलछ आपूलतगकतागलाई अलिम भुक्तानी (Advance Payment) आवश्यक पिेमा खरिद आदेिमा उले्लखखत 

भ्याट समेत जम्मा कुल िकम बिाबिको आम्दा नेपालको नाममा जािी भएको ‘एि्भान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी’ पेि 

र्नुगपनेछ । एि्भान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टीको बलढमा असी प्रलतित िकम “एि्भान्स पेमेन्ट” लदन सलकनेछ । 
आपूलतगकतागले संझडताको ितगहरु पालना र्नग वा तोलकएको समय सम्ममा सामानको आपूलतग र्नग असमर्ग भएमा 

आम्दा नेपालले पिफिमेन्स बोण् ि एि्भान्स पेमेन्ट ग्यािेन्टी दुवै जफत र्नेछ । 

१३. आयु तोलकएको बसु्त, सेवा वा सिसामानहरुको हकमा, आम्दा नेपालले सो बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु प्राप्त 

र्दागको लदनमा सो को जम्मा आयु अवलध कखिमा अलस प्रलतित वाँकी िहेको हुनुपनेछ । 

१४. आम्दा नेपाललाई आपूलतग र्ने बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु उत्पादकले प्यालकङ्ग र्रि बजािमा लवतिण र्दागको 

अवस्र्ामा हुनुपनेछ । क्षलतिस्त सिसामान खस्वकाि र्रिने छैन । आम्दा नेपालले आपूलतगकतागबाट प्राप्त 
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सिसामानहरुको परिक्षण प्रलतवेदन पास नर्दागसम्म सिसामानहरुको क्षलत हुन पुरे्मा सो को लजमे्मवािी 

आपूलतगकतागले ललनु पनेछ । 

१५. आपूलतगकतागले खरिद आदेिमा तोके वमोलजम आपूलतग नर्िेको खण्मा उक्त बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु 

खस्वकाि हुने छैन ि उपिोक्त काममा हुने समयको अनावश्यक खचगको सोधभनागको लालर् हिेक पटक बीस 

प्रलतितका दिले जरिवाना र्नग सके्नछ । त्यस्तो जरिवाना िकम नर्द वा पिफिमेन्स वोण्बाट असुल उपि र्नग 

सलकनेछ । 

१६. आम्दा नेपालले तोकेको समयलभत्र तोलकएका बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु आपूलतगकतागले बुझाउन नसकेमा 

आम्दा नेपालले अन्य पक्षसँर् उक्त बसु्त, सेवा वा सिसामानहरु खरिद र्नग सके्नछ । आम्दा नेपालले अन्य 

आपूलतगकतागबाट खरिद र्िेको सिसामानहरुको समू्पणग मूल्यको जरिवाना वा बैंक ग्यािेन्टी (पिफिमेन्स वोण्) 

जफत र्रि आपूलतगकतागसँर् भएको संझडता भङ्ग र्नग सके्नछ । 

१७. आम्दा नेपालले जािी र्िेको खरिद आदेि वमोलजम समू्पणग बसु्त, सेवा तर्ा सिसामानहरु तोलकएको स्र्ानमा 

बुझाई सके पश्चात् समेत सोको परिक्षण पलछ मात्र नेपाली मुद्रामा क्रस चेक माफग त भुक्तानी र्रिनेछ । नेपाल 

सिकािको प्रचललत लनयमानुसाि लागे्न कि अलिम कट्टा र्रिनेछ । 
१८. आपूलतगकतागले संझडता वदि र्नग चाहेमा कखिमा तीन मलहना अर्ावै ललखखत सुचना लदनुपनेछ अन्यर्ा आम्दा 

नेपालले पिफिमेन्स वोन्ड जफत र्नेछ । संझडता बदिको प्रस्ताव खस्वकाि र्ने वा नर्ने अलधकाि आम्दा 

नेपालमा सुिलक्षत िहनेछ । 

१९. संझडता सम्पन्न र्दाग तोलकएका बसु्त, सेवा वा सिसामानहरुको रु्णस्तिको सुलनलश्चतता, आवश्यक प्रालवलधक 

सहयोर् ि अन्य सबै प्रकािका सिसहयोर्, दिभाउपत्र/बोलपत्र सार् पेि र्िे वमोलजम आपूलतगकतागले उपलब्ध 

र्िाउनु पनेछ । 

२०. दिभाउपत्र/बोलपत्रहरु आंलिक वा पूणगरुपमा, जानकािी लदई वा नलदई खस्वकृत र्ने वा नर्ने समू्पणग अलधकाि, 

पूणग रुपमा आम्दा नेपालमा सुिलक्षत िहनेछ । 

 
बोलपत्र/दिभाउपत्र  संवखि र्प जानकािीको लालर् तलको ठेर्ानामा सम्पकग  र्नग सलकनेछ । 

 
सम्पकत  राखे्न ठेगाना 
आम्दा नेपाल मातृलििु स्वास्थ्य परियोजना  

र्ढवा दाङ 
 आम्दा नेपाल 

  र्ोकणेश्वि-६, जोिपाटी ,काठमािड ं

फोन नं. ०८२-४१०१०३  फोन नं. ०१-४९१०२३५, ४९१११४० 

mchp.dang@amda.org.np  इमेलः amda@amda.org.np 

आम्दा नेपालको उपिोक्त सूचना वमोलजम तोलकएका उपिोक्त ितगहरु पूणगरुपमा खस्वकाि र्दगछु /र्दगछड ं। 
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संस्र्ापक वा आलधकािीक पदालधकािीको नामः ..................................................................... 

हस्ताक्षिः ......................................................................  

लमलतः ............................. 

फमग/कंपनीको छापः 


