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धसलबन्दी दिभाउपत्र आब्हािको सूचिा 
(प्रथम पटक प्रकाशित धमधत २०७८।०२।२0) 

िी.पी.स्मधृत बहपु्राविधिक शिक्षालयको लाधि आिश्यक भएकोले देहाय बमोशिमको सिे उपकिण  सािविधिक खरिद एि 
२०६३(संिोिि सवहत) को दफा ४० तथा सािविधिक खरिद धियमािली २०६४ (संसोिि सवहत) को धियम ८४ को 
धियम १ बमोशिम त्यसतो आधिकारिक धबके्रता िा ईिाित प्राप्त ईच्छुक फमवहरूले धसलबन्दी दिभाउपत्रको माध्यामबाट 
धसलबन्दी दिभाउपत्र पेि ििव आब्हाि िरिन्छ । 

दिभाउपत्रको धबबिण 

 

१. .धसलबन्दी दिभाउपत्र फािम यो सूचिा पवहलोपटक प्रकाशित भएको १५औ ंददिसम्म कायावलय समयधभत्र इच्छुक योग्य फमवहरूबाट 
फािम बापत तोवकएको दस्तिु धतिेको आिािमा यस कायावलयबाट प्राप्त ििव सवकिेछ । ि िाविय िाशणज्य बैक वपडािीचौक 
िाखामा िहेको शिक्षालयको ििषुाको ििौटी खाता िं.१५२०१००००२२३१००१ मा िमाित बापत िम्मा ििेको तोवकएको 
ििौटी िकमको सक्कल प्रधत बैंक भौचि िा मान्याता प्राप्त "क" ििवको िाशणज्य बैकबाट यस कायावलयको िाममा िािी भएको 
कम्तीमा ९० ददि म्याद भएको बैंक ग्यािेन्टी धसलबन्दी दिभउपत्रको साथ पेि ििुवपिेछ । 

२. दिभाउपत्र २०७८।०३।६ िते ददिको १२:०० बिे सम्म मात्र पेि ििव सवकिेछ ि सोही ददिको ठीक १:०० बिे दिभउपत्र 
दाताहरू िा धििका प्रधतधिधिहरू ि कायावलयको प्रधतधिधिहरूको िोहबिमा यस कायावलयमा दिभाउपत्र खोधलिेछ । 

३. दिभाउपत्र दाताहरू िा धििका प्रधतधिधिहरूको अिपुशस्थमा पधि दिभाउपत्र खोल्ि बािा पिेछैि । 

४. उपलब्ि ििाउिे सामाि यस कायावलयको टेशनिकल स्पेधसवफकेसि बमोशिम हिुपुिेछ । 

५. कायावलयबाट प्राप्त हिुे दिभाउपत्र फािाममा  सामािको प्रधत एकाइ दिभाउ अङ्क ि अक्षि दबैुमा स्पष्ट खलुाउिपुिेछ । 

६. िीतपूिवक पेस हिु िआएको दिभाउपत्र मान्य हिुेछैि । 

७. दिभाउपत्र स्िीकृत ििे, िििे तथा आंशिक रूपमा स्िीकृत ििे सम्पणुव अधिकाि कायावलयमा धिवहत िहिेछ । 

८. दिभाउपत्र खरिद ििे एिम ्दाशखला ििे अशन्तम ददि धबदा पिेमा त्यसको भोधलपल्ट कायावलय खलेुको ददि ि समयलाइ अशन्तम             

   ददि माधििेछ । 

९. थप िािकािीका लाधि िी.पी. स्मधृत बहपु्राधबधिक शिक्षालयको िेबसाइट www.bpmpi.edu.np मा हेिव िा िी.पी. स्मधृत 
बहपु्राधबधिक शिक्षालय  सपही, ििषुामा सम्पकव  ििव सवकिेछ । 

 
 

                                                                         शिक्षालय प्रमूख  

 

क्र.
सं. 

ठेक्का िं. धबबिण इशस्टमेट िकम 

(With Vat)  

ििौटी िकम दिभाउपत्र 
दस्तिु 

१ BPMPI/CTE
VT 02 

/077-78 

SUPPLY AND DELIVERY OF SURVEY 
EQUIPMENT OF LABORATORY 

19,58,855 कबोल अंकको २.5 प्रधतित  1000. 

http://www.bpmpi.edu.np/

