
कीर्तिपरु नगरपार्िका 
नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर् 

कीर्तिपरु, काठमाडौंको  
सर्जिकि तथा मेर्डकि सामग्री आपूर्तिको र्सिबन्दी दररेट पेश गने सम्बन्धी सूचना 

(प्रथम पटक प्रकार्शत र्मर्त: २०७७÷०५÷११) 
 

र्स नगरपार्िकाकोिे कोरोना रोकथाम, र्नर्न्रण र उपचारका िार्ग केही पररमाणमा तपर्सि अनसुारका सर्जिकि तथा मेर्डकि 
िगार्तका सामानहरु तत्काि खररद गनुिपने भएकोिे उक्त सामग्री आपूर्ति गनि इच्छुक इजाजत प्राप्त व्र्र्क्त, फमि, संस्था वा 
कम्पनीिे र्ो सूचना पहहिो पटक प्रकार्शत भएको र्मर्तिे ५(पााँच) ददनको कार्ाििर् समर्र्भर नगरपार्िकाको स्वास््र् शाखामा 
रु. ११०/- र्तरी र्नम्नर्िर्खत शतिका अर्धनमा रही र्सिबन्दी रुपमा दररेट पेश गनि हनु र्ो सूचना प्रकार्शत गररएको छ ।  
१. र्शिबन्दी दररेट पेश गदाि २०७७ असार मसान्त सम्मको नवीकरण गरेको कम्पनी वा फमि दताि प्रमाणपर, म.ुअ.कर (VAT), 

स्थार्ी िेखा नम्बर (PAN) दतािको प्रमाणपर, आ.व. ०७५।७६ सम्मको कर चकु्ता प्रमाण परको प्रमार्णत प्रर्तर्िहपका साथै 
प्रस्ताहवत खररद कारवाहीमा आफ्नो स्वाथि नबाझेको र सम्बर्न्धत पेसा व्र्वसार् सम्बन्धी कसरुमा सजार् नपाएको भनी 
र्िर्खत रुपमा गरेको स्वघोषणा पर समेत अर्नबार्ि रुपमा पेश गनुि पनेछ ।  

२. सामग्रीको दररेट पेश गदाि सोको स्पेर्सहफकेशन सहहत प्रर्त एकाई दररेट तथा सामग्रीको एक/एक थान नमनुा सहहत पेश 
गनुिपनेछ । स्पेर्सहफकेशन बमोर्जमको सामग्रीको न्र्नुतम दररेट स्वीकृत गरी चाि ुआर्थिक बषि भररका िार्ग खररद गररनेछ 
र स्वीकृत नभएको दररेटका साथमा पेश भएका नमनुा हफताि र्िन चाहेमा कार्ाििर्बाट हफताि गररनेछ । 

३. प्रस्तावमा अंक र अक्षर दबैुमा नेपािी मदु्रामा दररेट उल्िेख गनुिपनेछ र उक्त प्रस्तावमा अर्धकाररक दस्तखत र छाप 
अर्नबार्ि हनुपुनेछ । दररेट पेश गदाि र्स्तै प्रकृर्तका सामग्रीहरु अन्र् संस्थामा आपूर्ति गरेको भए सोको प्रमाणसमेत पेश गनुि 
पनेछ ।  

४. र्ो सूचना प्रकाशन भएको पााँचौ ददनको कार्ाििर् समर्र्भर पेश भएका दररेटहरु छैठौ ददनको र्बहान ११:०० बजेदेर्ख 
प्रस्तावदाता वा र्नजको प्रर्तर्नर्धहरूको रोवहरमा कीर्तिपरु नगरपार्िकामा खोर्िनेछ । प्रस्तावदाता वा र्नजका प्रर्तर्नर्धहरू 
उपर्स्थत नभए पर्न प्रस्ताव खोल्न बाधा पनेछैन ।  

५. आपतुी गररने सामान गणुस्तर मापदण्ड परुा गरेको हनु ुपनेछ । 

६. सामानहरुको दररेट प्रस्ताव गदाि र्स सूचना बमोर्जमको पणुि वा आंर्शक प्र्ाकेजमा पेश गनि सहकनेछ र पेश भएका दररेट 
पणुि वा आंर्शक रुपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत गने अर्धकार कार्ििर्मा र्नहहत रहने छ ।  

७. सूचनामा उल्िेर्खत सामानहरु नगरपार्िकािाई तत्काि आवश्र्क पने भएकोिे माग गरेका बखत तरुुन्त उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । 

८. र्ो सूचनामा उल्िेख भएका कुराहरुको हकमा र्सै बमोर्जम र र्समा नपरेका कुराहरुको हकमा साविजार्नक खररद ऐन, 

२०६३ तथा साविजार्नक खरीद र्नर्माविी, २०६४ एवं अन्र् प्रचर्ित कानून अनसुार हनुेछ ।  
९. र्स सम्बन्धी अन्र् थप केही कुराहरु बझु्न परेमा र्स कार्ाििर्को स्वास््र् शाखामा कार्ाििर् समर् र्भर वा मोबाइि 

नं.९८५१२५००३४ वा ९८४१३२९६०९ मा सम्पकि  गनि सहकनेछ ।  

१०. दररेट पेश गने फारामको ढााँचा 
र्स.न. सामानको हववरण स्पेर्शहफकेसन प्रर्त ईकाई मलु्र् कैहफर्त 

अंकमा  अक्षरमा 
      

      

 



८. आपतुी गनि पने सामानहरुको हववरण 

सि.न ं सििरण स्पेसिफिकेिन 

1 PCR kit Genuine 

2 RNA extraction kit Genuine 

3  Mask  N95  Genuine 

4 Mask KN95 5 layer 

5 Mask surgical 3 layer 

6 Nitrile gloves   

7 Non-Powdered 
Gloves(Size L-M-S)  

  

8 Ice box  Genuine 

9 Ice pack  

10 Eppendorf Tube Rack for extraction,  
Master Mix, 
sample  transfer 

11 reagent bottle 1ltr for autoclaving of  
tubes 

12 PCR cooler/ rack plates for preserving of 
reagents during 
the mixing 

13 Primary PPE( Scrub) Reusable 

14 PCR tube Holder  Genuine 

15 Biohazard plastic bags (+ 
adhesive strip) 

  

16 Bleach (Sodium 
Hypochlorite solution 
10%) 

  

17 Eppendorf tube stand   

18 CryoBox   

19 1.5ml Eppendorf tube   

20 2 ml Eppendorf tube   

21 100% ethanol (Molecular 
Grade) 

  

22 Falcon Tubes 50ml   

23 Falcon tubes 15 ml   

24 PCR strips   

25 Sodium Hypo chloride   

26 Pipette tips filtered 20 ul   

27 Pipette 
tips_filtered_1000ul 

  

सि.न ं सििरण स्पेसिफिकेिन 

28 Pipette 
tips_filtered_200ul 

  

29 Biohazard disposable bag   

30 Lysol   

31 Para film    

32 Blotting Paper   

33 RNase Zap   

34  RNase Zap   

35 Sanitizer 75  ‰ ethanol 500ml  bottle  

36 Sanitizer 75  ‰ ethanol 5 liter Jar 

37 Sanitizer 75  ‰ ethanol 100 ml bottle 

38 Examination Gloves Different sizes 

39 surgical gloves Different sizes 

40 PPE  Disposable Genuine 

41 PPE Reusable Genuine 

42 Head cover  

43 Disposable Shoe cover  

44 Face shield   

45 Rubber Gum boot (shoe) Different sizes 

46 disinfectant  spray bottle For sodium hypo 
chloride 

47 Sanitizer dispenser Sensor Type 

48 VTM Kit  

49 Medical Examination 
gloves 

 

50 Autoclave Rod  

51 Hand Wash liquid   

52 Hand Wash soap  

53 Hydrochloride solution – 
5 liter  

 

54 Disposable gown  

55 Reusable gown  

56 Surgical suit (कपडाको)  

57 Disposable Surgical cap  

58 Zip lock bag small size  

59 Zip lock bag medium size  

 

 

 

 


