कीर्तिपरु नगरपार्िका
नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्
कीर्तिपरु , काठमाडौं

अक्सिजन प्िान्ट खररदका िार्ग दररे ट मागको िूचना
(प्रकाक्ित र्मर्तिः २०७८/०२/१८)

र्ि नगरपार्िकाको र्मर्त २०७८।०२।१६ को र्नर्िर्ानुिार कोर्िड विरार्महरुको उपचारमा तत्काि आिश्र्क
तपक्िि िमोक्जमको क्षमता िएको अक्सिजन प्िान्ट िाििजर्नक खररद ऐन २०६३ को दफा ६६ र िाििजर्नक
खररद

र्नर्मािी

२०६४

को

र्नर्म

१४५

अनुिार

खररद

प्रकृर्ा

अगाडी

िढाउन

िम्िक्न्ित

िेिा

प्रदार्क/आपूर्तिकताि िबैमा ति उल्िे क्खत फम्र्ािटमा के कर्त दररे टमा िो प्िान्ट उपिब्ि गराउन िवकन्छ िो को
वििरर् िवहत र्िििन्दी प्रताताि माग गरर र्ो िूचना जारी गररएको छ ।
र्ि.न.

अक्सिजन

प्िान्टको

तापेक्िवफकेिन (न्र्ुनतम)
१

प्रतातावित

ब्रान्ड/

तापेक्िवफकेिन

कम्पनी

दररे ट (आपुती र जडान िवहत )
अं क

कै.

अक्षर

Oxygen generation System,
120 cylinders/day),36 m3/hr

क) अक्सिजन प्िान्टको क्षमता : प्रर्तिदन कक्म्तमा १२० र्िर्िन्डर िनि िवकने
ख) प्रताताि पेि गने अिर्ि : र्मर्त २०७८/०२/२० िम्म कार्ाििर् िमर् र्ित्र
ग) िामान डेर्ििरी गनिपने अिर्ििः- कार्िदेि िदएपर्छ बवढमा २ हप्तािम्म ।
घ) आपूर्ति गनि इच्छु क कम्पनी, फमि, र्नमािता तथा आपूर्तिकताििे फमि दताि प्रमार्पत्र, मुल्र् अर्िबृवि

करमा दताि िएको प्रमार्पत्र, आ.ि. २०७६/०७७ को कर च ुक्ता प्रमार्पत्र तथा फमि निीकरर् र
व्र्ििार् दताि प्रमार्पत्रको प्रमाक्र्त प्रर्तर्िपी िं िग्न राक्ख र्ििबन्दी प्रताताि पेि गनुि पनेछ ।
ङ) र्ििबन्दी दररे ट दाक्खिा गदाि आफूिे कबुि गरे को दर अं क र अक्षरमा तापष्ट  िेखी खामको बावहर प्ी
फमिको नाम िे खी प्रष्ट  बुक्िने गरी छाप िगाई र्ििबन्दी गरी दाक्खिा गनुप
ि नेछ । अं क र अक्षरमा िेक्खएको
दररे ट फरक पनि गएमा अक्षरमा िेक्खएको दरिाई मान्र्ता िदइनेछ ।
च) ग्र्ारे न्टी िा िारे न्टी अिर्िका विषर्मा कर्त िषि िदन िवकने हो िो कुरा प्रतातािका िाथ पेि गनुि पनेछ ।
छ) आपुर्ति गररने मेर्िनको सर्ाटिग िा ब्रोिर अर्निार्ि रुपमा पेि गनुप
ि नेछ ।
ज) दररे ट पत्र तािीकृत गने, नगने िा आंक्िक रुपमा तािीकृत गने अर्िकार र्ि कार्ाििर्मा िुरक्क्षत रहनेछ ।
ि) अन्र् थप केही कुराहरु बुझ्न परे मा र्ि नगर कार्िपार्िकाको कार्ाििर्, कार्ाििर् िमर्र्ित्र कार्ाििर्को फोन
नं. ०१३३१६९३, ०१४३३१८०५ िा ईमेि ठे गाना icr.munkirtipur@gmail.com गनि िवकनेछ ।

पुनताच: अक्सिजन प्िाण्ट जडान कार्ि िम्िक्न्ित आपूर्तिकतािकै हुने जडानमा प्रर्ोग हुने र्नमािर् िामग्री
नगरपार्िकािाट

व्र्िताथापन

गररने

छ

।

िाथै,

www.kirtipurmun.gov.np बाट प्राप्त गनि िसनुहन
े ।
ु छ

िृतातृत

तापेक्िवफकेिन

नगरपार्िकाको

िेििाईट

