
 
 

 



 
 

 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि तथा गिुासो सम्बन्धी  

प्रनतरे्दिको सगँालो, २०७४ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रकाशक 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर् 
ताहाचल, काठमाडौं । 

फोि िं. : ०१-४०३०५१८, ०१-४०३०६०८ 

फ्र्ाक्स : ०१-४०३०६४२ 
  



 
 

मन्तब्र् 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ालाई पािदशी, जर्ाफदेही  ि नमतव्र्र्ी  बिाउिका लानग सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी छाता ऐिको रुपमा 
सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली¸२०६४ कार्ावन्र्र्िमा िहेको छ। कुल िाक्रिर् बजेटको 
करिर् ६० देखख ७० प्रनतशत सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खचव हिुे गिेको सन्दर्वमा सार्वजनिक खचवबाट अनधकतम प्रनतफल 

हानसल गिव सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ालाई प्रनतस्पधी¸ नमतव्र्र्ी¸ स्र्च्छ¸ क्रर्श्वससिीर्¸ ि पािदशी बिाउि आर्श्र्क छ। 
सार्वजनिक निकार्ले गिे खरिद कार्वमा व्र्र्स्थापि क्षमता अनर्र्कृ्रि गिी उत्पादक¸ नबिेता¸ आपूनतवकताव¸ निमावण 
व्र्र्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ामा क्रर्िा रे्दर्ार् प्रनतस्पधावमा सहर्ागी हिुे समाि अर्सिको 
सनुिखितता गरिि ुपदवछ ।  

सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्वक्रर्नध, प्रक्रिर्ा तथा निणवर्लाई अझ बढी खलुा, पािदशी, र्स्तनुिष्ठ ि क्रर्श्वसिीर् बिाउि, 
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ामा प्रनतस्पधाव, स्र्च्छता, ईमान्दािीता, जर्ाफदेहीता ि क्रर्श्वसिीर्ता प्रर्िवि गिी नमतब्र्र्ी तथा 
क्रर्रे्कपूणव ढंगबाट सार्वजनिक खचवको अनधकतम प्रनतफल हानसल गिवका साथै सार्वजनिक निकार्ले निमावण कार्व गदाव 
गिाउँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा तथा अन्र् सेर्ा खरिद गदाव त्र्स्तो खरिदको ब्र्बस्थापि क्षमता अनर्बकृ्रि गिी 
उत्पादक, क्रर्िेता, आपूनतवकताव, निमावण व्र्बसार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई क्रर्िा रे्दर्ार् सार्वजनिक खरिद प्रक्रिर्ामा सहर्ागी 
हिुे समाि अर्सि सनुिखित गिी सशुासिको प्रत्र्ार्नूत गिे उद्दशे्र्ले सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ लाग ुर्एको हो ।  

सार्वजनिक खरिदका क्रर्षर्मा िीनतगत तहमा िाक्रिर् खरिद िीनत तथा िणिीनतको कमी, पिम्पिागत खरिद प्रणालीबाट 
मानथ उठ्ि िसकेको अर्स्था, सार्वजनिक खरिदबाट िाक्रिर् अथवतन्त्रमा सजृिा हिु सक्िे अर्सिहरुको खोजी ि 
संर्ार्िाका कार्व हिु िसकेको ि सार्वजनिक खरिदमा संलग्ि हिुे जिशखिको क्षमताको अर्ार् साथै सशुासि उन्मखु 
क्रिर्ाकलापको अर्ार् जस्ता कमीकमजोिीहरु िहेका छि । ती समस्र्ा समाधािका लानग िाक्रिर् खरिद िीनत तथा 
िणिीनत तजुवमा गिी लाग ु गिे, खरिद सम्र्न्धी िर्ाँ क्रर्धीहरु पक्रहचाि गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाउिे, सर्वजनिक खरिदका 
अर्सिहरुमा साझेदािहरुको व्र्ापक सहर्ानगता गिाउिे, खरिदमा संलग्ि जिशखिको क्षमता क्रर्कास गिुव पिे चिुौनतहरु 
देखखएका छि ्। र्स कार्ावलर्ले सीनमत श्रोत ि साधिको अनधकतम प्रर्ोग गिी आगामी ददिहरुमा सार्वजनिक खरिद 
प्रक्रिर्ामा िहेका समस्र्ा ि चिुौतीहरुलाई सम्बोधि गिे कुिा सबैलाई जािकािी गिाउि चाहन्छु ।  

अन्त्र्मा प्रस्ततु सार्वजनिक खरिद अिगुमि तथा गिुासो सम्बन्धी प्रनतरे्दिको सँगालो तर्ािीमा मेहितपूर्वक र्ोगदाि 
ददिे र्ोजिा महाशाखाका प्रमखु, र्ोजिा शाखाका निदेशक, शाखा अनधकृत, स्थािीर् खरिद अिगुमि तथा गिुासो 
व्र्र्स्थापि शाखाका निदेशक लगार्त र्स कार्ावलर्का सम्पणुव कमवचािीहरुलाई धन्र्र्ाद् ददि चाहान्छु । 

धन्र्र्ाद ! 

२०७४ र्ाद्र  

   (क्रर्िोद के.सी.) 
  सखचर्  
 

  



 
 

नबषर्सूची 

१. खोटाङ ि ओखलढंुगा खजल्लाखस्थत कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि................................  

२. नसन्धपुाल्चोक खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

३. िामेछाप खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि  

४. िरु्ाकोट खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

५. गलु्मी खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

६. काभ्र ेखजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

७. नत्रर्रु्ि क्रर्श्वनबद्यालर् क्रकनतवपिु, काठमाडौं  

८. दखक्षणकाली िगिपानलका फक्रपवङ, काठमाडौं 
९. नब.क्रप. कोईिाला मेमरिर्ल क्र्ान्सि अस्पताल, खचतर्ि 

१०. खचक्रकत्सा क्रर्ज्ञाि िाक्रिर् प्रनतष्ठाि, क्रर्ि अस्पताल, काठमाडौं 
११. क्रर्.क्रप. कोईिाला स्र्ास््र् क्रर्ज्ञाि प्रनतस्ठाि (BPKI HS) , धिाि 

१२. खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर् , नसिहा 
१३. स्र्ास््र् सेर्ा क्रर्र्ाग , काठमाडौं 
१४. कम्पनि िखजििको कार्ावलर् नत्रपिेुश्वि काठमाँडौ 
१५. बाँसगढी िगिपानलका, बददवर्ा 
१६. Unit Doctors Quarter Building निमावण खरिद, हेटौडा 
१७. Unit Staff Quarter Building निमावण खरिद, हेटौडा 
१८. कचोर्ाव खािेपािी आर्ोजिा, कचोर्ाव बािा 
१९. अमलेखगञ्ज कम्पाउण्ड र्ाल तथा गेट निमावण आर्ोजिा,  बािा 
२०. जल उत्पन्न प्रकोप निर्न्त्रण नडनर्जि कार्ावलर्, बािा 
२१     धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक आर्ोजिा 
२२  र्ितपिु अस्पताल, र्ितपिु, खचतर्ि  । 
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१. खोटाङ ि ओखलढंुगा खजल्लाखस्थत कार्ावलर्हरुको अिगुमि 
 

कार्ावलर्को िाम  : खजल्ला र्–ूसंिक्षण कार्ावलर्, ददिेल, खोटाङ   
खरिदको िाम  : पािी महुाि संिक्षण, महादेर्थाि, हलेसी, खोटाङ    
 

कार्ावलर्को िाम : खजल्ला प्राक्रर्नधक कार्ावलर्, खोटाङ   
खरिदको िाम  : Construction of District Technical Office Building in Khotang  

 

कार्ावलर्को िाम : खजल्ला कृक्रष क्रर्कास कार्ावलर्, ओखलढंुगा   
खरिदको िाम  : िासार्निक तथा प्रागंारिक मल ढुर्ािीको लानग अनधकृत क्रर्तिक  
 

कार्ावलर्को िाम : शहिी क्रर्कास तथा र्र्ि नडनर्जि कार्ावलर्, ओखलढंुगा (दईु र्षे)  
खरिदको िाम : Construction of Health Post Building, Fulbari, Okhaldhunga  

 

कार्ावलर्को िाम : जलउत्पन्न प्रकोप व्र्र्स्थापि नडनर्जि कार्ावलर् िं. ५, ओखलढंुगा   
खरिदको िाम  : Construction of Retaining Wall in Khotang  

 

उल्लेखखत कार्ावलर्हरुका खरिद सम्र्न्धी फाइलहरु अध्र्र्ि गदाव देखखएका केही साझा कमी 
कमजोिीहरु : 
 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १४९ को उपनिर्म (१) ि (२) बमोखजम सार्वजनिक 

निकार्ले हिेक खरिद कािर्ाहीको निखम्त छुटै्ट फाइल खडा गिी तोक्रकएका सम्पणुव कागजातहरु व्र्र्खस्थत 
िाख्नपुिे प्रार्धाि अिरुुप खरिदसँग सम्र्खन्धत फाइलहरु एकीकृत ढंगले िाख्न ेिगरिएको । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि तथा निर्मले व्र्र्स्था गिेको र्ाक्रषवक खरिद र्ोजिा र्िाएको देखखएि । ति 
Specific works को र्ोजिा र्िे स्र्ीकृत गिाएको देखखर्ो ।  

 उपर्ोिा समूहमाफव त कार्व गिाउँदा समर्मा सम्पन्न िगिे गिेको समस्र्ा समेत छलफलका िममा 
उठेको नथर्ो ।  

 र्ोलपत्र क्रर्क्रि स्थाि दइु र्न्दा र्ढी ठाउँबाट गिुव पिेमा सो र्एको िपाइएको । 

 बाक्रषवक स्र्ीकृत कार्विमलाई िैं र्ोजिा मािी कार्व गिेको । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता सम्पन्न 
रै्सकेपनछ मूल्र्ाङ्किको परिणाम सक्रहतको सूचिा सार्वजनिक गिुवपिेमा त्र्सो िगरिएको । 

 

२. नसन्धपुाल्चोक खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

 

कार्ावलर्को िाम : खजल्ला जिस्र्ास््र् कार्ावलर्, नसन्धपुाल्चोक 

खरिदको िाम  : औषधी तथा सजीकल सामािहरुको खरिद  
 

कार्ावलर्को िाम : शहिी क्रर्कास तथा र्र्ि नडनर्जि कार्ावलर्, नसन्धपुाल्चोक  
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खरिदको िाम  :  Construction of additional retaining wall in Tundikhel maidan    

Chautara 

कार्ावलर्को िाम : खजल्ला समन्र्र् सनमनतको कार्ावलर्, नसन्धपुाल्चोक   

खरिदको िाम  : खहिेखोला पलु निमावण, बाह्रक्रर्से 

 

कार्ावलर्को िाम             : नसंचाई क्रर्कास नडनर्जि कार्ावलर्, नसन्धपुाल्चोक 

खरिदको िाम  : सिस्र्ती खोला इरिगेसि सर् –प्रोजेक्ट र्ीमटाि 

 

कार्ावलर्को िाम             : खािपेािी तथा सिसफाई नडनर्जि कार्ावलर्, नसन्धपुाल्चोक 

खरिदको िाम  : एच.नड.क्रप.ई. (HDPE)  पाइप खरिद 

 

उल्लेखखत कार्ावलर्हरुका खरिद सम्र्न्धी फाइलहरु अध्र्र्ि गदाव देखखएका केही साझा कमी कमजोिीहरु : 
 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ तथा निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८ र्मोखजम बिाउिपुिे 

र्ाक्रषवक खरिद र्ोजिा र्िाएको देखखएि । 

 केही कार्ावलर्ले सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको स्टाण्डडव र्ोलपत्रको प्रर्ोग गिेको 
पाइएि ।  

 मौजदुा सूचीमा अपतुीकतावको र्गीकिण गिी अलग सूची िबिाएको । 

 केही कार्ावलर्मा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोखजम न्रू्ितम 
मूल्र्ाक्रङ्कत सािर्तूरुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्रको मूल्र्ाङ्किको आधाि ि तरिका समेत खलु्िे गिी मूल्र्ाङ्कि 
प्रनतरे्दि तर्ाि गिी सार्वजनिक निकार् समक्ष पेश गिुव पिे र्एपनि मूल्र्ांकि सनमनतले बोलपत्र 
स्र्ीकृनतका लानग नसफारिस गिेको र्िी उल्लेख गिेको देखखन्छ । 

 केही कार्ावलर्मा नसलर्न्दी दिर्ाउपत्र खोनलि े नमनत सोही ददिको २:०० र्जे र्निएको र्एपनि सोही 
ददि र्िेको कुि ददि हो प्रष्ट हुँदैि ।    

 केही कार्ावलर्मा निर्म १८ मा व्र्र्स्था र्एको मौजदुा सूची तर्ाि सम्र्न्धी प्रार्धाि अिरुुप सूची दताव 
क्रकतार् ििाखखएको । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १४९ को उपनिर्म (१) ि (२) बमोखजम सार्वजनिक 
निकार्ले हिेक खरिद कािर्ाहीको निखम्त छुटै्ट फाइल खडा गिी तोक्रकएका सम्पणुव कागजातहरु व्र्र्खस्थत 
िाख्नपुिे प्रार्धाि अिरुुप खरिदसँग सम्र्खन्धत फाइलहरु एकीकृत ढंगले िाख्न ेिगरिएको । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ तथा निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८ र्मोखजम बिाउिपुिे 
र्ाक्रषवक खरिद र्ोजिा िर्िाएको । 

 खरिद ऐिको दफा ६क र्मोखजि मौजदुा सूची तर्ाि गदाव र्ोग्र्ताको आधािमा छुट्टाछुटै्ट सूची तर्ाि 
गिुवपिे प्रार्धाि अिरुुपको सूची तर्ाि िगिेको ।  

 केही कार्ावलर्ले खरिद निर्मार्लीको निर्म ५६ र्मोखजम र्ोलपत्रको क्रर्क्रि तथा दताव अनर्लेख छुट्टाछुटै्ट 
िाख्नपुिे व्र्र्स्था गिेको र्एपनि र्ोलपत्र (दिर्ाउपत्र) क्रर्िी र्एको तथा दताव र्एको क्रकतार् िाखेको 
पाइएि ।  
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३. िामेछाप खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

 

खजल्ला र्ि कार्ावलर्, िामेछाप 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल  : क्रहमगंगा इलाका र्ि कार्ावलर्को र्र्ि निमावण  

 (आ.र्.२०७२/०७३ ठेक्का िं.३/०७२/०७३) 
 

खजल्ला स्र्ास््र् कार्ावलर्, िामेछाप 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल  : औषधी खरिद 

उल्लेखखत कार्ावलर्हरुका खरिद सम्र्न्धी फाइलहरु अध्र्र्ि गदाव देखखएका केही प्रमूख तथा साझा 
कमी कमजोिीहरु : 
 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ तथा ऐ. निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ७ ि ८ बमोखजम 

सार्वजनिक निकार्ले तोक्रकएका कुिाहरु उल्लेख गरि खरिद गरुुर्ोजिा तथा बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तर्ाि 
गिुवपिेमा सो िगरिएको । बाक्रषवक स्र्ीकृत कार्विमलाई िै र्ोजिा मािी कार्व गिेको । 

 खजल्ला र्ि कार्ावलर्को हकमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोखजम 
न्रू्ितम मूल्र्ाक्रङ्कत सािर्तूरुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्रको मूल्र्ाङ्किको आधाि ि तरिका समेत खलु्िे गिी 
मूल्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि तर्ाि गिी सार्वजनिक निकार् समक्ष पेश गिुव पिेमा मूल्र्ांकि सनमनतले िैं बोलपत्र 
स्र्ीकृनतका लानग पेश गिेको र्िी लेखेको देखखन्छ । साथै, मूल्र्ांकिको समर्ार्नध तथा नमनत िखलेुको 
। 

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा १४ को उपदफा ३ बमोखजम सूचिा प्रकाशि गदाव खण्ड (च) ि 
(छ) बमोखजम स्पष्ट रुपमा नमनत खलुाउिपुिेमा कार्ावलर् ि को.ले.नि.का.बाट ३० औ ं ददि कार्ावलर् 
समर्नर्त्र बोलपत्र खरिद गिे र्िी तोक्रकएको 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको निर्म ५६ र्मोखजम र्ोलपत्रको क्रर्क्रि तथा दताव अनर्लेख छुट्टाछुटै्ट 
िाख्नपुिे व्र्र्स्था गिेको र्एपनि र्ोलपत्र (दिर्ाउपत्र) क्रर्िी र्एको तथा दताव र्एको क्रकतार् िाखेको 
पाइएि ।  

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६३ बमोखजम कालो सूचीमा पिेको िपिेको र्ने्न सम्बन्धमा 
र्क्रकि िगरिकिै खरिद कार्व गिे गरिएको ।    

 सार्वजनिक निकार्ले सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको ११५ बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले आपूनतव 
गरिएका मालसामाि सम्झौतामा उल्लेखखत प्राक्रर्नधक स्पेखशक्रफकेशि ि गणुस्ति बमोखजमका र्ए िर्एको 
नििीक्षण र्ा पिीक्षण गिाउिपुिेमा PDI Test गिी केर्ल परिमाण मात्र खलुाइएको Specification तथा 
Quality test िगरिएको 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६० को (ख) बमोखजम बोलपत्रको पूणवताको पिीक्षणमा 
बोलपत्रदाता अर्ोग्र् हिुकुो कािण िखलेुको प्रनतरे्दि पेश गरिएको  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६३ को निर्म ५३ बमोखजम बोलपत्र आव्हाि गदाव स्र्ीकृत लागत 
अिमुािको २ देखख ३ प्रनतशत  िकमको सीमानर्त्र िही जमाित िकम सूचिामा िैं उल्लेख गिुुंपिे 
व्र्र्स्था िहेकोमा त्र्सो िगरिएको । 



4 
 

      

४. िरु्ाकोट खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

 

क्रर्दिु िगिपानलका कार्ावलर्, िरु्ाकोट 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल : Supply and Delivery of Backhoe Loader खरिद 

 

खजल्ला जिस्र्ास््र् कार्ावलर् िरु्ाकोट 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल : औषधी तथा सखजवकल सामाि आपूनतव 
 

कािागाि कार्ावलर् िरु्ाकोट 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल  : हेर्ी सोफा ि कुसी (स्टील फे्रम ि पछानड जाली) खरिद 

 

शहिी क्रर्कास तथा र्र्ि नडनर्जि कार्ावलर् 

अध्र्र्ि गरिएको फाइल  : Construction of Central Jail (phase II) 

ठेक्का िं.  : DUDBC/Nuwakot/WORKS/NCB/05/072-73 

 

देखखएका केही कमी कमजोिीहरु : 
 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १४, उपदफा ५ बमोखजम बोलपत्र सम्र्न्धी  कागजात पाइि े

स्थाि खलुाउदा दईु र्ा दईु र्न्दा बढी सार्वजनिक निकार्मा त्र्स्तो कागजात पाईिे ब्र्र्स्था गिुव पिे 
र्निए पनि बोलपत्र कागजात क्रर्क्रि गिे स्थाि एउटा मात्र तोक्रकएको पाइर्ो । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५३ (१) मा स्र्ीकृत लागत अिमुाि िकमको दईुदेखख 
तीि प्रनतशत िकमको सीमानर्त्र िही निखित िकम तोकी र्ोलपत्र जमाित िकम उल्लेख गिुवपिे व्र्र्स्था 
र्एको र्एपनि सूचिामा र्ोलपत्र जमाित िकम २.५ प्रनतशत र्िी उल्लेख गिेको साथै मालसामाि 
खरिदमा लागत अिमुाि खलुाउि िपिे व्र्र्स्था क्रर्पिीत सूचिामा लागत अिमुाि उल्लेख गरिएको 
देखखन्छ ।  

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा १४ (३) (च) ले र्ोलपत्र पेश गिे अखन्तम नमनत ि समर् 
सूचिामा खलुाउिपुिे व्र्र्स्था छ ति र्स खरिद कार्वको सूचिामा र्ोलपत्र दतावको अखन्तम नमनत ि 
खोल्ि ेनमनत सूचिा प्रकाशि र्एको ३० औ ंि ३१ औ ंददि र्िी उल्लेख गिेको कािण ती ददिहरु कुि 
कुि ददि हो र्ने्न कुिामा दकु्रर्धा उत्पन्न हिु सक्िे अर्स्था िहिे देखखन्छ । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५६ (१) ले व्र्र्स्था अिसुाि र्ोलपत्र क्रर्िी ि सो 
र्न्द गिेको क्रकतार् तथा दताव क्रकतार् िाखेको पाइएि । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५९ (४) र्मोखजम र्ोलपत्र खोल्दा देखखएका र्ा 
िदेखखएका कुिाहरु मचुलु्काको कैक्रफर्तमा उल्लेख गिेको देखखएि ।  

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता सम्पन्न 
रै्सकेपनछ मूल्र्ाङ्किको परिणाम सक्रहतको सूचिा सार्वजनिक गिुवपिे कािूिी व्र्र्स्था अिरुुप सो मूल्र्ांकि 
परिणामको सूचिा सार्वजनिकीकिण गिेको देखखंदैि । 
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 हेर्ी उपकिण प्रर्ोग हिुे सडक कालोपते्र गिे जस्ता कार्व पनि उपर्ोिा समूहमाफव त गिे गिेको देखखर्ो 
। र्सले गदाव क्रर्टुनमि लगार्तको मात्र भ्र्ाट क्रर्ल पेश र्ई अन्र् र्ालरु्ा, नगटी, ईंटा खरिद ि ढुर्ािी 
लगार्तमा कुिै कि िलाग्ि ेअर्स्था िहेको । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ९७ 
(९) र्माखजम उपर्ोिा सनमनत र्ा लार्ग्राही समूहबाट संचानलत हिुे निमावण कार्वमा हेर्ी उपकिण तथा 
क्रर्टुनमि जस्ता सामाग्री प्रर्ोग गिव िपाइि ेव्र्र्स्था छ ।  

 उपर्ोिा सनमनतहरु आनधकारिक रुपमा दताव हिु ेगिेको देखखएि । कार्व सम्पन्न गिवका लानग तत्कानलि 
समर्का लानग मात्र उपर्ोिा सनमनतहरु गठि हिुे गिेको पाइन्छ । उपर्ोिा सनमनतले समर्मा कार्व 
गिव िसक्दा समर्ार्नध थप्िे गिेको जसले गदाव कार्व समर्मा सम्पन्न हिु िसक्िे खस्थनत िहेको । 
उपर्ोिा सनमनतमाफव त सम्पन्न गरिएको आर्ोजिाको लानग पिुः अको र्षव देखख िै ममवत संर्ािका लानग 
र्िी िकम माग र्ई आउिे अर्स्था िहेको ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५३ (१) मा स्र्ीकृत लागत अिमुाि िकमको दईुदेखख 
तीि प्रनतशत िकमको सीमानर्त्र िही निखित िकम तोकी र्ोलपत्र जमाित िकम उल्लेख गिुवपिे व्र्र्स्था 
र्एको र्एपनि सूचिामा र्ोलपत्र जमाित िकम २.५ प्रनतशत र्िी उल्लेख गिेको साथै मालसामाि 
खरिदमा लागत अिमुाि खलुाउि िपिे व्र्र्स्था क्रर्पिीत सूचिामा लागत अिमुाि उल्लेख गरिएको 
देखखन्छ ।  

 मूल्र्ांकि सनमनतको गठि र्एको र्एपनि सो सनमनतको प्रनतरे्दि तर्ाि र्एको देखखंदैि र्िे र्ोलपत्र 
मूल्र्ांकिको परिणाम क्रटप्पणी निणवर्मा मात्र लेखखएको देखखन्छ ।  

 सार्वजनिक निकार्ले सम्झौतामा उल्लेख र्एअिसुाि मालसामाि स्र्ीकाि गदाव आर्श्र्क चेकजाँच गिाई 
एक्रकि गरिसकेपनछ मात्र स्र्ीकाि गिव सक्रकिे प्रार्धाि हुँदाहुँदै अिार्श्र्क रुपमा िमूिा माग गिी 
प्रनतस्पधावलाई संकुखचत गिव खोखजएको देखखर्ो । िमूिा पेश िगिेको कािण ४ र्टा र्ोलपत्रलाई 
मूल्र्ांकि प्रक्रिर्ामा समारे्श िगिेको खस्थनत देखखर्ो । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६४३ को दफा ५क र्मोखजम लागत अिमुाि रु एक लाख र्न्दा बढीको 
खरिद गिुवपदाव अनिर्ार्व लागत अिमुाि तर्ाि गिी स्र्ीकृत गिुव पिेमा सो िगिी हेर्ी सोफा ि कुसीहरुको 
खरिद कार्व र्एको पाइन्छ ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८६ को उपनिर्म १ मा र्क्रकि गिुवपिे कुिाहरु 
स्पेशीक्रफकेशि, प्राक्रर्नधक गणुस्ति तथा मूल्र्को औखचत्र्ता लगार्तका क्रर्षर्हरु र्क्रकि िर्एको साथै 
आनथवक प्रस्तार्को तलुिात्मक क्रर््षेण िगिी खरिद र्एको देखखन्छ  ।  

 कुिैं एक कार्ावलर्मा नमनत २०७३।५३१ मा २० र्टा खचर्ि ि १ सेट सोफा सेटको खरिद आदेश 
जािी गिी नमनत २०७३।६।१० मा दाखखला गिेको देखखन्छ र्िे सो को र्िुािी भ्र्ाट र्ाहेक रु 
२,४५,२५०।– र्िुािी गिेको देखखन्छ र्िे सोही नमनतमा अको आदेश जािी गिी अको २० थाि चेर्ि ि 
१ थाि सोफा सेट सोझै खरिद गिेको देखखन्छ । र्सिी एकै नमनतमा दइुर्टा खरिद आदेश र्िाई रु ५ 
लाख र्न्दा र्ढीको खरिद गिेको निर्मसंगत देखखन्न । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म 
८५ को उपनिर्म १(क) अिसुाि सोझै खरिद अन्तगवत रु ५ लाख सम्मको मात्र खरिद गिव सक्रकि े
व्र्र्स्था र्एतापनि सो को पालिा र्एको देखखन्न ।  
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५. गलु्मी खजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

 

खजल्ला र्–ूसंिक्षण कार्ावलर्, गलु्मी 
अध्र्र्ि गरिएको फाइल   : ल्र्ापटप, क्रप्रन्टि, क्र्ामेिा लगार्तको खरिद 

 

खजल्ला समन्र्र् सनमनतको कार्ावलर्, गलु्मी 
अध्र्र्ि गरिएको फाइल   :  Construction of Nisti T-Girder Bridge, Nisti Khola 

ठेक्का िं.  M 070-LRBP-NCB-Nisti-Gulmi-072/73 

 

नसंचाई नडनर्जि कार्ावलर् गलु्मी 
अध्र्र्ि गरिएको फाइल   : Sota Irrigation sub-project, Marbhung-9, Gulmi 

 

खािपािी तथा सिसफाई नडनर्जि कार्ावलर्,  गलु्मी 
अध्र्र्ि गरिएको फाइल   : िातेडाडँा नलफ्ट खा.पा.आ. मा पािीपोखिी निमावण, आ.र्. २०७३÷०७४ 

खरिद क्रर्नध  : Sealed Quotation 

 

देखखएका कमजोिीहरु : 
 कार्ावलर्ले २ ल्र्ापटप, १ थाि क्रप्रन्टि, १ थाि क्र्ामेिा, ि १ थाि हाडवनडस्क खरिदको लानग नमनत 

२०७३।८।२० गते निणवर् गिेको देखखन्छ । निणवर्सगैँ ती सामािहरुको लागत अिमुाि तर्ाि र्एको 
देखखएपनि ती सामािहरुको क्रर्र्िण तर्ाि गदाव िै कम्पिीको िाम उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ को दफा ४ (४) अिसुाि कुिै खास ब्राण्ड, टे«डमाकव , िाम, नडजाइि, प्रकाि, उत्पखि र्ा 
उत्पादकको िाम उल्लेख गिव िपाइि ेव्र्र्स्था छ । 

 कोटेशि माग गदाव ल्र्ापटप, क्र्ामेिा तथा क्रप्रन्टिको कम्पिी ि ब्राण्डको िाम उल्लेख र्एको देखखन्छ । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ११५ बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले आपनुतव गरिएका 
माल सामाि सम्झौतामा उल्लेखखत प्राक्रर्नधक स्पेखशक्रफकेशि ि गणुस्ति बमोखजमको र्ए िर्एको नििीक्षण 
गिाई सामाि स्र्ीकाि गिुव पिे देखखन्छ ति खरिद गिे र्निएको ल्र्ापटप, क्र्ामेिा तथा क्रप्रन्टि आददका] 
Post Delivery Inspection िै िगिी िकम र्िुािी गरिएको देखखन्छ  । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५९ र्मोखजम र्ोलपत्र खोल्दा तर्ाि गरििे मचुलु्कामा 
प्रस्तार्दाताको कर्ोल अंक उल्लेख गिुवपिे व्र्र्स्था अिरुुपको कर्ोल अंकहरु उल्लेख िै िगिी मचुलु्का 
तर्ाि र्एको देखखन्छ । र्सले गदाव छिौट र्एको गजिुमखी हरिहि जेर्ीले ४.५ प्रनतशतले घटी गिे 
प्रस्तार् मूल्र्ांकिमा घटाइएको छ र्ा छैि र्ने्न र्क्रकि गिव कदठि हिुे देखखन्छ  । अको प्रनतस्पधी 
िार्माझी सनुिल सनमि िाजेस्र्िी जेर्ीले प्रस्तार् गिेको १७ प्रनतशतको कमी दििेट अंक चाक्रहं मूल्र्ांकि 
गदाव गजिुमखुी हरिहि जेर्ीको कर्ोल अंकको िो मा देखाइएपनि िघटाई मूल्र्ांकि र्एको देखखन्छ ।  

 र्ोलपत्रका] Evaluation and Qualification Criteria अन्तगवत Specific Construction Experience को 
Constructs of Similar Size and Nature मा प्रस्तार्दाताले २ र्टा मोटिेर्ल पलु (Each with Span 

above 40 meter) सािर्तूरुपमा सम्पन्न गरिसकेको हिुपुिे उल्लेख गिेको र्एको देखखन्छ ति छिौट 
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र्एको निमावण कम्पिी गजिुमखुी जेर्ीले २ र्टै पलुहरु िमशः ८८.२३ ि ८१ प्रनतशत पिुा गिेको 
कुिा मूल्र्ांकि सनमनतको प्रनतरे्दिमा देखखंदा र्सलाई सािर्तु रुपमा सम्पन्न र्एको रुपमा नलएको 
देखखन्छ ।  

 पलु निमावणमा छिौट र्एको निमावण कम्पिीबाट ३४.४४ प्रनतशत र्न्दा कम घटी प्रस्तार् आएको देखखंदा 
लागत अिमुाि रै्ज्ञानिक र्एको हो क्रक होइि र्ने्न क्रर्षर्मा प्रश्न गिव सक्रकिे । र्सले गदाव निधावरित समर् 
ि गणुस्तिमा कार्वसम्पादि सम्पन्न हिुे कुिामा समेत असि पिे कुिाको अिमुाि गिव सक्रकन्छ । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ४ (४) अिसुाि कुिै खास ब्राण्ड, टे«डमाकव , िाम, नडजाइि, प्रकाि, 
उत्पखि र्ा उत्पादकको िाम उल्लेख गिव िपाइिे व्र्र्स्था छ ।  

 खरिद गिे सामािको स्पेसीक्रफकेसि तथा लागत अिमुाि तर्ाि गिी स्र्ीकृत िर्एकोले न्रू्ििम 
मूल्र्ांक्रकत िकमको मोटिसाइकलहरुको िकम नतदाव भ्र्ाट सक्रहत र्ा िक्रहत नतिे हो दकु्रर्धा उत्पन्न हिुे 
देखखन्छ । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ११५ बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले आपनुतव गरिएका 
माल सामाि सम्झौतामा उल्लेखखत प्राक्रर्नधक स्पेखशक्रफकेशि ि गणुस्ति बमोखजमको र्ए िर्एको नििीक्षण 
गिाई सामाि स्र्ीकाि गिुव पिे देखखन्छ ति खरिद गिे र्निएको मोटिसाइकल Post Delivery Inspection 

िै िगिी चलाउि थानलएको देखखन्छ । 

 र्ोलपत्र फािाम क्रर्िी ९ र्टा र्एको तथा दताव २ र्टा र्एको ि त्र्समा पनि १ र्टाले र्ोलपत्र क्रफताव 
नलएको देखखन्छ र्िे छिौट र्एको र्ोलपत्रदाताको कर्ोल अंक लागत अिमुािको िखजक (लइ र्न्दा 
०.३१४ प्रनतशत कमी) िहेको देखखंदा खरिद कार्वमा प्रनतस्पधाव र्एको मान्न सक्िे आधाि छैि । 

 नसंचाइ मन्त्रालर्को निदेखशका २०६१ र्मोखजम सरै् खरिद र्ोजिा के्षनत्रर् निदेशकले स्र्ीकृत गिे 
प्रार्धािले खरिद कार्व क्रढला हिुे देखखएकाले सो निदेखशका खरिद कािूि र्मोखजम अद्यार्नधक गिुवपिे ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ७७ र्मोखजम मूल्र्ांकि प्रनतरे्दि तर्ाि गिेको देखखएि 
। त्र्सै गिी निर्म ८४ को उपनिर्म ९ अिसुाि मूल्र्ांकि सनमनतले प्राप्त र्एका नसलर्न्दी 
दिर्ाउपत्रको पिीक्षण ि मूल्र्ांकि गिेको प्रनतरे्दि समेत पाइएि ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म १४७ र्मोखजम गठि गरििपुिे मूल्र्ांकि सनमनत गठि 
िर्ई कार्ावलर् प्रमखुको अध्र्क्षतामा रै्ठक र्सी माइन्रू्टमा िै दिर्ाउपत्रहरुको मूल्र्ांकि गिेको पाइर्ो 
। 
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६. काभ्र ेखजल्लाका क्रर्नर्न्न कार्ावलर्हरुको अिगुमि प्रनतरे्दि 

खजल्ला खशक्षा कार्ावलर्, धनुलखेल काभ्र े

अध्र्र्ि गरिएको फाइल  : मालसामाि (कम्प्र्टुि, ल्र्ापटप, क्रप्रन्टि आदद) 
आ.र्.  : २०७३÷०७४, खरिद क्रर्नध : सोझै खरिद 

 

शैखक्षक तानलम केन्द्र धनुलखेल, काभ्र े

अिगुमि अध्र्र्ि गरिएको सम्र्न्धी फाइल   : हेर्ी सोफा ि कुसी (स्टील फे्रम ि पछानड जाली) खरिद 

 

देखखएका कमजोिीहरु : 
 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८५ को उपनिर्म ४ र्मोनम रु १ लाख रुपैर्ाँ र्न्दा 

र्ढी िकमको सोझै खरिद गदाव मौजदुा सूचीमा िहेका कम्तीमा तीिर्टा आपूनतवकतावबाट नलखखतरुपमा 
दिर्ाउपत्र र्ा प्रस्तार् माग गिी खरिद गिुव पिेमा सो अिसुाि खरिद कार्व र्एको देखखन्न । सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ को दफा ५क र्मोखजम लागत अिमुाि रु एक लाख र्न्दा बढीको खरिद गिुवपदाव 
अनिर्ार्व लागत अिमुाि तर्ाि गिी स्र्ीकृत गिुव पिे व्र्र्स्थालाई परिपालिा गिुव पिे ।  

 सोझै खरिद गदाव मौजदुा सूचीमा िहेका कम्तीमा तीिर्टा आपूनतवकतावबाट नलखखतरुपमा दिर्ाउपत्र र्ा 
प्रस्तार् माग गिी सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८६ को उपनिर्म १ मा र्क्रकि 
गिुवपिे कुिाहरु स्पेशीक्रफकेशि, प्राक्रर्नधक गणुस्ति तथा मूल्र्को चौखचत्र्ता लगार्तका क्रर्षर्हरु र्क्रकि 
िर्एको साथै आनथवक प्रस्तार्को तलुिात्मक क्रर््षेण िगिी खरिद र्एको देखखन्छ  ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ११५ बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले आपनुतव गरिएका 
माल सामाि सम्झौतामा उल्लेखखत प्राक्रर्नधक स्पेखशक्रफकेशि ि गणुस्ति बमोखजमको र्ए िर्एको नििीक्षण 
गिाई सामाि स्र्ीकाि गिुव पिेमा सामाि प्राप्त र्एपनछ Post Delivery Inspection Report तर्ाि र्एको 
पाइन्न । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ तथा निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८ र्मोखजम बिाउिपुिे 
र्ाक्रषवक खरिद र्ोजिा र्िाइएको छैि । 

 सोझै खरिद गदा मौजदुा सूचीमा िहेका कम्तीमा तीिर्टा आपूनतवकतावबाट नलखखतरुपमा दिर्ाउपत्र र्ा 
प्रस्तार् माग गिी सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८६ को उपनिर्म १ मा र्क्रकि 
गिुवपिे कुिाहरु स्पेशीक्रफकेशि, प्राक्रर्नधक गणुस्ति तथा मूल्र्को चौखचत्र्ता लगार्तका क्रर्षर्हरु र्क्रकि 
गिी खरिद गिुवपिे साथै आनथवक प्रस्तार्को तलुिात्मक क्रर््षेण गिी खरिद गिुवपिे  ।  

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १४९ को उपनिर्म (१) ि (२) बमोखजम सार्वजनिक 
निकार्ले हिेक खरिद कािर्ाहीको निखम्त छुटै्ट फाइल खडा गिी तोक्रकएका सम्पणुव कागजातहरु व्र्र्खस्थत 
िाख्नपुिे प्रार्धाि अिरुुप खरिदसँग सम्र्खन्धत फाइलहरु एकीकृत ढंगले िाख्न ेव्र्र्स्था नमलाउिपुिे । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८६ को उपनिर्म १ मा र्क्रकि गिुवपिे कुिाहरु 
स्पेशीक्रफकेशि, प्राक्रर्नधक गणुस्ति तथा मूल्र्को चौखचत्र्ता लगार्तका क्रर्षर्हरु र्क्रकि िर्एको साथै 
आनथवक प्रस्तार्को तलुिात्मक क्रर््षेण िगिी खरिद र्एको देखखन्छ  । 
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 खरिद आदेशमा भ्र्ाट को िकम उल्लेख िर्एको ति र्िुािीमा सो समेत र्िुािी ददइ खरिद र्एको 
पाइन्छ । 

 २० र्टा खचर्ि ि १ सेट सोफा सेटको खरिद आदेश जािी गिी नमनत २०७३।६।१० मा दाखखला 
गिेको देखखन्छ र्ि ेसो को र्िुािी भ्र्ाट र्ाहेक रु २,४५,२५०।– र्िुािी गिेको देखखन्छ र्िे सोही 
नमनतमा अको आदेश जािी गिी अको २० थाि चेर्ि ि १ थाि सोफा सेट सोझै खरिद गिेको देखखन्छ 
। र्सिी एकै नमनतमा दइुर्टा खरिद आदेश र्िाई रु ५ लाख र्न्दा र्ढीको खरिद गिेको निर्मसंगत 
देखखन्न । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८५ को उपनिर्म १(क) अिसुाि सोझै 
खरिद अन्तगवत रु ५ लाख सम्मको मात्र खरिद गिव सक्रकिे व्र्र्स्था र्एतापनि सो को पालिा र्एको 
देखखन्न ।   

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोखजम न्रू्ितम मूल्र्ाक्रङ्कत सािर्तूरुपमा 
प्रर्ार्ग्राही बोलपत्रको मूल्र्ाङ्किको आधाि ि तरिका समेत खलु्िे गिी मूल्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि तर्ाि गिी 
सार्वजनिक निकार् समक्ष पेश गिुव पिे र्एपनि मूल्र्ांकि सनमनतले बोलपत्र स्र्ीकृनतका लानग नसफारिस 
गिेको र्िी उल्लेख गिेको देखखन्छ । 

 तानलम संचालिका लानग सम्र्खन्धत कमवचािीले लागत अिमुाि स्र्ीकृत गिाई खचव माग गिुवपिेमा सो 
िगिी पेश्की माग गिे गरिएको । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८५ को उपनिर्म १(क) अिसुाि सोझै खरिद अन्तगवत 
रु ५ लाख सम्मको मात्र खरिद गिव सक्रकिे व्र्र्स्थाको परिपालिा गिुवपिे । साथै खरिद कार्वमा 
अिार्श्र्क  Slicing गरि खरिद गिव िहिुे । 

 

७. नत्रर्रु्ि क्रर्श्वनबद्यालर् क्रकनतवपिु, काठमाडौं  
 

उजिुी/निरे्दकले उठाएको संखक्षप्त ब्र्होिा  

ठेक्का िं 073/74-ICT/01 को Instalation of Tribhuwan University Internet, Intranet, wireless Networking 

सम्र्न्धी बोलपत्रका सम्र्न्धमा श्री  Green IT solution Pvt.Ltd. Kathmandu ि Astral Computer Nepal 

Pvt.Ltd. ज्ञािेश्वि काठमाँडौंबाट बोलपत्र बझुाउिे ि खोनलिे समर् प्रष्ट संग उल्लेख र्एकोमा सो अिसुाि 
निधावरित समर्मै बोलपत्र िखोनल हालसम्म समेत र्थार्त िै िाखखएको । बोलपत्र िखोलेको सम्र्न्धमा 
कािणसक्रहत खलुाईददि र्नि नमनत २०७४।२।१६ मा निरे्दि समेत ददईएकोमा सोको जर्ाफ समेत प्राप्त 
िर्एको । उि खशलर्न्दी बोलपत्र क्रफताव नलिहिु र्िी फोि गरिएकोमा क्रफताव िनलएको। 

उि बोलपत्र सम्र्न्धी सूचिाको िं ९ मा All rules and regulation shall be according to public 

procurement act,2063( amendment 2073) and public procurement rules,2064 (amendment 2073) 

उल्लेख र्एको साथै T.U. बाट खरिद गिी प्राप्त गिेको सम्पूणव बोलपत्र डकुमेन्ट PPMO Standard Bidding 

Document िै र्एको हदुा सूचिा प्रकाखशत र्ए अिसुाि तोक्रकएको सार्वजनिक खरिद ऐि ि निर्मअिसुाि 
बोलपत्र खोनल निर्मािसुाि खरिद प्रक्रिर्ा अर्लम्र्ि गिव आर्श्र्क निदेशि ददिहुिु र्नि गिुासो निरे्दि प्राप्त 
र्एको । 
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क) गिुासोको अध्र्र्िबाट देखखएको ब्र्होिा  

 नत्रर्रु्ि क्रर्श्वनबद्यालर् क्रकनतवपिु काठमाँडौंबाट Instalation of Tribhuwan University Internet, Intranet, 

wireless Networking सम्र्न्धी कार्वका लागी नमनत २०७४।१।१४ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको । 

 बोलपत्र दाखखला गिे नमनत २०७४।२।१४ गते सम्म तोक्रकएको ि निधावरित नमनत सम्म जम्मा २ र्टा 
मात्र बोलपत्रदाताले बोलपत्र दताव गिेको देखखन्छ । 

 उि निधावरित नमनतमा दाखखला र्एका २ र्टा बोलपत्रहरु सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एको कािण 
हालसम्म समेत िखोली र्थार्त िै िाखखिाखेको पिु टेन्डि गिे र्नि निणवर् र्एको । 

 उि बोलपत्र सम्र्न्धमा Green IT solution Pvt.Ltd. Kathmandu ि Astral Computer Nepal Pvt.Ltd. 
ज्ञािेश्वि काठमाँडौंबाट बोलपत्र बझुाउिे ि खोनलिे समर् प्रष्ट संग उल्लेख र्एकोमा सो अिसुाि निधावरित 
समर्मै बोलपत्र िखोनल हालसम्म समेत र्थार्त िै िाखखएकोमा बोलपत्र िखोलेको सम्र्न्धमा 
कािणसक्रहत खलुाईददि र्नि नमनत २०७४।२।१६ मा निरे्दि समेत ददईएको ि सोको जर्ाफ समेत 
उपलब्ध िगिाएको ।  

 हाल उि बोलपत्र सम्र्न्धमा प्राप्त कागजात तथा िार् क्रर्र्ििण ि सम्र्खन्धत निकार्मा स्थलगत 
अिगुमि गदाव समेत उि बोलपत्रउपि खरिद प्रक्रिर्ा अगाडी िबढेको देखखन्छ । बोलपत्र दताव गिे 
अखन्तम नमनत ि समर्मा पिेको जम्मा २ र्टा मात्र बोलपत्र सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एको र्िी पिु 
टेन्डि आह्वाि गिे र्िी निणवर् र्एको ति हालसम्म पिेका बोलपत्रहरु िखोनलएको तथा क्रफताव िगिेको ि 
पिु टेन्डि समेत आह्वाि िगिेको । 

 उि खशलर्न्दी बोलपत्र क्रफताव नलिहिु र्िी नत्रर्रु्ि क्रर्श्वनबद्यालर् क्रकनतवपिु काठमाँडौंबाट फोि 
गरिएकोमा क्रफताव िनलएको। उि बोलपत्र सम्र्न्धी सूचिाको िं ९ मा All rules and regulation shall be 

according to public procurement act,2063( amendment 2073) and public procurement rules,2064 
(amendment 2073) उल्लेख र्एकोमा नत्र.क्रर्. आनथवक ब्र्र्स्थापि तथा खरिद सम्र्न्धी निर्म 
२०५०(संशोधि २०७३) को निर्म ५२ झ उपनिर्म २ बमोखजम कम्तीमा ३(तीि) को संख्र्ामा 
बोलपत्र सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही र्एमा मात्र स्र्ीकृतीको प्रकृर्ा अगाडी बढाउि सक्रकिछे र्ने्न प्रार्धाि 
िहेकोले सार्वखजिक खरिद ऐि तथा निर्मार्लीमा र्एको ब्र्र्स्था ि नत्र.क्रर्. आनथवक ब्र्र्स्थापि तथा 
खरिद सम्र्न्धी निर्म २०५०(संशोधि २०७३) को निर्म ५२ झ उपनिर्म २ मा र्एको ब्र्र्स्था 
बाँखझएको । 

 ति २ र्टा मात्र बोलपत्र दताव हिु आएकोले नत्र क्रर् निर्मािसुाि स्र्ीकृनतको प्रकृर्ा अगाडी बढाउि े
र्थेष्ट आधाि िर्एको ि गोिखापत्रमा नमनत २०७४।०१।१४ गते प्रकाखशत बोलपत्र आह्वािको 
सूचिाको ि सं १० बदुाँको आधािमा बोलपत्रहरु िखोल्िे ि पिु: टेन्डि आह्वाि गरि प्रक्रिर्ा अगानड 
बढाउिे र्नि निणवर् र्एको देखखएको । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ७५ मा र्एको ब्र्र्स्था अिसुाि ऐिको दफा २ को खण्ड (ख) 
को उपखण्ड २ का सार्वजनिक निकार्को खरिद सम्र्न्धी कािूिी ब्र्र्स्था र्स ऐि अिकूुल िर्एमा र्ा 
बाँखझएमा खरिद सम्र्न्धी त्र्स्तो कािूिी ब्र्र्स्था स्र्त अमान्र् र्एको मानििेछ र्िी उल्लेख र्एकोले 
उि बोलपत्रका सम्र्न्धमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ मा र्एको ब्र्र्स्था ि नत्र.क्रर्. आनथवक 
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ब्र्र्स्थापि तथा खरिद सम्र्न्धी निर्म २०५०(संशोधि २०७३) को निर्म ५२ झ उपनिर्म २ 
बमोखजम बाँखझएकोले सार्वजनिक खरिद ऐि अिसुाि िै हिु ुपिे देखखन्छ । 

 
 

 निष्कषव:  

 नत्र.क्रर्. आनथवक ब्र्र्स्थापि तथा खरिद सम्र्न्धी निर्म २०५० (संशोधि २०७३) को निर्म ५२(झ) 
मा उल्लेख र्एको ब्र्र्स्था बमोखजम दाखखला र्एका २ (दईु) थाि बोलपत्र िखोली पिु: बोलपत्र 
आब्हाि गिे निणवर् र्एको सन्दर्वमा उि निणवर् सार्वजनिक खरिद ऐि,२०६३ को दफा २६ को 
उपदफा (२) अिकूुल िर्एको । निधावरित समर्मा दाखखला र्एका बोलपत्रहरु समर्मा खोल्ि ुपिेमा 
िखोनलएको क्रर्षर् कािूि सम्मत देखखएि । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७५ मा र्एको ब्र्र्स्था अिसुाि ऐिको दफा २ को खण्ड (ख) 
को उपखण्ड २ का सार्वजनिक निकार्को खरिद सम्र्न्धी कािूिी ब्र्र्स्था र्स ऐि अिकूुल िर्एमा र्ा 
बाँखझएमा खरिद सम्र्न्धी त्र्स्तो कािूिी ब्र्र्स्था स्र्त अमान्र् र्एको मानििेछ र्िी उल्लेख र्एकोले 
उि बोलपत्रका सम्र्न्धमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ मा र्एको ब्र्र्स्था ि नत्र.क्रर्. आनथवक 
ब्र्र्स्थापि तथा खरिद सम्र्न्धी निर्म २०५०(संशोधि २०७३) को निर्म ५२(झ) उपनिर्म २ 
बमोखजम बाँखझएकोले सार्वजनिक खरिद ऐि अिसुाि िै हिु ुपिेमा सो िर्एको । 

 
 

 

८. दखक्षणकाली िगिपानलका फक्रपवङ , काठमाण्डौ । 
उजिुी/निरे्दकले उठाएको संखक्षप्त ब्र्होिा  

सौर्व सडक र्िी जडाि थाि- ३६(छखिस) का लानग जािी गिेको BID No-1/2073/074  को बोलपत्र 
सम्र्न्धमा नमनत २०७३।१०।२७ का ददि िगिपानलकामा प्राक्रर्नधक प्रस्तार् खोल्दा सम्र्खन्धत कम्पिीलाई 
आनधकािीक रुपमा जािकािी गिाईिेछ र्िीएको ति खोल्दा कुिै खर्ि िगिेको तथा हामीलाई आशर् पत्र 
कुि नमनतमा कुि कम्पनिको िाममा जािी र्एको हो र्ने्न कुिा समेत थाहा िर्एकोले िागरिकले पाउि े
सूचिाको हकको समेत अर्ज्ञा गिेको। 

गिुासोको अध्र्र्िबाट देखखएको ब्र्होिा  

 उि िगिपानलकाको क्षेत्रनर्त्र जडाि गिवको लागी आब्हाि र्एको  BID no.1/2073/074 को सौर्व बिी 
जडाि कार्वको आशर्पत्र जािी र्ई सम्झौता समेत र्ई सकेकोले नबिा जािकािी संझौता गरिएकोले 
छािक्रर्ि गरिपाउँ र्नि गिुासोकतावले गिुासो पेश गिेको देखखन्छ । उि गिुासोको निरे्दि संग 
िगिपानलकाबाट र्एको उि ठेक्काको लागत अिमुाि, Price schedule of goods ि NMB Bank Limited  
बाट गिुासोकतावको िाममा जािी र्एको Letter of Guarantee (Bid Bond) समेत पेश र्एको पाईर्ो ।  

 र्स कार्ावलर्बाट उि गिुासो सम्र्न्धमा आर्श्र्क प्रमाण तथा कागजात क्रर्र्िण माग गदाव उि 
िगिपानलकाको कार्ावलर्बाट नमनत २०७३।११।१० मा Sunway solar and Electronics Technology 

Pvt.Ltd  को िाममा जािी र्एको बोलपत्र स्र्ीकृत गिे आशर्को सूचिाको फोटोकपी, च.िं १३७८,नमनत 
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२०७३।१०।२७ को पत्रबाट िगिपानलकाको कार्ावलर्बाट बैकखल्पक उजाव प्रर्द्दिव केन्द्र, खमुलटाि 
लाई प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकि गरिददिे क्रर्षर्क पत्राचाि गिेको पत्र तथा बैकखल्पक उजाव प्रर्द्दिव केन्द्र, 
खमुलटािको च.िं १५०१,नमनत २०७३।११।६ को पत्रबाट प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकि गिी पठाईएको 
नबषर्क पत्र संलग्ि िहेका छि ्। उि प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकि अिसुाि उि ठेक्कामा तोक्रकएको म्र्ाद 
नर्त्र दताव हिु आएका जम्मा २ र्टा बोलपत्रदाताहरु र्ध्रे् Quality Renewable Energy Pvt.Ltd को 
बोलपत्र प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकिमा उिीणव िर्एको ि Sunway solar and Electronics Technology Pvt.Ltd  
को बोलपत्र प्राक्रर्नधक ि आनथवक दबैु प्रस्तार्मा उिीणव र्ई खरिदकार्वका लागी संझौता समेत र्ईसकेको 
अर्स्था देखखन्छ ।    

निष्कषव: 
१. दखक्षणकाली िगिपानलकाको कार्ावलर्बाट उि टेन्डिमा प्रस्तार् पेश गिे २ र्टा बोलपत्रदाता मध्रे् 

प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकिका लागी  बैकखल्पक उजाव प्रर्द्दिव केन्द्र, खमुलटािमा पठाईएकोमा उि केन्द्रबाट 
Quality Renewable Energy Pvt.Ltd does not meet the minimum technical specification of battery. 
The RETS certificates submitted has specification of 11.1 volt 75 AH which is equal to 832.5 WHR 
and does not meet requirement of 900 WHR of bid document. Sunway  solar and Electronics 
Technology Pvt.Ltd   meet the requirement of the technical specification and is further 

recommended for financial evaluation.  र्नि प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकि गिी पठाईएकोले प्राक्रर्नधक 
मूल्र्ाङकिमा उिीणव बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार् खोनल प्राक्रर्नधक ि आनथवक मूल्र्ाङकिमा उिीणव 
बोलपत्रदातालाई िगिपानलकाको कार्ावलर्बाट खरिद संझौता गिेकोले संलग्ि कागजात अिसुाि निरे्दक 
Quality Renewable Energy Pvt.Ltd खरिद संझौताका लागी ग्राह्य िर्एको ।  

२. सार्वजनिक खरिद एि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ बमोखजम मालसामाि खरिदमा 
Single stage two envelope प्रकृर्ाको ब्र्र्स्था िर्एको ति उि प्रकृर्ा अर्लम्र्ि गिेको कािूि सम्मत 
देखखएि । 

३. Specification बिाउदा सामान्र्तर्ा Range ददिपुिेमा सो क्रकनसमले Range ददएको देखखएि । 

४. बोलपत्रदाता श्री Quality Renewable Energy Pvt.Ltd ले पेश गिेको Specification बमोखजम Battery को 
Specification िपगेुको र्नि प्राक्रर्नधक मूल्र्ाङकि Not comply उल्लेख र्एको ति सो फिक सािानतिा 
फिक हो र्ा सािर्तू रुपमा फिक हो नबष्लेषण गिेको पाईएि । 

 
 

९. नब.क्रप. कोईिाला मेमरिर्ल क्र्ान्सि अस्पताल, खचतर्ि । 

नब.क्रप. कोईिाला मेमरिर्ल क्र्ान्सि अस्पतालले BrachyTherapy Machine ि Dual Energy Linear 

Accelerators System 1 set खरिदको लानग आह्वाि र्एको बोलपत्र सम्बन्धमा र्ी.पी. मेमोरिर्ल क्र्ान्सि 
अस्पताल, र्ितपिुका कमवचािीहरु तथा िाम उल्लेख गिव िचाहिे मेनडकल के्षत्रका थपु्र ैसप्लार्हवरुको िाममा 
कुिै एउटा ब्रान्डलाई मात्र नमल्िेगिी स्पेनसक्रफकेसि तर्ाि गिेको, िाक्रिर् बोलपत्रमा पनि क्रर्देखश मदु्रमा 
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बोलपत्र िकम कर्ोल गिव सक्रकि ेप्रार्धाि िाखेको लागार्तका क्रर्षर्हरु उल्लेख गरि क्रर्नर्न्न गिुासोहरु प्राप्त 
र्एको ।  

अध्र्र्िबाट देखखएको व्र्होिाः 

१. र्ी.पी. कोईिाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पताल र्ितपिुबाट Brachytherapy Machine 1 set खरिदको लानग 
नमनत २०७३/११/१८ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको । बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत बोलपत्र 
आह्वाि र्एको नमनतले ३० औ ंददि र्एकोमा उि समर्ार्नध सम्ममा तीि र्टा बोलपत्र दाखखला र्एको 
। 

२. बोलपत्र मलु्र्ांकिको लानग कार्वकािी निदेशक श्री डा. नबजर् चन्द्र आचार्वको अध्र्क्षतामा बोलपत्र 
मलु्र्ांकि सनमनत गठि गरिएको ि डा. सिेुश शे्रष्ठको संर्ोजकत्र्मा पाँच सदखस्र्र् प्राक्रर्नधक उपसनमनत 
गठि र्एको । बोलपत्र मलु्र्ांकि सनमनतले नमनत २०७४।२।११ मा बर्लपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि पेश 
गिेको । बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि अिसुाि बोलपत्र दाखखला गिे सबै बोलपत्रदाताहरु बर्लपत्रको 
पिीक्षणमा सफल र्ई प्राक्रर्नधक मलु्र्ांकिमा समारे्श गरिएको ि प्राक्रर्नधक मलु्र्ाकिमा समारे्श गरिएका 
बोलपत्रहरु मध्रे् R.B. merchant Pvt. Ltd. Kathmandu ले पेश गिेको बोलपत्र प्राक्रर्नध पिीक्षणमा असफल 
र्एको ि बाँकी दईु बोलपत्रदाता Shias Trading Concern Pvt. Ltd., Kathmandu ले पेश गिेकफ 
बोलपत्रमा सािानतिा फिक बाहेक मेनसिको कार्व सम्पादिमा खासै ताखत्र्क फिक िपिे देखखएको र्नि 
प्राक्रर्नधक मलु्र्ांकिमा सफल र्एको ि East West Concern Private Limited ले पेश गिेको बोलपत्र 
अस्पतालले तर्ाि गिेको प्राक्रर्नधक Specification संग मेल खाि गएकोले प्राक्रर्नधक मलु्र्ाकिमा सफल 
र्एको उल्लेख र्एको । 

३. मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि बमोखजम प्राक्रर्नधक मलु्र्ांकिमा सफल र्एका दईु बोलपत्रहरु आनथवक मलु्र्ांकिमा 
समारे्श गरिएको । उि खरिदको लानग रु. तीि किोडको लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको ि Shias 

Trading Concern Pvt. Ltd., Kathmandu ले कबोल गिेको िकम लागत अिमुाि र्न्दा ७१,५०,३२५।- 
लगर्ग २३.८३ % बढी बोलकर्ोल गिेको कािण आनथवक मलु्र्ांकिबाट हटाईएको ि East West 

Concern Private Limited ले बोलकबोल गिेको िकम लागत अिमुाि नर्त्र िहेकोले आनथवक मलु्र्ांकिमा 
सफल र्एको ।  

४. मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि अिसुाि East West Concern Private Limited ले पेश गिेको बोलपत्र न्रू्ि मलु्र्ांक्रकत 
सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राक्रह बोलपत्र र्एकोले उि बोलपत्र स्र्ीकृनतको लानग छिौट गरिएको देखखन्छ । 
बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतर्देि अिसुाि East West Concern Private Limited को बोलपत्र छिौटको 
आसर्पत्रको सूचिा जािी र्एको ि सो पिात कुिै कािर्ाक्रह अगानड बढेको देखखदैि । 
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५. उि बोलपत्रमा बोलपत्र आह्वाि गदाव र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको िमिुा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात 
बमोखजम तर्ाि िगिी आफै शतवहरु तर्ाि गरि बोलपत्र आह्वाि गरिएको । जसको कािण उि 
बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०७४ को प्रार्धाि 
बमोखजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खलुाउिपुिे र्नि उल्लेख र्एका धेिै कुिाहरु तथा बोलपत्र 
सम्बन्धी कागजातले समेट्िपुिे धेिै नबषर्हरु उि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िर्एको । 
सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३)(ख) मा "सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको िमूिा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव क्रर्नडङ्ग डकुमेन्ट), िमूिा पूर्व 
र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव क्रप्रक्र्ानलक्रफकेशि डकुमेन्ट), िमूिा खरिद सम्झौता सम्बन्धी 
कागजात (स्याण्डडव कन्रर्ाक्ट डकुमेन्ट) मा सामान्र्तर्ा सािर्तूरुपमा फिक िपिे गिी आर्श्र्कता 
अिसुाि पूर्व र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ि खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात 
तर्ाि गिे"  र्ने्न प्रर्धाि बमोखजम कार्व गिेको देखखएि । र्स क्रकनसमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात 
सार्वजनिक खरिदको लानग ज्र्ादै जोखखमर्िु कागजात हिुे देखखन्छ । र्स अस्पतालमा क्रर्गतका धेिै 
खरिद प्रकृर्ाहरु लामो समर् अर्रुि हिु,े बािबाि िद्द हिुे आदी प्रर्ृनत देखा िहेको सन्दर्वमा त्र्सको 
एउटा प्रमखु कािण खरिदको निधावरित व्र्र्स्थाको प्रर्ार्कािी कार्ावन्र्ि िहिु ुपनि िहेको देखखन्छ । 

६. उि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख र्एका निम्ि कनतपर् प्रर्धािहरु सार्वजनिक खरिद ऐि 
२०६३ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ का प्रार्धािको प्रनतकुल िहेका । 

 आफूले कोबोल गिेको कुल िकमको  स्र्देशीलाई २.५% को दिले ि क्रर्देशीलाई ५% का दिले हिु 
आउिे िकम र्स अस्पतालको िाममा िहेको धिौटी र्ा आम्दािी खातामा जम्मा गिेको सक्कल र्ौचि 
Scan Copy र्ा बैंक ग्र्ािेन्टीको हकमा कखम्तमा ९० ददि मान्र् अर्नध र्एको बेंक ग्रर्ािेन्टीको 
Scan Copy संलग्ि गिुव पिे छ । 

 बोलपत्र स्र्ीकृत र्एको फमवले पिफिमेन्स बोन्ड बापत स्र्देशी र्ए ५%  ि क्रर्देशी र्ए १०% का 
दिले हिु आउि े िकम बिाबिको बैंक र्ौचि र्ा १८ मक्रहिा म्र्ाद र्एको ि र्स अस्पताललको 
िामा बैंक जमाित पत्र पेश गरि सम्झैता गिव आउि ुपिेछ । 

 बोलपत्र प्राक्रर्नध प्रस्तार् ि आनथवक प्रस्तार्को छुट्टा छुटै्ट Suppliers Password िाख्न ुपिेछ । प्राक्रर्नधक 
प्रस्तार् खस्र्कृत र्एका बोलपत्रहरुको मात्र आनथवक प्रस्तार् खोनलि े।       

७. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा "क्रर्देशी मदु्रमा िकम कर्ोल गिेको र्ए आफूले बोल कबोल गिेको क्रर्देशी 
मदु्रमा खलुाउि ुपिेछ ।" उल्लेख र्एकोले उि बोलपत्रमा क्रर्देशी मदु्रमामा समेत िकम कर्ोल गिव 
सक्रकि े देखखन्छ । िाक्रिर् स्तिको प्रनतस्पधावत्मक बर्लपत्रमा क्रर्देशी मदु्रामा बोलकबोल गदाव क्रर्निमर् 
दिमा हिुे घटबढको जोखखम सार्वजनिक निकार् हिुे देखखन्छ । िाक्रिर् स्तिको प्रनतस्पधावत्म बोलपत्रमा 



15 
 

स्र्देशी र्ा क्रर्देशी दरैु् बोलपत्रदाताले िेपाली रुपैर्ामा मात्र िकम कबोल गिव सक्िेगिी र्स 
कार्ावलर्बाट जािी गरिएको SBD(Standard Bidding Document) मा पनि सोही क्रकनसमको व्र्र्स्था 
गरिएको साथै र्स कार्ावलर्बाट पनि सोही क्रकनसमको िार् प्रदाि र्एको ।  गिुासोकतावले उठाएजस्तो 
LC सम्बखन्धत निकार् आफैले खोनलददिे हो र्ा होईि सो सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुिै 
कुिा उल्ल्ख िर्एको । सम्बखन्धत पदानधकािीहरु संगको छलफलमा िाक्रिर् र्ा अन्तिाक्रिर् दरैु् 
बोलपत्रहरुमा सार्वनिक निकार्ले LC खोनलददि े गिेको जर्ाफ प्राप्त र्एको । बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा िकम र्िुािी सम्बन्धी कुिै प्रार्धाि उल्लेख िर्एको ि सो सम्बन्धमा सिोकािर्ाला 
पदानधकािी संग छलफल गलाव उि क्रर्षर् खरिद सम्झैतामा उल्लेख गरििे प्रचलि िहेको र्ने्न जर्ाफ 
प्राप्त र्एको । ति सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ५२ को उपदफा (२) बमोखजम खरिद 
सम्झौताका सतवहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गिुवपिे प्रार्धाि िहेको । 

८. बोलपत्र सूचिा तथा कागजातमा लागत मूल्र् ि Bid Security Amount उल्लेख िगिेको र्ने्न गिुासो 
सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा लागत अिमुाि िकम उल्लेख िर्एको ि कािूिी रुपमा लागत 
अिमुाि उल्लेख गिुवपिे कुिै अनिर्ार्वता िर्एको । बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका बोलपत्र जमाितको 
लानग लागत अिमुािको २ देखख ३ प्रनतशतको िकम उल्लेख गिुव पिेमा िकम उल्लेख िगिी आफूले 
कोबोल गिेको कुल िकमको स्र्देशीलाई २.५% को दिले ि क्रर्देशीलाई ५% का दिले हिु आउिे िकम 
बोलपत्र जमाित बापत माग गिेको देखखन्छ । 

९. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उि मालसामाि सम्झैता र्एको नमनतले ७ ददि नर्त्र अस्पतालमा दाखखला 
गरि सक्िपुिे अत्र्ान्तै अफ्यािो प्रार्धाि िाखखएको र्ने्न गिुासो उल्लेख र्एकोमा बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा सो क्रकनसमको कुिै प्रार्धाि र्एको देखखएि साथै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सामाि आपूनतव 
गिे समर्ार्नध उल्लेख गिुव पिेमा सो समेत उल्लेख गिेको पाईएि । 

१०. एउटा मात्र कम्पिी र्ा ब्रान्डलाई मात्र नमल्िेगिी Specification ि बोलपत्र कागजात तर्ाि गरिएको र्ने्न 
गिुासोकतावको गिुासो सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सो क्रकनसमले प्रार्धाि र्एको िदेखखएको 
ि एउटा मात्र ब्रान्ड कम्पिीलाई नमल्िेगिी Specification तर्ाि गरिएको र्ने्न क्रर्षर् सम्बखन्धत 
प्राक्रर्नधकबाट जाँच िगिाई त्र्सै र्न्न िसक्रकएको ति सामान्र् रुपमा हेदाव उि बोलपत्रमा दईु 
बोलपत्रदाताहरु प्राक्रर्नधक पिीक्षणमा सफल र्एको देखखदा उि Specification एउटा ब्रान्ड र्ा 
कम्पिीलाई मात्र नमल्िेगिी तर्ाि गरिएको र्ने्न गिुासो सही िर्एको जस्तो देखखन्छ  । 
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११. Dual Energy Linear Accelerators System 1 set खरिदको लानग आह्वाि र्एको बोलपत्र सम्बन्धमा उि 
बोलपत्र मलु्र्ांकिको िममा िहेको जािकािी सम्बन्धीत पदानधकािीसंगको छलफलको िममा जािकािी 
प्राप्त र्एकोले सो सम्बन्धमा कुिै अध्र्र्ि ि कागजपत्र माग गरिएि । 

निष्कषवः 

१. बोलपत्रमा बोलपत्र आह्वाि गदाव र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको िमिुा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात 
बमोखजम तर्ाि िगिी आफै शतवहरु तर्ाि गरि बोलपत्र आह्वाि गरिएको पाईर्ो जिु कािूि सम्मत 
देखखएि । जसको कािण उि बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली २०७४ को प्रार्धाि बमोखजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खलुाउिपुिे र्नि उल्लेख र्एका 
धेिै कुिाहरु तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातले समेट्िपुिे धेिै नबषर्हरु उि बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख िर्एको । 

२. उि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख र्एका कनतपर् नबषर्हरु जस्तै उदाहिणको लानग बोलपत्र 
जमाित िकम तथा कार्वसम्पादि जमाित िकम, प्राक्रर्धक प्रस्तार्मा सफल र्एका बोलपत्रदाताको मात्र 
आनथवक प्रस्तार् खोल्िे क्रर्षर् आदी प्रर्धािहरु सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली २०६४ का प्रार्धािको प्रनतकुल िहेका । 

३. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा "क्रर्देशी मदु्रमा िकम कर्ोल गिेको र्ए आफूले बोल कबोल गिेको क्रर्देशी 
मदु्रमा खलुाउि ुपिेछ ।" उल्लेख र्एकोले उि बोलपत्रमा क्रर्देशी मदु्रमामा समेत िकम कर्ोल गिव 
सक्रकि ेदेखखन्छ । जिु प्रार्धाि र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको SBD(Standard Bidding Document)  को 
प्रार्धािका साथै र्स कार्ावलर्बाट प्रदाि गरिएको िार् बमोखजम िर्एको ।   

४. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र जमाितको लानग लागत अिमुािको २ देखख ३ प्रनतशतको िकम 
उल्लेख गिुव पिेमा िकम उल्लेख िगिी आफूले कोबोल गिेको कुल िकमको स्र्देशीलाई २.५% को 
दिले ि क्रर्देशीलाई ५% का दिले हिु आउि ेिकम बोलपत्र जमाित बापत माग गिेको देखखन्छ जिु 
सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ का प्रार्धाि प्रनतकुल र्एको । 

५. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सामाि आपूनतव गिे समर्ार्नध लगार्तका सम्झैताका सतवहरु उल्लेख 
गिुवपिेमा गिुव पिेमा सो उल्लेख गिेको पाईएि । 

६. Dual Energy Linear Accelerators System 1 set खरिदको लानग आह्वाि र्एको बोलपत्र सम्बन्धमा उि 
बोलपत्र मलु्र्ांकिको िममा िहेको जािकािी सम्बन्धीत पदानधकािीसंगको छलफलको िममा जािकािी 
प्राप्त र्एकोले सो सम्बन्धमा कुिै अध्र्र्ि ि कागजपत्र माग गरिएि । 
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१०. खचक्रकत्सा क्रर्ज्ञाि िाक्रिर् प्रनतष्ठाि, क्रर्ि अस्पताल, काठमाडौं । 

 

खचक्रकत्सा क्रर्ज्ञाि िाक्रिर् प्रनतष्ठाि, क्रर्ि अस्पताल, महाबौि, काठमाणडौको र्ोलपत्र िं. 
NCB#NAMS/NCB/72/73/11 को  Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 

Oxygen Generator Plant खरिद कार्वको लानग नमनत २०७३।३।२३ मा प्रकानसत बोलपत्रको आसर्को 
सचुिा सम्बन्धमा Technical Associates Services Pvt. ले र्स कार्ावलर्मा आफूँ न्रू्ितम बोलकर्ोल गिे 
बोलपत्रदाता र्एता पनि आप्िो िाममा आसर् पत्रको सचुिा जािी िर्एको र्ने्न  गिुासो  छ । 

गिुासोको अध्र्ािबाट देखखएको व्र्होिाः 
 बोलपत्र मलु्र्ांकिको िममा प्राक्रर्नधक सनमनत गठि र्ई सो सनमनत प्रनतरे्दि पेश गिेको ि सोही 

प्रनतरे्दिका आधािमा मलु्र्ांकि सनमनतले निदेदककताव Technical Associates Services Pvt. को 
Specification िनमलेको र्नि हटाईएको । प्राक्रर्नधक सनमनत तीि सदस्सीर् िहेकोमा दईु जिाको मात्र 
हस्ताक्षि र्एको । प्राक्रर्क सनमनतले ददएको प्रनतरे्दिमा निम्ि व्र्होिा उल्लेख र्एको । "माग गरिए 
बमोखजम हबुह ुकसैकी पनि स्पेनसक्रफकेशि नमलेको देखखदैि । Technical Associates Services Pvt. ले 
पेश गिेको Specification को बुदँा िं. २.४ को a ि c िनमलेको साथै बुदँा िं. १६ मा User Training 

Factory मा िर्एको । पेश र्एका Specification मध्रे् निम्ि बोलपत्रदाताको अनधकतम मात्रामा नमलेको 
हुँदा नसफारिस गिे निणवर् गरिर्ो ।"  

 बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि अिसुाि सरै् बोलपत्रदाताको कुिै ि कुिै कमजोिी देखखएको । सार्वजनिक 
निकार्ले तर्ाि गिेको Specification पूणव रुपमा कुिै पनि बोलपत्रदाताले पिुा िगिेको ति निरे्दक 
बोलपत्रदाता Technical Associates Services Pvt. को Specification पिुा िगिेको र्िेि हटाईईएको ति 
अरु बोलपत्रदातालाई Specification अनधकतम नमलेको र्नि प्रर्ार्ग्राही र्ोलपत्र मािेको देखखएको । 
बोलपत्र मलु्र्ांकिमा निम्ि कमजोिीहरु देखखएको । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६१ को उप निर्म ६ मा "बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेखखत क्षेत्र, गणुस्ति, क्रर्शेषता, शतव, कार्वसम्पादि र्ा अन्र् कुिै आर्श्र्कतामा ताखत्र्क 
फिक ि गखम्र्ि असि िपिे सार्वजनिक निकार्लाई स्र्ीकार्व सािानतिा फिक र्एका बोलपत्रहरूलाई 
सािर्तूरूपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्र मानििेछ ि त्र्स्ता बोलपत्रको मूल्र्ाङ्कि गदाव लागतमा कुिै प्रर्ार् 
पिे र्एमा त्र्स्तो प्रर्ार्को मूल्र् समाि आधािमा कार्म गिी बोलपत्रको कबोल अङ्कमा समार्ोजि 
गिी बोलपत्रको मूल्र्ाक्रङ्कत िकम निकाल्ि ुपिेछ ।" उल्लेख र्एकोमा सरै्को Specification िनमलेता 
पनि कुिै बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई ग्राह्य मनु्न ि कुिै बोलपत्रदाताको बोलपत्रलाई ग्रह्य िमानु्नको 
आधाि स्पषट िगरिएको । मलु्र्ांकि प्रनतरे्दिमा ग्रह्य मानिएका बोलपत्रदाताहरुको Specification 
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का धेिै Item नमलेको र्एि ग्राह्य मानिएको र्ने्न र्ार् व्र्ि गरिएको जिु उपिोि निर्म ६१ को 
उपनिर्म ६ को मिसार् देखखदैि । साथै सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६२ को 
उप निर्म २ि ३ मा प्राक्रर्नधक पक्षको मूल्र्ांकि गदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उखल्लखखत कुिा 
ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको कुिामा कुिै नर्न्नता पाइएमा मूल्र्ाङ्कि सनमनतले सो 
नर्न्नता समेत उल्लेख गिुव पिेछ । ि  नर्न्नताको मूल्र् बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख र्ए 
बमोखजमको आधाि ि तरिका बमोखजम गणिा गिी कार्म गिुव पिेछ र्ने्न उल्लेख र्एकोमा सो समेत 
गिेको देखखएि । 

 

 र्स कुर्ालर्मा प्राप्त कागात अिसुाि निरे्दक श्री Technical Associates Services Pvt. ले सार्वजनिक 
खरिद निर्मार्ली २०६३ को दफा ४७ को उप उप दफा १ बमोखजम निरे्दि दताव गिेको ि सो 
सम्बन्धमा कार्ावलर्ले निणवर् पनि गिेको देखखन्छ ति निरे्दकलाई सोही दफाको उपदफा ३ 
बमोखजमको जािकािी प्रदाि गिेको देखखएि । 

निष्कषवः 
 निरे्दक श्री Technical Associates Services Pvt. को Specification पिुा िगिेको र्िेि हटाईईएको 

देखखएको ति सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६१ को उप निर्म ६ ि निर्म ६२ 
को उप निर्म २ ि ३ बमोखजम मूल्र्ाकि गिेको देखखएको मलु्र्ांकि अपूणव िहेको । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६३ को दफा ४७ को उप उप दफा १ बमोखजम निरे्दि दताव 
गिेको ि सो सम्बन्धमा कार्ावलर्ले निणवर् पनि गिेको देखखन्छ ति निरे्दकलाई सोही दफाको 
उपदफा ३ बमोखजमको जािकािी प्रदाि गिेको देखखएि । 

 

 

११. क्रर्.क्रप. कोईिाला स्र्ास््र् क्रर्ज्ञाि प्रनतस्ठाि (BPKI HS), धिाि । 
क्रर्.क्रप. कोईिाला स्र्ास््र् क्रर्ज्ञाि प्रनतस्ठाि (BPKI HS)को ४०० रे्डको हखस्पटल र्र्ि निमावणको लानग नमनत 
२०७३।०२।१४ आह्वाि र्एको ठेक्का िं. BPKI HS/072/073/010 मा अनिर्नमता र्एको र्ने्नको नमनत 
२०७३।८।६ को निरे्दकको उजिुी प्रप्त र्एको छ ।   

बोलपत्र कागजातमा निधाविण गरिएको बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता ि खरिद सम्झैताको लानग छिौट र्एको 
बोलपत्रदातले पेश गिेको र्ोग्र्ताको नब्षेणबाट प्राप्त त्र्ः 

I . बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको St andar d 
Bi ddi ng Document  (SBD) का प्रार्धाि अिकुुल हिुगेिी निधाविण गिेको पाइएि ।खासगिी 2.4.2 
Speci f i c  Const r uct i on and Desi gn Exper i ence (a) Cont r act s of  Si mi l ar  Si ze and 



19 
 

Nat ur e मा SBD मा निखित िकमको अनधकतम दईु ठेक्का िाख्न सक्रकि े व्र्र्स्था र्एकोमा बोलपत्र 
सम्बन्धी कागजातमा "… at  l east  t hr ee cont r act s of  Bui l di ng Pr oj ect  wi t hi n l ast  
f i ve(5) year s, each wi t h a val ue of  at  l east  Nr s. 500 mi l l i on … compl et ed and 
one of  whi ch i s Hospi t al  I nf r ast r uct ur e bui l di ng t hat  i s si mi l ar  …. t echnol ogy" 
र्िी तीि र्टा ठेक्काको अिरु्र् माग गरिएको साथै SBD मा 2.4.2 Speci f i c Const r uct i on and 
Desi gn Exper i ence (a) Cont r act s of  Si mi l ar  Si ze and Nat ur e मा JV Par t ner  को लानग 
Not  Appl i cabl e उल्लेख गरिएकोमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा JV Par t ner  को लानग " One 
no. of  Hospi t al  Bui l di ng/Ot her  bui l di ng pr oj ect  val ue not  l ess t han 500 mi l l i on 
wi t hi n l ast  10 year s " र्नि लगर्ग उस्तै र्ोग्र्ता निधाविण गिेको देखखन्छ । SBD मा 2.4.2 
Speci f i c Const r uct i on and Desi gn Exper i ence (b) Const r uct i on Exper i ence i n Key 
Act i vi t i es मा JV Par t ner  को लानग Not  Appl i cabl e उल्लेख गरिएकोमा बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा JV Par t ner  को लानग " : JV par t ner  must  have been compl et ed one no 100 
bedded hospi t al  pr oj ect  wi t hi n l ast  10 year s " र्नि र्ोग्र्ता निधाविण गिेको देखखन्छ । 
र्सिी अनधकतम २ र्टा ठेक्का तथा JV Par t ner  को लानग र्ोग्र्ता आर्श्र्क िपिे र्नि निधाविण गिुव 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को SBD मा गरिएको व्र्ाख्र्ा अिकुुल बोलपत्र सम्बखन्ध कागजात 
तर्ाि गिेको पाईएि । साथै SBD मा िहेका प्रार्धािलाई परिर्तवििै गिुवपिे क्रर्शेष अर्स्थामा 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्संग समन्र्र् गिेको पनि देखखएि । 

I I . उि निमावण कार्वको लानग रु. २,१८,४५,९५,८३९।४३ को लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको ि तीि 
र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा एउटा मात्र बोलपत्रदाता सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही िहेको ि लागत 
अिमुाि र्न्दा ०.२२ प्रनतशतले कम रु. २१७९८१३६५५।२८ मा शमाव/िसरु्ा जे.नर्. को बोलपत्र 
खस्र्कृत र्एको पाईर्ो । 

I I I . कुिै क्रर्शेष फमव र्ा कम्पनिलाई मात्र फाईदा हिुेगिी र्ोग्र्ताका आधािहरु निधाविण गरिएको र्ने्न 
उजिुी तफव  हेदाव र्स बोलपत्रमा तीि र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा दाखखला र्एका बोलपत्रमध्रे् दईु 
र्टा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता िपगेुको ि छिौट र्एको बोलपत्रदाता श्री शमाव/िसरु्ा जे.नर्.को मात्र 
र्ोग्र्ता पगेुको देखखन्छ ।बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताको लानग निधाविण गरिएको 
र्ोग्र्ता ि छिौट र्एको बोलपत्रदाताले पेश गिेको र्ोग्र्ताको तलुिात्मक क्रर्र्िण माथी तानलकामा 
उल्लेख गरिएको छ । बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको बोलपत्रदाताको लानग आर्स्र्क 
पिे र्नि निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता र्एका िेपाली निमावण व्र्र्सार्ीहरुमा बोलपत्रदाता श्री शमाव/िसरु्ा 
जे.नर्. मात्र हो र्ा अन्र् निमावण व्र्र्सार्ी पनि छि ्र्ने्न नबषर् र्स ठेक्काको क्रर्षर् मात्र िर्एि समग्रमा 
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िेपालका निमावण व्र्र्सार्ीहरुको र्ोग्र्ताको अर्स्थाको नबषर् र्एकोले त्र्सको लानग छुटै्ट अध्र्र्ि 
आर्श्र्क र्एकोले सो को क्रर््षेण र्हाँ गिव सक्रकएि ।     

ख) बोलपत्र आह्वाि २०७३।२।१४ मा र्एको ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नमनत २०७३।२।२१, 
२०७३।३।५, २०७३।३।६, २०७३।३।८ ि २०७३।३।१० मा गिी ५ पटक संशोधि गरिएको 
देखखर्ो । बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत २०७३।३।१४ िहेकोमा अखन्तम नमनत र्न्दा चाि ददि 
अगाडी सम्म बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधि गिेको पाईर्ो । बोलपत्र दाखखला  गिे अखन्तम नमनत 
र्न्दा ४ ददि अगाडी मलु्र् समार्ोजिमा जस्तो सम्रे्दिखशल प्रार्धािमा संशोधि गरिएको ति बोलपत्र 
दाखखला गिे म्र्ाद थप गिेको पाईएि ।बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम समर् सम्म पनि बोलपत्रका शतवहरुमा 
संशोधि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ दफा १६ को उपदफा (३) मा व्र्र्स्था र्ए बमोखजम 
बोलपत्रदाताले बोलपत्र तर्ािी गिे समर् पर्ावप्त हिु े िहिुे तफव  क्रर्चाि गिेको देखखएि ।बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा माथी बुदँा (क) मा उल्लेखखत बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ताका साथै I nst r uct i ons t o Bi dder , 
Bi d Dat a Sheet , Bi l l  of  Quant i t y, Gener al  Condi t i on of  Cont r act  तथा Speci al  Condi t i on 
of  Cont r act  मा गिी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका धेिैजसो प्रार्धािहरुमा संशोधि गिेको देखखन्छ । 
र्ोलपत्रदाताको र्ोग्र्ताका कनतपर् प्रार्धािहरुमा एउटै क्रर्षर् तीि पटक सम्म संशोधि गरिएको देखखन्छ । 
बोलपत्र आह्वाि र्एको ७ ददि पिात कागजातमा गरिएको पक्रहलो संशोधिमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा 
MEP (Mechani cal , El ect r i cal  and Pl umbi ng) तफव को निमावण कार्वको सरै् BOQ (७७७ I t em, 127 
Page) छुट र्एको र्नि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधि गिेको देखखन्छ । बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा गरिएको संशोधिहरु अिूशखुचमा िाखखएको छ ।  

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधि गिुवको स्पषट ि पर्ावप्त कािण उल्लेख िर्एको ि अिगुमिको िममा 
सो को कािण माग गदाव सार्वजनिक निकार्का पदानधकािीले पिामशवदाताको अििुोधमा संशोधि गरिएको र्ने्न 
व्र्होिा प्राप्त र्एको । सो सम्बधमा सम्बखन्धत पिामशवदातासंग कािण माग गदाव कुिै स्पष्ट, खचिबझु्दो 
ि  औखचत्र्पूणव जर्ाफ प्राप्त हिु िसकेको ।बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा गरिएको सो क्रकनसमको संशोधिले 
बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पर्ावप्त तर्ािीक्रर्िा हचरु्ाको आधािमा गिेको सहजै अिमुाि गिव सक्रकन्छ । 

ग) बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव माथी बदुा िं. (क) मा उल्लेख र्ए बमोखजम बोलपत्रदाताको 
र्ोग्र्ताका साथै बोलपत्रका अन्र् प्रार्धािहरु िाख्दा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको 
St andar d Bi ddi ng Document  (SBD), Pr ocur ement  of  Wor ks (NCB) मा िाखखएको कनतपर् व्र्र्स्था 
तथा मापदण्डको अिकुुल तर्ाि गिेको देखखएि ।St andar d Bi ddi ng Document  ि बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा िहेका प्रमखु नर्न्नताहरु निम्िािसुाि िहेका छि ्। 
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St andar d Bi ddi ng Document  ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा िहेका नर्न्नताहरुको नब्षेण गदाव 
निम्िािसुाि देखखर्ोः- 

i . सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोखजम बोलपत्र मान्र् अर्नध नर्त्र 
बोलपत्र संशोधि गिेमा, अंकगखणनतर् सधुािलाई िमािेको खण्डमा, मलु्र्मा सािर्तु रुपमा फिक 
पिेगिी Cl ar i f i cat i on ददएमा तथा बोलपत्रदाताले दफा ६२ बमोखजमको आचिण क्रर्परित काम 
गिेमा बोलपत्र जमाित बापतको िकम जफत हिुे व्र्र्स्था र्एको ि सोही बमोखजम SBD को I TB 19. 
Bi d मा सो व्र्र्स्था गिेकोमा र्ोलपत्र कागजातमा सो क्रकनसमको प्रार्धाि उल्लेख िर्एको ।  

i i . सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २७ को उपदफा (५) मा आसर्पत्र जािी र्एको १५ ददि 
नर्त्र सम्झैता गरिसक्िपुिे व्र्र्स्था र्एको ि सोही बमोखजम SBD मा १५ ददि नर्त्र सम्झैता गरिसक्ि ु
पिे उल्लेख गिेकोमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा २८ नर्त्र उल्लेख र्एको । सो क्रकनसमले 
िाखखएको प्रार्धाि कािमु सम्मत देखखएि।  

i i i . SBD मा स्पष्ट रुपमा JV को अनधकतम संख्र्ा ३ र्ने्न उल्लेख र्एकोमा बोलपत्रमा JV को अनधकतम 
संख्र्ा २ मात्र कार्म गरिएको जिु SBD को प्रार्धाि अिकुुल िर्एको । I TB 4.1 मा Maxi mum 
number  of  JV shal l  be as speci f i ed i n t he BDS. र्ने्न प्रार्धाि िै हटाएको ति BDS मा आएि 
" Joi nt  Vent ur e par t ner s l i mi t ed t o maxi mum of  t wo " उल्लेख गिेको । I TB मा सो 
क्रकनसमले प्रार्धाि ििाखेको अर्स्थामा BDS मा सो क्रकनसमले प्रार्धाि िाख्न िनमल्िे । 

i v. सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ३८ मा ऐिको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड 
(ज)  ि दफा १४ को उपदफा (८) को अर्स्थामा बाहेक सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबाहीमा 
बोलपत्रदातालाई निजको िाक्रिर्ताको आधािमा रे्दर्ार् गिुव हुँदैि र्ने्न व्र्र्स्था र्एकोमा बोलपत्र 
सम्बन्धी कागजातमा क्रर्देशी र्ोलपत्रदातालाई िेपाली बोलपत्रदाता संग अनिबार्व रुपमा JV गिुवपिे 
प्रार्धाि िाखेको । सो क्रकनसमको प्रार्धाि िाखखि ुकाििु सम्मत िदेखखएि । 

v. Eval uat i on and Qual i f i cat i on Cr i t er i a को Speci f i c Const r uct i on Exper i ence उल्लेख 
गरििे ठेक्का संख्र्ाको नबषर् तथा JV Par t ner को लानग आर्श्र्क पिे र्ोग्र्ता सम्बन्धमा SBD मा ि 
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा र्एको फिक सम्बन्धमा मानथ बुदँा िं. (क) मा उल्लेख रै्सकेको । साथै 
Eval uat i on and Qual i f i cat i on Cr i t er i a को Speci f i c Const r uct i on Exper i ence को 
मलु्र्ांकिको लानग बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको For m EXP-1 मा कस्तो कामलाई si mi l ar  t o t he 

pr oposed wor ks र्नििे र्नि स्पषट रुपमा उल्लेख गिुवपिेमा सो समेत उल्लेख िगिेको । जसको 
कािण si mi l ar  t o t he pr oposed wor ks को Eval uat i on बढी Subj ect i ve हिुे देखखन्छ ।    
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vi . सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ११९ को उपनिर्म (२) (ख) मा "र्स खण्ड बमोखजम 
सूत्र निधाविण गदाव सम्पन्न र्एको काममा लागेको श्रम, सामग्री ि उपकिणहरूको मात्र मूल्र् समार्ोजि 
हिुे गिी सूत्र निधाविण गिुव पिेछ ।" उल्लेख र्एको ि सोही बमोखजम SBD मा उल्लेख गरिएकोमा सो 
िगिी एकमषु्ट ददिेगिी उल्लेख गिेको । साथै Pr i ce I ndex पनि कुि उल्लेख गिे र्ने्न उल्लेख िगिेको 
। 

vi i . सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ५४ को उपनिर्म(४) मा नबदेशी बैंकबाट जािी 
र्एको जमाितपत्र िेपाल खस्थत बाखणज्र् बैंकबाट काउन्टि ग्र्ािेन्टी गिुवपिे व्र्र्स्था र्एको सोही 
प्रार्धािको कार्वन्र्र्िको लानग SBD को I TB 19. सो को व्र्र्स्था गरिएकोमा बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा सो क्रर्षर् उल्लेख िगिेको । 

vi i i . बोलपत्र कागातको I TB 31, I TB 32.3 लगार्तका प्रार्धािमा Techni cal  Bi d तथा Pr i ce Bi d 
र्नि उल्लेख गिेको साथै Sect i on 4 - Bi ddi ng For ms मा Let t er  of  Techni cal  Bi d तथा 
Let t er  of  Pr i ce Bi d उल्लेख र्एको ति I TB 11. Document  Compr i si ng The Bi d मा सो 
क्रकनसमको Techni cal  Bi d ि Pr i ce Bi d को व्र्र्स्था िर्एको ।   

i x. रु. २ अर्व १८ किोडको र्र्ि निमावणको लानग ५० किोडको र्र्ि निमावणको अिरु्र् माग कुि 
आधािमा गिेको एक्रकि हिु सकेि । र्सको साथै ४०० बेडको अस्पतालको लानग रु. रु. २ अर्व 
१८ किोड लागत अिमुाि िहेको, Eval uat i on and Qual i f i cat i on Cr i t er i a 2.4.2 Speci f i c 
Const r uct i on Exper i ence (a) Cont r act s of  Si mi l ar  Si ze and Nat ur e मा रु. ५० 
किोडको मात्र अस्पताल र्र्ि निमावण गिेको हिुपुिे र्नि र्ोग्र्ता िाखखएको ति Eval uat i on and 
Qual i f i cat i on Cr i t er i a 2.4.2 Speci f i c Const r uct i on Exper i ence (b) Const r uct i on 
Exper i ence i n Key Act i vi t i es मा ३०० रे्डको अस्पताल निमावण गिेको हिुपुिे र्नि उल्लेख 
र्एकोले Speci f i c Const r uct i on Exper i ence (a) Cont r act s of  Si mi l ar  Si ze and Nat ur e 
मा रु. ५० किोडको मात्र अस्पताल र्र्ि निमावण गिुवपिे उल्लेख गरििकुो औखचत्र् िदेखखएको ।   

x. बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव कनत सम्म हेलचेिाई गरिउको छ र्ि ेe-Por t al  मा िाखखएको 
बोलपत्र सम्बन्धी कगजातमा I TB हरुमा िम्बि समेत उल्लेख छैि । 

xi . चौँथो संशोधिमा Sub cl ause 45.3, 45.4 and 45.5 Del et ed र्नि उल्लेख गिेकोमा सो कहाँको 
Cl ause Del et e गिेको स्पष्ट िर्एको सिसनतव हेदाव Gener al  Condi t i on of  Cont r act  का Cl ause 
Del et e गिेको जस्तो देखखन्छ । सार्वजनिक निकार्ले आफ्िो खरिदको प्रकृनत बमोखजमको आर्श्र्क 
त्र्ांक Speci al  Condi t i on of  Cont r act  तोक्रकएको ठाँउमा उल्लेख गिी बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजात तर्ाि गिुवपिेमा GCC का Cl ause त्र्सिी Del et e गिुव उपर्िु देखखएि । 
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xi i . बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा गरिएको दोश्रो संशोधिमा Bi d Dat a Sheet  को I TB 32.3 मा "Del et e 
I TB 32.3 i n ent i r et y" र्निएकोमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Bi d Dat a Sheet  मा I TB 32.3 
उल्लेख िै िर्एको, Bi d Dat a Sheet  को  I TB 11.1 (b) मा "I n accordance wi t h I TB 12 and 
I TB 14, t he f ol l owi ng schedul es shal l  be submi t t ed wi t h t he bi d, i ncl udi ng t he 
pr i ced Bi l l  of  Quant i t i es." र्नि उल्लेख र्एको ति f ol l owi ng schedul es र्िी कुिै कुिा 
उल्लेख िर्एको साथै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा गरिएको चौथो ि पाँचौ संशोधि बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातको कुि ठाँउमा संशोधि गरिएको स्पष्ट हिुेगिी संशोधि िगरिएको आदी जस्ता देख्दा 
सामान्र् प्रकृनतका लाग्िे धेिै गखल्तहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा िहेका । 

xi i i . BPKI HS ि पिामशवदाता कम्पिी CAGE Consul t  Pvt . Lt d. र्ीच नमनत २०७२/१२/१७ मा र्एको 
पिामशव सेर्ा खरिद सम्झैतामा "Pr epar e t he Quant i t y and Cost  Est i mat e, Speci f i cat i on 
and t he Bi ddi ng Document  as per  Publ i c Pr ocur ement  Act  2063, Publ i c Pr ocur ement  
Regul at i on 2064 and Publ i c Pr ocumbent  Moni t or i ng Of f i ce Di r ect i ve. र्ने्न उल्लेख 
र्एको ।पिामशवदाता कम्पिीले तर्ाि गिी पेश गिेको Dr awi ng, Desi gn, Speci f i cat i on ि Bi d 
Document  हरु सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को ममव 
अिरुुप तर्ाि गिी पेश र्एका कागजातहरु PPMO को St andar d For mat  अिरुुप र्ए िर्एको 
सम्बन्धमा प्राक्रर्नधक क्रर्शषेज्ञ िार् उपलव्ध गिाईददिहुिु र्नि इ.श्री ज्ञािेन्द्र देर्कोटा, इखन्जनिर्रिङ 
अध्र्ार्ि संस्थाि, पलु्चोक लाई नमनत २०७३।२।११ मा अििुोध गरिएको ि निजले नमनत 
२०७३।२।१३ मा निजले "CAGE Consul t  Pvt . Lt d. द्वािा तर्ाि गिी पेश गिेको Document  
चेक जाँच गिी ठीक िहेको अििुोध गदवछु" र्नि पेश गिेको देखखन्छ ।उपिोि त्र् हेदाव BPKI HS ले 
बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली २०६४ तथा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को निदेखशका कार्वक्रर्नध बमोखजम तर्ाि 
गिव पिामशवदाता कम्पिीलाई स्पषट रुपमा र्िेको तथा सो बमोखजम र्ए िर्एको एक्रकि गिव पिुः 
अको पिामशवदातालाई अििुोध समेत गिेको देखखएकोले BPKI HS पिामशवदाता कम्पिीले पेश गिेको 
कागजात लाई पिु जाँच गिाई आश्वस्त हिु खोजेको जस्तो देखखन्छ ।  

xi v. पिामशवदातालाई सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ तथा सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको कार्वक्रर्नध बमोखजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिे  ि 
नबशेषज्ञ श्री इ.श्री ज्ञािेन्द्र देर्कोटा, ला सो बमोखजम र्ए िर्एको चेक जाँच गिव स्पषट रुपमा 
खजम्मेर्ािी ददँदादददै बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तर्ाि गदाव कनतपर् सन्दर्वमा सार्वजनिक खरिद ऐि 
२०६३, सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ का प्रर्धाि तथा धेिै प्रार्धािमा सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्बाट जािी गरिएको St andar d Bi ddi ng Document , Pr ocur ement  of  
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Wor ks(NCB) 2014 मा स्पस्ट गरिको साथै SBD मा सार्वजनिक निकार्लाई बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजातमा उल्लेख गिुवपिे क्रर्षर् उल्लेख गिावको लानग नबनर्न्न प्रार्धािहरुमा Range तर्ा 
Gui de/Not e उल्लेख गरिएको सन्दर्वमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव SBD मा उल्लेख 
गरिए बमोखजमका प्रार्धािहरुलाई सो को प्रनतकुल िहिुे गिी प्रर्ोग गिुवपिेमा सो गिेको देखखएि 
।बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको समग्र क्रर््षेण गदाव पिामशवदाताहरुले आफ्िो खजम्मेर्ािी 
खजम्मेर्ािपूर्वक निर्ावह िगिेको प्रस्ट देखखन्छ । 

घ) निरे्दकबाट "क्रर्देशी कम्पिीले टेन्डिमा र्ाग नलि पाउिे प्रार्धाि िाखखएको र्एता पनि क्रर्देशी कम्पनिले 
पनि िेपाल नर्त्र ५० किोड अस्पताल र्र्ि निमावण गिेकै हिु ु पिे र्िी संशोधि माफव त शतव थप गरि 
नमलेमतो गिवलाई प्रत्साहि गिेको ।" र्नि उल्लेख गिेता पनि सो क्रकनसमको प्रार्धाि बोलपत्र सम्बन्धी 
कागजात अध्र्र्िको िममा पाईएि।  

ङ) शमाव/िसरु्ा जे नर् ले ३०० रे्डको अस्पताल िबिाएको । निमावण सम्पन्न िर्एको निमावण कार्वको 
प्रमाणपत्र पेश गिेको । र्िुाईटेड ि लामा जे.नर्. ले ३ र्टा ५० किोडको र्र्ि निमावण सम्पन्न िगिेको ि 
अपिुो निमावण गिेको र्र्िलाई निमावण सम्पन्न र्एको प्रमाण पत्र पेश गिेको र्ने्न उजिुीकतावको र्िाई तफव  
हेदाव र्िुाईटेड ि लामा जे.नर्. को र्ोग्र्ता िपगेुको र्नि उि बोलपत्रलाई सािर्तु रुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एको 
र्नि मलु्र्ांकि प्रनतरे्दिमा उल्लेख गिेको कािण उि बोलपत्रको सम्बन्धमा चचाव गिुव आर्श्र्क देखखएि । 
शमाव/िसरु्ा जे. र्ी. ले पेश गिेको बोलपत्रमा शमाव एण्ड कम्पिी प्रा.नल. ले अखश्वन्स ्मेनडकल कलेज एण्ड 
हखस्पटल प्रा.नल. मा ६०० बेडको रु. अन्दाखज १ अर्व १३ किोड बिार्िको निमावण कार्वको ि िसरु्ा 
कन्स्रक्सि कम्पिीले र्ी.क्रप. कोइिाला स्र्ास््र् क्रर्ज्ञाि प्रनतस्ठािको  रु. किोड ५२ किोड बखिस लाख 
बिाबिको निमावण कार्वको प्रमाणपत्र पेश गिेको देखखन्छ । शमाव एण्ड कम्पिी प्रा.नल. ले पेश गिेको 
प्रमाणपत्र सम्बन्धमा सम्र्खन्धत प्र.नल. मा बझु्दा "निमावण व्र्र्सार्ी ि र्स अस्पताल बीच 
रु.१,१७,३३,०२,१३२।२३ को ठेक्का सम्झैता र्एको ि सो नमनत सम्म रु. १,१३,००,००,००० र्न्दा 
बढी िकमको िनिङ क्रर्ल पेश गिेको ि सोही िकम बिार्िको निमावण कार्व गिेको प्रमाण पत्र जािी गरिएको" 
र्ने्न जर्ाफ प्राप्त र्एको ।  

च) स्र्च्छन्द निमावण सेर्ाको र्ोग्र्ता िपगेुता पनि बोलपत्रमा र्ाग नलिेको संख्र्ा धेिै देखाउिको लानग मात्र 
बोलपत्र पेश गिेको र्ने्न उजिुीकतावको र्िाई सम्बन्धमा, बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि अिसुाि तीि र्टा 
बोलपत्र दाखखला र्एका जसमा स्र्च्छन्द निमावण सेर्ाले बोलपत्र जमाितिै पेश िगिेको तथा रू्िाईटेड 
क्रर्ल्डशव/लामा जेनर् को र्ोग्र्ता िपगेुको कािण बोलपत्र प्रर्ार्ग्राही िर्एको साथै छिौट र्एको बोलपत्रदाता 
र्न्दा बढी िकम कर्ोल गिी बोलपत्र दाखखला गिेको देखखन्छ ।'क' बगवका र्स्ता निमावण व्र्र्सार्ीहरुबाट 
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समेत र्स्तो सािो सािो नबषर्मा गखल्त हनु्छ र्ने्न अिमुाि गिव कदठि हिु े हिुाले केर्ल सहर्ानगता हिु 
खोजेको हो की र्ने्न देखखन्छ ।  

छ) निमावणको लानग आह्वाि र्एको पूर्वर्ोग्र्ता निधाविणको बोलपत्र िद्द गिी २/३ जिा ठेकेदािलाई 
नमल्िेगिी पिुः बोलपत्र आह्वाि गिेको र्ने्न उजिुीकतावको दाक्रर्का सन्दर्वमा पेश र्एका कागजपत्र अध्र्र्ि 
गदाव ४०० शैर्ाको Mat er ni t y and Chi l d Heal t h Cent r e तथा ३८ रू्निट PG Host el  र्र्ि निमावणको 
लानग नमनत २०७२।३।१ पूर्वर्ोग्र्ता निधाविणको बोलपत्र आह्वाि र्एको । उि पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्र 
मूल्र्ांकि प्रकृर्ा लामो समर् िोक्रकएको ि समर्मा निणवर् हिु िसकेको देखखन्छ । पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्र 
मूल्र्ांकिको प्रकृर्ा क्रढलो हिुकुो कािण ि समर्मा निणवर् हिु िसक्िकुो कािण माग गदाव अखख्तर्ाि 
दरुुपर्ोग अिसुन्धाि आर्ोगमा फाईल लनगएको ि लामो समर् क्रफताव िआएको कािण समर्मा निणवर् हिु 
िसकेको ि पनछ पिामशवदाता निर्िु र्एपिात िर्ाँ प्रकृर्ामा लनगएको जर्ाफ प्राप्त र्एको ।पूर्वर्ोग्र्ताको 
बोलपत्र मूल्र्ांकि प्रकृर्ामा िहेको समर्मा पिामशवदाता छिौट र्एको ि पिामशवदाताको नसफारिस बमोखजम 
उि पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्र प्रकृर्ा नमनत २०७३/२/१ मा झन्डै बोलपत्र आह्वाि र्एको ११ मक्रहिा पनछ 
देहार्का कािण देखाइ िद्द गिेको देखखन्छ ।  

 प्रनतस्ठािले प्रकाखशत गिेको सूचिामा ४०० शैर्ाको Mat er ni t y and Chi l d Heal t h Cent r e 
तथा ३८ रू्निट PG Host el  र्र्ि निमावण गिे िहेकोमा िेपाल सिकािले ४०० शैर्ाको 
Mat er ni t y and Chi l d Heal t h Cent r e को लानग मात्र बजेट व्र्र्स्था तथा उि र्र्ि 
निमावणको लानग मात्र स्र्ीकृनत प्रदाि गिेकोले । 

 निर्मािसुाि बोलपत्रदाताको बोलपत्रको मान्र् हिुे अर्नध समेत समाप्त रै्सकेको । 
 प्रनतस्पधावलाई संकुचि हिु ददिबाट बचार्ट गिव  
 समर्मािै निमावण कार्वको प्रािम्र् गिव समेत आनथवक बषवको समानप्तका कािण समर् अपगु हिु े

देखखएको ।     
उपिोि व्र्होिा हेदाव पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्रको बोलपत्र िद्द गिुवका केही कािणहरु िहेता पनि पर्ावप्त ि 
औखचत्र्पूणव कािणहरु देखखदैिि ्।समर्मा निणवर् हिु िसकेको कािण बोलपत्रको मान्र् हिुे अर्नध समाप्त 
र्एको देखखन्छ । निणवर्मा क्रढलाईको कािणले बोलपत्र मान्र् हिुे अर्नध समाप्त र्एको क्रर्षर्लाई 
पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्र िद्द गिुवको पर्ावप्त कािण मान्न सक्रकदैि ।   

निस्कषवः 

क) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा धेिै गखल्त िहेका, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखखत कनतपर् प्रार्धाि 
सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा साबवजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को प्रनतकुल हिुेगिी तथा बोलपत्र 
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सम्बन्धी कागजातका धेिै प्रार्धािहरु सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले जािी गिेको St andar d 
Bi ddi ng Document , Pr ocur ement  of  Wor ks(NCB) 2014 प्रनतकुल हिुगेिी तर्ाि गरिएको । 
बोलपत्रदाताको लानग आर्श्र्क पिे र्ोग्र्ता लागार्तका कनतपर् नबषर्मा St andar d Bi ddi ng Document  
ले तर् गिेका/नलएका सैिाखन्तक मान्र्ता क्रर्परितको हिुेगिी बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गरिएको ि 
र्सिी तर्ािी गदाव सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्संग कुिै िार् पनि नलएको देखखएि ।    

ख) बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा ५ पटक, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका अनधकाशं प्रार्धािहरुमा संशोधि 
गरिएको । बोलपत्र कागजातमा र्एको संसोधिमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्तामा तीि पटक सम्म संशोधि 
र्एको, BOQ को ठूलो क्रहस्सा बोलपत्र आह्वाि र्एको ७ ददि पनछ संशोधि माफव त थप र्एको, बोलपत्र 
दाखखला गिे अखन्तम नमनत र्न्दा ४ ददि पक्रहला सम्म संशोधि गरिएको, संशोधिका प्रार्धािहरु अपूणव तथा 
आपसमा क्रर्िोधार्ाषपूणव िहेका, संशोधिका प्रार्धाि ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा मेल िखाएको देखखन्छ 
।बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका धेिैजसो प्रार्धािहरुमा संशोधि गिुवको पर्ावप्त ि  औखचत्र्पूणव कािण पेश हिु 
िसकेको तथा संशोधिका क्रर्र्िण तथा प्रकृनत हेदाव बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ािी गदाव पर्ावप्त सतकव ता 
तथा तर्ािी िगिेको पाईर्ो। 

ग) बोलपत्रदाताको लानग आर्श्र्क पिे र्नि निधाविण गरिएका र्ोग्र्ता छिौट र्एको बोलपत्रदातालाई मात्र 
नमल्िेगिी तर्ाि गरिएको र्ने्न उजिुीकतावको र्िाई सम्बन्धमा र्स बोलपत्रमा तीि बोलपत्रदाताको सहर्ानगता 
र्एकोमा एउटा मात्र बोलपत्र ग्रह्यर् र्एको ि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको बोलपत्रदाताको 
लानग आर्श्र्क पिे र्नि निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता र्एका िेपाली निमावण व्र्र्सार्ीहरुमा बोलपत्रदाता श्री 
शमाव/िसरु्ा जे.नर्. मात्र हो र्ा अन्र् निमावण व्र्र्सार्ी पनि छि ्र्ने्न नबषर् र्स ठेक्काको क्रर्षर् मात्र िर्एि 
समग्रमा िेपालका निमावण व्र्र्सार्ीहरुको र्ोग्र्ताको अर्स्थाको नबषर् र्एकोले त्र्सको लानग छुटै्ट अध्र्र्ि 
आर्श्र्क र्एकोले सो को क्रर््षेण र्हाँ गिव सक्रकएि ।  

घ) र्ोग्र्ता िपगेुता पनि बोलपत्रमा र्ाग नलिेको संख्र्ा धेिै देखाउिको लानग मात्र बोलपत्र पेश गिेको र्ने्न 
उजिुीकतावको र्िाई सम्बन्धमा, तीि र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा एउटा बोलपत्रदाताले जमाितिै पेश 
िगिेको तथा अको बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता िपगेुको कािण दईु बोलपत्र प्रर्ार्ग्राही िर्एको देखखएकोले 'क' 
बगवका र्स्ता निमावण व्र्र्सार्ीहरुबाट समेत र्स्तो सािो सािो नबषर्मा गखल्त हनु्छ र्ने्न अिमुाि गिव कदठि 
हिुे हिुाले केर्ल सहर्ानगता हिु खोजेको हो की र्ने्न देखखन्छ ।   

बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ 
तथा St andar d Bi ddi ng Document  ले निधाविण गिेका सैिाखन्तक मान्र्ताको प्रनतकुलहिुेगिी तर्ाि 
गरिएको,  बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका धेिै जसो प्रार्धािहरुमा बािम्बाि सशंशोधि गरिएको ति कािण 
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स्पस्ट हिु िसकेको, पर्ावप्त आधाि क्रर्िा पूर्वर्ोग्र्ताको बोलपत्र िद्द गरिएको । उि बोलपत्रमा जम्मा ३ 
र्टा मात्र बोलपत्र दाखखला र्एकोमा एउटा बोलपत्र मात्र सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही र्एको ि उि निमावण 
कार्वको लानग रु. २,१८,४५,९५,८३९।४३ को लागत अिमुाि स्र्ीकृत र्एकोमा लागत अिमुाि र्न्दा 
०.२२ प्रनतशतले कम रु. २,१७,९८,१३,६५५।२८ लगर्ग लागत अिमुाि बिाबििै बोलपत्र खस्र्कृत 
गरिएको । समग्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तथा बोलपत्र प्रकृर्ामा पर्ावप्त त्रटुी/कमजोिीहरु िहेको 
पाइर्ो । 

१२. खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर् , नसिहा 

निरे्दकले उठाएका मखु्र् क्रर्षर्हरुः 

क)  आफूले कबोल गिेको र्न्दा रु. २,९१,६१,८५३।४९ र्ढी कबोल गिे बोलपत्रदाताको बोलपत्र 
स्र्ीकृत गिेको । 

ख) सम्बखन्धत सार्वजिनिक निकार्मा के कनत कािणले हाम्रो कम िकमको बोलपत्रको सट्टामा बढी कबोल 
गिेको बोलपत्र खस्र्कृत गरिर्ो सो को जािकािी पाउि निरे्दि ददएकोमा सो निरे्दिको कुिै प्रनतउिि 
समेत िपाएको । 

 

 

अध्र्र्ि बाट देखखएको  ब्र्होिाः 
क) Evaluation and qualification criteria को specific Construction Experience (a)Contracts of Similar Size 

and Nature मा ....or subcontractor in construction of at least 118m total length RCC Box Bridge or 

Construction of One motorable bridge multi span with at least 240m total length RCC box Bridge ten 
(10) years that have ……. र्िी र्ोग्र्ता निधाविण गिेकोमा उि र्ोग्र्ता निधाविणमा निम्िािसुािको 
कैक्रफर्त िहेकाः 
i. उि र्ोग्र्तामा न्रू्ितम ११८ नम. को Box Bridge अथर्ा एउटा २४० नम. को Box Bridge 

निमावण गिेको हिुपुिै र्नि उल्लेख र्एकोले र्स्तो र्िाईले के र्न्न खोजेको हो र्ा कस्तो र्ोग्र्ता 
माग र्एको स्पषट रुपमा उल्लेख िर्एको जसको कािण बोलपत्रदाताले कस्तो अिरु्र्को 
कागजात पेश गिे र्ने्न अन्र्ौल हिु जािे देखखन्छ । साथै र्ोग्र्तामा िहेको अन्र्ौलता बोलपत्र 
दाखखला गिे अखन्तम नमनत सम्म पनि सधुाि िर्एको ि त्र्ही अन्र्ौलपूणव र्ोग्र्ताका आधािमा 
बोलपत्र मलु्र्ाङकि गरिएको देखखन्छ । 

ii. Box Bridge within ten years उल्लेख गिुवपिेमा Box Bridge ten years उल्लेख गरिएकोले सो 
बाक्र्ले आर्श्र्क र्ोग्र्ताको सम्बन्धमा अथवको अिथव लाग्िे र्ई कागजातको प्रस्तनुतकिण ि 
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मलु्र्ाङकिमा प्रर्ार् पािेको देखखन्छ । सो क्रकनसमको कुिै स्पष्ट अथव िददि ेर्ोग्र्ताको के कसिी 
मलु्र्ाङकि गरिर्ो स्पष्ट हिु सकेि । 

iii. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले जािी गिेको Standard Bid Document, Procurement of 

Work(NCB) मा specific Construction Experience (a)Contracts of Similar Size and Nature मा 
निखित िकमको एक देखख २ र्टा ठेक्का िाख्न े व्र्र्स्था र्एकोमा िकम ि ठेक्का संख्र्ा उल्लेख 
िगिी पलुको लम्बाई उल्लेख गरिएको जिु SBD मा िाखखएको व्र्र्स्थाको प्रनतकुल िहेको । 
साथै उल्लेख गरिएको र्ोग्र्ता पनि अस्पस्ट ि अपिुो िहेको पाईर्ो ।र्स क्रकनसमको अस्पष्टताले 
बोलपत्रदातालाई बोलपत्र दाखखलामा दकु्रर्धा हिुे स्पस्ट िै हनु्छ ।  

ख) Evaluation and qualification criteria को specific Construction Experience (a) Construction 

Experience in Key Activities मा Construction of one same nature box bridge र्िी र्ोग्र्ता निधाविण 
गिेकोमा एक त उि स्थािमा सो क्रकनसमले र्ोग्र्ता निधाविण गिे गिी SBD तर्ाि िगरिएको र्ि ेअके 
तफव  Same nature box bridge र्नि कस्तो निमावण कार्वलाई र्न्न खोजेको हो सो को स्पस्ट रुपमा  Form 

EXP-2(b) मा उल्लेख गिुवपिेमा सो िगिेको । जसको कािण बोलपत्रदाताले कस्तो अिरु्र्को कागजात 
पेश गिे र्ने्न अन्र्ौलता हिुे साथै बोलपत्र मलु्र्ाङकि गदाव पनि Same nature box bridge कस्तो 
कामलाई माने्न अन्र्ौलता हिुे तथा बोलपत्र मलु्र्ाङकि ज्र्ादै Subjective हिुे देखखन्छ ।सामान्र् रुपमा 
हेदाव उि निमावण कार्व अत्र्ान्तै जक्रटक प्रकृनतको पनि िर्एको सन्दर्वमा सो निमावण कार्वको लानग त्र्स्तै 
पलु निमावण गिेको अिरु्र् मात्र ग्राह्य हिु ेगिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिि ुतकव संगत देखखएि । 

ग) सामान्र् रुपमा हेदाव उि निमावण कार्व Box bridge िर्ई Box Culvert जस्तो देखखन्छ । उि निमावण 
कार्व  कुि क्रकनसमको जक्रटल कार्व हो, सो कार्वको लानग कस्तो र्ोग्र्ता निधाविण गिुवपिे हो, बोलपत्र 
कागजातमा निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता उपर्िु ि पर्ावप्त छ/छैि, सामान्र् प्रकृनतको कामको लानग जक्रटल 
र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको कािण देशमा पलु निमावणमा अग्रणी फमवहरु ग्राह्य िर्एका हिु र्ा के हो सो सो 
प्राक्रर्धक क्रर्षर्को थप अध्र्र्ि आर्श्र्क र्एको । 

घ) सार्वजिीक खरिद निर्ममार्ली २०६४ को निर्म २६ को उपनिर्म १ (ख) को प्रनतर्न्धात्मक बाक्र्ासं 
मा "ति िाक्रिर्स्तिमा खलुा बोलपत्र आह्वाि गरिएको अर्स्थामा दश र्षवको कािोर्ाि मध्रे्को कुिै तीि 
र्षवको अनधकतम सिदि र्ाक्रषवक कािोर्ािलाई आधाि नलइिेछ ।" र्ने्न व्र्र्स्था र्एको तथा Standard 

Bidding Document(SBD) मा पनि सोही क्रकनसमको व्र्र्स्था गरिएकोमा उि बोलपत्रको बोलपत्र 
सम्बन्धी कागजातको  Evaluation and qualification Criteria 2.3.2 Average Annual construction 

Turnover  मा क्रर्गत ५ र्षवमा कुिै तीि र्षवको औषत सिदि कािोबाि माग गरिएको छ, जिु सार्वजनिक 
खरिद निर्ममार्ली २०६४ को निर्म २६ को उपनिर्म (१) (ख) को प्रनतकुल िहेको । 
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ङ) उि बोलपत्र खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर् नसिाहाबाट आह्वाि र्एको ति सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्को e-Portal www.bolpatra.gov.np मा खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर्को िाममा 
िर्ई खजल्ला प्राक्रर्नधक कार्ावलर्को िाममा बोलपत्र िहेको । र्स क्रकनसमको गखल्तले बोलपत्रदातामा 
अन्र्ौल्ता हिु सक्िे देखखन्छ । 

च) प्रािम्र्ीक पिीक्षणबाट हटाएका २ र्टा बोलपत्र मध्रे् एउटा बोलपत्रदाताले Bill of Quantity  िै पेश 
िगिेको ि अको बोलपत्रदाताले अन्र् निकार्को Bill of Quantity पेश गिेको र्ने्न बोलपत्र मलु्र्ाङकि 
प्रनतरे्दिमा उल्लेख र्एको । मलु्र्ाङकिमा पेश र्एका बोलपत्रहरुमा कबोल गिेको िकम निम्िािसुाि 
िहेको मलु्र्ाङकि प्रनतरे्दिबाट देखखन्छ । 

  

बोलपत्रदाताले कबोल गिेको िकमको लागत अिमुािसंग गरिएको तलुिात्मक क्रर्र्िण 

S.N Bidder Name Bid Amount % Below or Above Cost 

Estimate (Estimate Amount is 

NRS 6,84,36,507.50) 

1 Surya and Sons/Tamang Construction 

JV 

4,08,69,932.00 

-40.28 % 

2 Nagarjun/Hem JV 4,35,40,053.92 -36.38 % 

3 YP/Kamal JV 4,40,32,826.98 -35.66 % 

4 Papu Construction 5,84,78,436.00 -14.55 % 

5 Lumnabi/MK/Pradeep JV 6,27,23,150.85 -8.35 % 

6 Baniya-B.Com JV 6,66,76,882.00 -2.57 % 

 

छ) बोलपत्रदाताअरुले उि Specific Construction Experience को लानग निम्िािसुािको र्ोग्र्ताको कागजपत्र 
पेश गिेको ि निम्िािसुािको मलु्र्ाङकिको िनतजा िहेको देखखन्छ ।बोलपत्र मलु्र्ाङकिमा समारे्श 
गरिएका छ र्टा बोलपत्र मध्रे् ५ र्टा बोलपत्रहरु मलु्र्ाङकिमा ग्राह्य िदेखखएको ब्र्होिा बोलपत्र 
मूल्र्ाङि प्रनतरे्दिमा उल्लेख र्एको ।  

 

बोलपत्र मलु्र्ाङकि प्रनतरे्दिको अध्र्र्ि गदाव निम्िािसुािको व्र्होिा देखखन्छ । 

i. बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्तामा Specific Construction Experience (a) Contracts of 

Similar Size and Nature ि (b) Construction Experience in Key Activities छुट्टाछुटै्ट र्ोग्र्ता 
निधाविण गरिएको ति   बोलपत्र मलु्र्ाङकि गदाव छुट्टा छुटै्ट मलु्र्ाङकि गिुवपिेमा सो िगिी दरैु्को 
एकमषु्ट मलु्र्ाङकि गरिएको जसको कािण मलु्र्ाङकि प्रनतरे्दि अस्पष्ट ि अपिुो र्एको । सो 
क्रकनसमको मलु्र्ाङकि प्रनतरे्दिबाट बोलपत्र मलु्र्ाङकिमा ग्राह्य िर्एका बोलपत्रहरु Contracts of 

Similar Size and Nature र्ा Construction Experience in Key Activities कुि र्ोग्र्ताको 

http://www.bolpatra.gov.np/
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मलु्र्ाङकिमा क्रकि ि कसिी ग्राह्य िर्एको हो सो व्र्होिा स्पष्ट िखलेुको । मलु्र्ाङकि प्रनतरे्दि 
अिसुाि Specific Construction Experience को लानग क्रर्नर्न्न बोलपत्रदाताले पेश गिेको प्रमाणपत्र 
हेदाव निमावण गिव खोखजएको संिचिा र्न्दा ठूला ि जक्रटल संिचिा निमावण गिेको देखखन्छ जस्तै 
उदाहिणको लानग पप्प ुकन्स्रक्सिले ४३५ नम. लामो १७ स्पािको पलु निमावण, २५० नम लामो 
१० स्पािको पलु निमावण तथा लखुम्र्िी/एम.के./प्रददप जे.नर्. ले १०१५ नम. लामो १९ स्पािको 
पलु निमावण आदी । 

ii. बोलपत्र कागजातको Specific Construction Experience को (b) Construction Experience in Key 

Activities मा Construction of one same nature box bridge र्नि र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको ि 
बोलपत्र मलु्र्ाङकिको िममा मलु्र्ाङकि सनमनतले सो एक्रकि गिव िसकेको ि पेश र्एका 
अिरु्र्का प्रमाणपत्रका आधािमा कुि कुि बोलपत्रदाताले पेश गिेका अिरु्र्को प्रमाणपत्र अिसुाि 
Similar Nature of Works नमल्छ र्नि खजल्ला प्राक्रर्नधक कार्ावलर्संग प्राक्रर्नधक िार् माग गरिएकोमा 
खजल्ला प्राक्रर्नधक कार्ावलर्का सर्.ई. अखश्वि कुमाि र्ादर् ि ई. िाम बहादिु र्ादर्ले "....गागि 
खोला मा निमावण हिुे Bridge, Open Foundation Box Bridge र्एकोले Similar Nature of Works 
सम्बखन्धत कार्व अिरु्र्को पत्रमा मानथ उल्लेखखत र्ए अिसुाि Work Experience र्एका 
बोलपत्रदातालाई  Similar Nature of Works संग नमल्छ र्नि िार् साथ नसफारिस छ" र्नि िार् 
प्रदाि गिेको देखखन्छ ।उि क्रटप्पणीमा प्र.खज.ई. श्री िाज कुमाि गोइतले ".. ई. तथा सर्. ई. को 
िार् अिसुाि Similar Nature of Work मा हामीले माग गिेको Criteria संग सरै्र्न्दा िखजक Joyee-
Baniya/Bcom JV र्एको देखखन्छ" र्ने्न िार् पेश र्एको ि सोही िार्का आधािमा मलु्र्ाङकि 
सनमनतले बोलपत्रदाता श्री Joyee-Baniya/Bcom JV को मात्र उि मलु्र्ाङकिमा र्ोग्र्ता पगेुको 
र्नि नसफारिस गिेको देखखन्छ । सर्.ई. अखश्वि कुमाि र्ादर् ि ई. िाम बहादिु र्ादर्को िार् 
अिसुाि Open Foundation Bridge को निमावण कार्वको अिरु्र्लाई Similar Nature of Works मान्न 
नमल्िे िार् प्रदाि र्एको ि सो आधािमा Joyee-Baniya/Bcom JV बाहेकका अन्र् बोलपत्रदाताको 
समेत र्ोग्र्ता पगु्िे देखखन्छ । प्र.खज.ई. श्री िाज कुमाि गोइतले प्रदाि गिेको िार् एकातफव  
"हामीले माग गिेको Criteria संग सरै्र्न्दा िखजक" र्िी सरै् बोलपत्रदाताले पेश गिेको अिरु्र्को 
प्रमाणपत्रको क्रर््षेणिै िगिी कुिै बस्तगुत आधाि िनलई Subjective रुपमा प्रदाि गिेको िार् 
बोलपत्र मलु्र्ाङकि पद्दनतको प्रनतकूल छ र्ि ेअकोतफव  स्पष्ट कािण िजिाई सर्.ई. अखश्वि कुमाि 
र्ादर् ि ई. िाम बहादिु र्ादर्को िार्को र्न्दा फिक हिुे गिी िार् प्रदाि र्एको छ जिु अथवपूणव 
िहेको छ । साथै बोलपत्र मलु्र्ाङकि गदाव त्र्गत आधािमा गिुवपिे ि बोलपत्रदाताको अिरु्र्को 
गणिा गदाव "सरै्र्न्दा िखजक" र्नि र्ोग्र्ताको मलु्र्ाङकि निर्मसंगत देखखएि । 
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iii. र्स बोलपत्रमा प्रस्ताक्रर्त निमावण कार्व र्न्दा जक्रटल प्रकृनतका निमावण कार्व गिेको अिरु्र् पेश 
र्एको अर्स्थामा पनि र्ोग्र्ता िपगु्ि ु ज्र्ादै सम्रे्दिनसल क्रर्षर् िहेको ।र्स क्रकनसमको अर्स्था 
देखखिमुा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविण गदावको साथै बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ताको मलु्र्ाङकि गदाव 
ठूलो गखल्त गिेको  देखखन्छ ।  

 

निष्कषवः 
१. सार्वजिीक खरिद निर्मको २०६४ को निर्म २६ को उपनिर्म  (१) (ख) को प्रनतर्न्धात्मक 

बाक्र्ांस तथा Standard Bidding Document(SBD) को प्रनतकुल हिुेगिी बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा 
Evaluation and qualification Criteria 2.3.2 Average Annual construction Turnover  मा क्रर्गत ५ 
र्षवमा कुिै तीि र्षवको औषत सिदि कािोबाि माग गिीएको छ । 

२. Evaluation and qualification criteria को specific Construction Experience (a) Contracts of Similar 

Size and Nature ि (b) Construction Experience in Key Activities को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव SBD मा 
गरिएको व्र्र्स्था बमोखजम तर्ाि िगिेको,  तोक्रकएको र्ोग्र्ता पनि अपिुो अस्पष्ट ि दोहोिो अथव लाग्ि े
क्रकनसमको िहेको उि अस्पष्टतालाई संर्ोधि गिव Pre-Bid Meeting गिे जस्ता कार्व पनि िगिेको साथै 
बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत सम्म पनि सधुाि िर्एको ि त्र्ही अन्र्ौलपूणव र्ोग्र्ताका आधािमा 
बोलपत्र मलु्र्ाङकि गरिएको देखखन्छ ।बोलपत्र कागजातमा र्ोग्र्ता निधाविण गदाव पर्ावप्त गखल्तहरु 
र्एका तथा specific Construction Experience (a) Contracts of Similar Size and Nature ि (b) 
Construction Experience in Key Activities को मलु्र्ाङकि त्र्मा आधारित िर्ई अन्र्न्तै Subjective 
रुपमा गरिएको ि अन्र् सहर्ानग बोलपत्रदाताहरुले पेश गिेको र्ोग्र्ताको समेत क्रर््षेण गदाव उि 
बोलपत्र मलु्र्ाङकि काििु सम्मत र्एको छ र्न्न सक्रकिे अर्स्था ििहेको ।  

३. उि बोलपत्र खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर् नसिाहाबाट आह्वाि र्एको ति सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्को e-Portal www.bolpatra.gov.np मा खजल्ला क्रर्कास सनमनतको कार्ावलर्को िाममा 
िर्ई खजल्ला प्राक्रर्नधक कार्ावलर्को िाममा बोलपत्र िहेको । र्स क्रकनसमको गखल्तले बोलपत्रदातामा 
अन्र्ौल्ता हिु सक्िे देखखन्छ । 

४. उि र्ोलपत्रमा ८ र्टा र्ोलपत्र दाखखला र्एकोमा २ र्टा र्ोलपत्र प्रािखम्र्क पिीक्षणमा असफल 
र्एका ि पिीक्षणमा सफल र्एका ६ र्टा र्ोलपत्र लाई बोलपत्र मूल्र्ाङ्कमा समारे्श गरिएको । 
बोलपत्र मलु्र्ाङकिको लानग छिौट र्एका ६ र्टा र्ोलपत्रहरुले लागत अिमुािर्न्दा िमशः 
40.28%, 36.38%, 35.66%, 14.55%, 8.35% ि 2.57% कम िकम कबोल गिेका ि 
बोलपत्र मलु्र्ाङकिको लानग छिौट र्एका बोलपत्रदाता मध्रे् सरै्र्न्दा बढी कर्ोल गिे र्ोलपत्रले मात्र 
आर्श्र्क र्ोग्र्ता पिुा गिी खरिद सम्झैताको लानग छिौट गरिएको । अन्र् बोलपत्रदाताले पेश गिेको 

http://www.bolpatra.gov.np/
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अिरु्र्को प्रमाणपत्र हेदाव निमावण गिव खोखजएको संिचिा र्न्दा ठूला ि जक्रटल संिचिा निमावण गिेको 
देखखन्छ । ति ती प्रमाणपत्रको त्र्पूणव मलु्र्ाङकि िगिी "सरै्र्न्दा िखजक" को आधािमा मलु्र्ाङकि 
गरि ग्राह्य िमानिि ुनिर्म संगत देखखएि साथै बोलपत्र कागजात तर्ािी गदाव क्रर्नर्न्न गखल्तहरु र्एका ि 
बोलपत्र मलु्र्ाङकिको िममा बोलपत्र कागजातमा र्एको गल्ती पिा लागेको र्एता पनि बोलपत्र िद्द 
िगरि गलत र्एको र्ोग्र्ताका आधािहरुमा िै ऐि कािूिको व्र्र्स्थालाई तोडमोड गिी मिलाग्दो 
तर्िले बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गिी खस्र्कृत गिेको देखखन्छ ।  

 

१३. स्र्ास््र् सेर्ा क्रर्र्ाग, काठमाण्डौ । 
निरे्दकले उठाएका प्रमखु क्रर्षर्हरुः  

क)  बोलपत्र कागजातमा िाखखएका बोलपत्रदाताको र्ोग्र्तामा मेनडकल उपकिण ममवतको कार्व अिरु्र् 
आर्श्र्क पिे ति िेपालमा मेनडकल उपकिण ममवतको लानग छुटै्ट फमव/कम्पिी दताव िगिी उपकिण 
ि सोका पाटपूजाव खरिद नबिी गिे गिी फमव/कम्पिी दताव र्एका ि सोहीबाट मेनडकल उपकिण 
ममवतको काम हुँदै आएको । जसको कािण ममवतको अिरु्र्को प्रमाणपत्र पेश गिव िसक्रकि ेर्एकोले 
बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्तामा िहेको …..Cumulative contract value of at least 10 

Million NPR within 5 years र्ने्न र्ोग्र्ता हटाउि ुपिे । त्र्स्तो अिरु्र्को प्रमाणपत्र एकाध फमवले 
मात्र प्रदाि गिव सक्िे र्एकोले अरुलाई बोलपत्रमा बखित गिे क्रकनसमले सो क्रकनसमका प्रार्धाि 
िाखखएको ।   

ख) Financial Situation माग गिेपनछ Cash Flow Capacity आर्श्र्क िहिुे हुँदा हटाउिपुिे साथै Cash Flow 

Requirement पनि minimum Average Turnover of the past 3 year र्न्दा बढी हिु गएको । 

ग) PPM Fee is the six monthly   को सट्टा PPM Fee is the three monthly िाख्नपुिे ।   

अध्र्ार्िबाट देखखएको व्र्होिाः 

क) बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निम्िािसुािको निधाविण गरिएको छ । 

 Qual i f i cat i on Cr i t er i a 
2.3.2 Aver age 
Annual  Tur nover  

Mi ni mum aver age annual  t ur nover  of  NRs 60 mi l l i on (f or  each 
l ot ), cal cul at ed as gr oss i ncome f r om t he bal ance sheet , 
over  past  t hr ee (3) year s. 
Lead Par t ner  40% 
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Ot her  Par t ner  (s) 25% 
2.3.3 Fi nanci al  
Resour ces 

The f ol l owi ng cash-f l ow i s expect ed t o be needed f or  each 
l ot , NPR 25 mi l l i on f or  each l ot . 
Lead Par t ner  40% 
Ot her  Par t ner  (s) 25% 

2.4.1 Gener al  
Exper i ence 

The bi dder  shal l  have a mi ni mum of  5 (f i ve) year s of  
exper i ence i n suppl y, del i ver y, i nst al l at i on, cal i br at i on 
and t est i ng, user  t r ai ni ng and mai nt enance of  hospi t al  
equi pment  i n t he Pur chaser 's count r y wi t h good t r ack r ecor d 
of  cust omer  sat i sf act i on, pr i or  t o t he appl i cat i ons 
submi ssi on deadl i ne. 

2.4.2 Speci f i c  
Mai nt enance 
Exper i ence (a) 
Cont r act s of  
Si mi l ar  Si ze and 
Nat ur e 

Per f or mance as a cont r act or  f or  t he mai nt enance of  medi cal  
equi pment  f or  a cumul at i ve cont r act  val ue of  at  l east  10 
mi l l i on NPR wi t hi n t he l ast  f i ve (5) year s t hat  have been 
successf ul l y compl et ed.  

 

बोलपत्रदाताको लानग निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता क्रर््षेण गदाव निम्ि व्र्होिा देखखन्छ ।  

i . Gener al  Exper i ence मा नबगत ५ बषव देखख िेपाल नर्त्रकै हखस्पटलमा Equi pment  
Mai nt enance लगार्तका काम गिेको हिुपुिे गिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको जसको कािण िेपाल 
नर्त्र सो बमोखजमको कार्व िगिेका कम्पनिले बोलपत्रमा सहर्ानग हिु सक्िे अर्स्था ििहेको । 
र्सबाट नबदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गिव क्रर्गतमा ५ बषव देखख िेपालमा सोही क्रकनसमको 
कार्व गिेको हिुपुिे देखखन्छ । क्रर्गत ५ बषवदेखख िेपालमािै काम गिेको हिुपुिे गिी र्ोग्र्ता माग 
गिुवको औखचत्र् प्रस्ट हिु िसकेको।  

i i . उि बोलपत्र आह्वाि गिुवर्न्दा पक्रहले गरिएको Sur vey मा ११ कम्पनिले Responsi ve गिेका ि 
नत मध्रे् ६ कम्पिीले बोलपत्रमा सहर्ानगता जिाउि सक्रकि े देखखएको ि Sur vey मा सहर्ानग 
िर्एका अन्र् दईु कम्पिीको उि र्ोग्र्ता ि क्षमता िहेको र्ने्न प्रनतरे्दि पेश गिेको देखखन्छ । 
उि Sur vey Repor t  मा निरे्दकले उठाए जस्तो धेिै कम्पिी संग त्र्स्ता Hospi t al  
Equi pment  ममवत गिे क्षमता र्एता पनि नबगतमा सो क्रकनसमको काम गिेको प्रमाणपत्र र्ए 
िर्एको सम्बन्धमा कुिै कुिा उल्लेख िर्एको । 



34 
 

i i i . लागत अिमुाि िकम फिक फिक र्एता पनि सरै् Lot  को लानग एकै क्रकनसमको र्ोग्र्ता 
निधाविण गिेको पाईर्ो जसको कािण स्पष्ट र्एि । 

ख)  रु ६० लाख र्न्दा बक्रढको बोलपत्र अनिर्ार्व रुपमा e-Bi d गिेको हिुपुिे व्र्र्स्था र्एकोमा र्स ठेक्कामा 
सो बमोखजम गिेको देखखएि । 

ग) उि बोलपत्र २०७३।४।३८ मा आह्वाि र्एको र्एता पनि २०७३।३।३० मा संशोधि र्एको ि 
सो संशोधिलाई समारे्श गरि बोलपत्र कागजात तर्ाि िगरिएको ।  

घ) निरे्दकले र्िे जस्तो Cash Flow Requirement पनि minimum Average Turnover of the past 3 year 

र्न्दा बढी हिु गएको र्ने्न नबषर् निरे्दकले र्ि ेजस्तो िर्एको । बोलपत्र कागजातमा Cash Flow 

Requirement  25 Million ि minimum Average Turnover of the past 3 year 60 Million िहेको 
देखखन्छ । 

ङ) बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको सहर्ानगता ि बोलपत्रदाताले कबोल गिेको अंक तथा बोलपत्र मलु्र्ांकिको 
निचोडको अर्स्था निम्िािसुाि िहेको छ । 

Lot  Cost  Est i mat e 
Amount  

Bi dder 's Name Bi dder 's Quot ed 
Amount  

% Above 
or  Bel ow 

Cost  
Est i mat e 

Subst ant i al  
Responsi ve 

or  Not  

Cause of  
Nonr esponsi ve 

Lot  
1 15,93,01,763.00 

Li f e Li ne 
Tr ade I nt . 
Lt d. 

15,83,30,006.50 

-0.61 

Responsi ve  

Hospi t ec 
Ent er pr i ses 

15,87,89,069.00 
-0.32 

Responsi ve  

Medt r oni x 
Nepal  Pvt . 
Lt d. 

18,04,14,497.10 

13.25 

Non- 
r esponsi ve 

No t echni cal  
pr oposal  and 
i nadequat e 
per sonnel .  

East  West  
Concer n 

15,37,11,640.00 

-3.51 

Non- 
r esponsi ve 

Techni cal  
Pr oposal  not  
submi t t ed.  

Bi omed 
I nt er nat i onal  
Pvt . 

10,10,09,603.90 

-36.59 

Non- 
r esponsi ve 

Bi d f or  al l  3 
l ot s, but  bi d 
secur i t y onl y 
f or  one l ot . 
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Lot  
2 

21,15,76,145.00 

Hospi t ec 
Ent er pr i ses 

20,71,57,928.00 
-2.09 

Responsi ve  

Medt r oni x 
Nepal  Pvt . 
Lt d 

21,97,50,101.98 

3.86 

Non- 
r esponsi ve 

No t echni cal  
pr oposal  and 
i nadequat e 
per sonnel . 

East  West  
Concer n 

15,49,92,834.00 

-26.74 

Non- 
r esponsi ve 

Techni cal  
Pr oposal  not  
submi t t ed. 

Bi omed 
I nt er nat i onal  
Pvt . 

12,57,26,924.45 

-40.58 

Non- 
r esponsi ve 

Bi d f or  al l  3 
l ot s, but  bi d 
secur i t y onl y 
f or  one l ot . 

Lot  
3 

22,07,90,514.00 

Hospi t ec 
Ent er pr i ses 

21,71,03,736.00 
-1.67 

Responsi ve  

Medt r oni x 
Nepal  Pvt . 
Lt d 

23,84,14,453.60 

7.98 

Non- 
r esponsi ve 

No t echni cal  
pr oposal  and 
i nadequat e 
per sonnel . 

East  West  
Concer n 

17,16,53,780.00 

-22.25 

Non- 
r esponsi ve 

Techni cal  
Pr oposal  not  
submi t t ed. 

Bi omed 
I nt er nat i onal  
Pvt . 

16,12,54,836.35 

-26.96 

Non- 
r esponsi ve 

Bi d f or  al l  3 
l ot s, but  bi d 
secur i t y onl y 
f or  one l ot . 

Medi l ux 
Syst ems 

17,10,72,508.00 
-22.52 

Responsi ve  

   

उपिोि बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको क्रर््षेण गदाव निम्ि व्र्होिा देखखन्छ । 

i. मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि बमोखजम Biomed International Pvt. ले तीिर्टै lots को लानग बोलपत्र दाखखला 
गिेकोमा एउटा मात्र Lot लाई पगु्िेगिी बोलपत्र जमाित पेश गिेकोले बोलपत्र पिीक्षणमा असफल 
र्एको । 

ii. Medtronix Nepal Pvt. Ltd ि East West Concern तीि र्टै lots को लानग बोलपत्र दाखखला गिेकोमा 
दरैु्ले Technical Proposal िबझुाएको कािण गाह्य िर्एको देखखन्छ । बोलपत्र कागजातको 
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Evaluation Criteria को Qualification criteria को 1.1 Adequacy of Technical Proposal मा "Non-

submission of the Technical Proposal will cause disqualification of the bid." र्नि उल्लेख गिेको ि 
सोही बमोखजम Technical Proposal पेश िगिेको कािण उि दईु बोलपत्रदाताले पेश गिेको बोलपत्रलाई 
ग्राह्य िमानिएको देखखन्छ । Technical Proposal पेश िगिेका र्निएको दईु बोलपत्रदाता मध्रे् 
Medtronix Nepal Pvt. Ltd ले सरै् Lots मा लागत अिमुाि र्न्दा बढीमा बोलपत्र दाखखला गिेको ि 
East West Concern ले Lot 1 मा लागत अिमुाि र्न्दा -३.51% कममा, Lot 2 मा लागत अिमुाि र्न्दा 
-२६.७४% कममा ि Lot ३ मा लागत अिमुाि र्न्दा -२२.२५% कममा बोलपत्र दाखखला गिेको 
देखखन्छ  ।उि बोलपत्रमा e-Bid Submission िर्एको कािण बोलपत्रदाताले Technical Proposal पेश 
गिे िगिेको Cross Verification गिव सक्रकएि । Technical Proposal पेश िर्एको र्ने्न सम्बन्धमा थप 
अिसुन्धाि गिुवपिे देखखन्छ । 

iii. बोलपत्र मलु्र्ांिको लानग प्रक्रर्नधक सनमनत गठि गरिएको ि सो सनमनतको प्रनतरे्दि बमोखजम Lot 1 मा 
Life Line Trade Int. Ltd ि Hospitec Enterprises, Lot 2 मा Hospitec Enterprises ि Lot 3 मा Hospitec 

Enterprises Substantial Responsive Bidder उल्लेख गरिएको । Lot 3 मा बोलपत्र दाखखला गिे 
Medilux Systems ले Qualification Criteria को General Experience बमोखजम क्रर्गत ५ बषव देखख 
िेपालमा ममवत संर्ािको काम गिेको हिुपुिे र्ने्न र्ोग्र्ता िपगेुको र्नि Substantial Non-responsive 

Bidder मािेकोमा बोलपत्र मलु्र्ांकि सनमनतले उि बोलपत्रदाता Medilux Systems को र्ोग्र्ता 
सम्बन्धमा िेपालगञ्ज मेनडकल कलेजको नमनत १५ सेप्टेम्बि २०१६ को पत्र अिसुाि अिरु्र् पिुा 
र्एको देखखएकोले उि बोलपत्रदातालाई सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही मानि प्राक्रर्नधक सनमनतले ददएको 
प्रनतरे्दि र्न्दा फिक गरि निणवर् गिेको देखखन्छ ।  

iv. मलु्र्ांकि प्रनतर्दि बमोखजम Lot 1 मा लागत अिमुाि र्न्दा ०.६१% घक्रट,  Lot 2 मा लागत अिमुाि 
र्न्दा २.०९% घटी ि Lot 3 मा लागत अिमुाि र्न्दा २२.५२% ले घक्रटमामा बोलपत्र खस्र्कृनत लानग 
पेश र्एको ि सोही बमोखजम खरिद सम्झैता गिेको देखखन्छ । 

v. र्स बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको नब्षेण गदाव Lot 1 ि Lot 2 मा लगर्ग लागत अिमुाििै 
बिाबिमा खरिद सम्झैता र्एको देखखन्छ ।ममवत संर्ाि जस्तो बास्तक्रर्क लागत सहजै एक्रकि गिव 
िसक्रकि ेकाममा पनि लागत अिमुाि बिाबििै खरिद सम्झैता हिु ुआकखस्मक संर्ोजि मात्र हिु सक्दैि 
। Lot 3 मा नबदेशी बोलपत्रदाले समेत बोलपत्र दाखखला गिेको ि उि बोलपत्र ग्राह्य र्एको कािण 
प्रनतस्पनधव िकममा खरिद सम्झौता र्एको देखखन्छ । मलु्र्ांकिको लानग गठि र्एको प्राक्रर्नधक 
सनमनतको प्रनतरे्दिमा नबदेशी बोलपत्रदातालाई ग्राह्य िर्एको उल्लेख गिी Lot 1 ि Lot 2 जस्तै Lot 3 मा 
पनि लागत अिमुाि र्िार्ििै हिुेगिी बोलपत्र छिौट गरिएको । Lot 1 ि Lot 2 मा प्रनतस्पधाव िहिुकुो 
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कािण Qualification Criteria मा िहेको प्रार्धािको कािण हो र्ा बोलपत्रदाताहरु क्रर्चमा र्एको 
नमलेमतोको कािण हो सो को क्रर््षेण गिव सक्रकएि ।   

निश्कषवः 

प्राप्त कागजपत्र अध्र्र्ि गदाव बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सामान्र्तर्ा Annual 

Turnover माग गदाव नबगत १० बषव मध्रे् तीि बषवको औषत माग गिे गरिएकोमा क्रर्गत तीि बषवको 
Average Annual Turnover माग गरिएको, Gener al  Exper i ence मा नबगत ५ बषव देखख िेपाल नर्त्रकै 
हखस्पटलमा Equi pment  Mai nt enance लगार्तका काम गिेको हिुपुिे गिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको जसको 
कािण नबदेशी बोलपत्रदाता ले बोलपत्र पेश गिव क्रर्गतमा ५ बषव देखख िेपालमा सो क्रकनसमको कार्व गिेको 
हिुपुिेमा, लागत अिमुाि िकम फिक फिक र्एता पनि सरै् Lot  को लानग एकै क्रकनसमको र्ोग्र्ता निधाविण 
गरिएको, रु ६० लाख र्न्दा बक्रढको बोलपत्र अनिर्ार्व रुपमा e-Bi d गिेको हिुपुिे सो बमोखजम िगरिएको, 
सार्वजनिक खरिद ऐिको नमनत २०७३।३।३० मा र्एको पक्रहलो संशोधिलाई समारे्श गरि बोलपत्र 
कागजात तर्ाि िगरिएको । तीि र्टै lots को लानग बोलपत्र दाखखला गिेकोमा दईु बोलपत्रदाताले 
Technical Proposal िबझुाएको कािण गाह्य िर्एको देखखन्छ । उि बोलपत्रमा e-Bid Submission िर्एको 
कािण बोलपत्रदाताले Technical Proposal पेश गिे िगिेको Cross Verification गिव सक्रकएि ।र्स बोलपत्रमा 
बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको प्रकृनत हेदाव उि Technical Proposal पेश िर्एको र्ने्न सम्बन्धमा तालकु 
निकार्बाट थप छािक्रर्ि गिुवपिे देखखन्छ । 

Lot 1 मा लागत अिमुाि र्न्दा ०.६१% घक्रट,  Lot 2 मा लागत अिमुाि र्न्दा २.०९% घटी ि Lot 3 मा 
लागत अिमुाि र्न्दा २२.५२% ले घक्रटमा खरिद सम्झौता गरिएको, बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको 
नब्षेण गदाव Lot 1 ि Lot 2 मा लागत अिमुाििै बिाबि खरिद सम्झैता र्एको ि ममवत संर्ाि जस्तो 
बास्तक्रर्क लागत सहजै एक्रकि गिव िसक्रकिे काममा पनि लागत अिमुाि बिाबि िै खरिद सम्झौता हिु ु
आकखस्मक संर्ोजि मात्र हिु िसक्ि े। Lot 1 ि Lot 2 मा प्रनतस्पधाव िहिुकुो कािण Qualification Criteria मा 
िहेको प्रार्धािको कािण हो र्ा बोलपत्रदाताहरु क्रर्चमा र्एको नमलेमतोको कािण हो तालकु निकार्बाट 
छािक्रर्ि हिुपुिे । 

यसमा, केवल प्रतिस्पर्ाा देखाउने सम्मको उदेश्य राखख तसतमि बोलपत्रदािाहरुबाट मात्र खररद गने खालको 
पररखस्ििी उत्पन्न गराइ ििा ममाि जस्िो कायामा लागि अनुमान भन्दा बढी घट्नेको ववतभन्न कारणले Non 

responsive भै लागि अनुमानकै हाराहारीमा बोलपत्र स्वीकृि हुनुका वीच िालमेल तमल्न नसकेको हुुँदा स्वास््य 
मन्त्रालयबाट ववशेष छानववन टोली गठन गरी सो खररद प्रक्रियालाई छानववन गरी कायाान्वयन गना समेि स्वास््य 
मन्त्रालय ििा स्वास््य सेवा ववभागलाई लेखख पठाउने । 
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१४. कम्पनि िखजििको कार्ावलर्, नत्रपिेुश्वि, काठमाडँौ । 

उजिुी/निरे्दकले उठाएको संखक्षप्त ब्र्होिा  

नमनत २०७३।६।१ गते िाजधािी दैनिक पनत्रकामा प्रकाखशत प्र्ाकेज िं १/२०७३।०७४ छपाई सम्र्न्धी 
सामाि ि १/२०७३।०७४ फोटोकपी पेपि सप्लाई सम्र्न्धी नसलबन्दी दिर्ाउपत्र आब्हािको सूचिाको 
बमोखजम १५ ददि नर्त्र दिर्ाउपत्र खरिद गरि १६ औ ंददिको १२ बजे नर्त्र दिर्ाउपत्र दाखखला गिुव पिेछ 
र्िेकोमा दिर्ाउपत्र खरिद गिे अखन्तम ददि असोज १५ गते शनिर्ाि पिव गई कार्ावलर् क्रर्दा िहेकोले सोको 
र्ोनलपल्ट लाई १५ ददि मानु्न पिेमा १७ गते ११:३० बजे दिर्ाउपत्र दाखखला गिव जाँदा १६ गते १२ 
बजे िै दताव प्रक्रिर्ा बन्द गिेको ि दिर्ाउपत्र दाखखला गिव िददएकोले सो कार्व निर्म संगत जािकािी पाँउ 
र्ने्न सम्र्न्धमा  गिुासो प्राप्त र्एको । 

गिुासोको अध्र्र्िबाट देखखएको ब्र्होिा  

१. उि फोटोकपी पेपि ि छपाई संग सम्र्खन्धत खशलर्न्दी दिर्ाउपत्रको सम्र्न्धमा कम्पिी िखजष्टिको 
कार्ावलर्बाट प्रमाखणत खशलर्न्दी दिर्ाउपत्र िाखेको पाईर्ो । साथै उि दिर्ाउपत्रहरु नमनत 
२०७३।६।१ गते िाजधािी दैनिक पनत्रकाको पषृ्ठ ०९ मा प्रकाखशत र्एको पाईर्ो । उि सूचिामा 
प्रथम पटक प्रकाखशत र्एको नमनतले १५ ददि नर्त्र निर्मािसुाि दस्तिु नतिी खरिद गिव सक्रकिे साथै उि 
खशलर्न्दी दिर्ाउपत्र १६ औ ंददिको १२:०० बजे खोनलिेछ र्नि सूचिामा उल्लेख र्एको ।  

२. खरिद गिे तथा दाखखला गिे अखन्तम ददिमा सार्वजनिक नबदा पिेमा के गिे र्ने्न क्रर्षर् बोलपत्र 
कागजातमा उल्लेख िर्एको । र्स सम्र्न्धमा सार्वजनिक खरिद एि २०६३ ि निर्मार्ली २०६४ मा 
स्पष्ट ब्र्र्स्था िर्एको ति नसलबन्दी दिर्ाउपत्र खरिद गिव न्रू्ितम १५ ददिको समर्ार्धी ददि ुपिेमा 
खरिद गिे अखन्तम नमनतमा सार्वजनिक नबदा पिेको कािण नसलर्न्दी दिर्ाउपत्र खरिद गिव १४ ददि मात्र 
प्राप्त गिेको देखखन्छ । 

३. उि कार्वका लागी १० र्टा फमवहरुले खशलर्न्दी दिर्ाउपत्र खरिद गिेको पाईर्ो । उि कार्ावलर्को 
नमनत २०७३।६।१६ को निणवर्ािसुाि उि सूचिाउपि पिव आएका रितपूर्वका नसलर्न्दी दिर्ाउपत्रहरु 
मूल्र्ाङकि सनमनत, कार्ावलर्का प्रनतनिनध ि (६र्टा) कोशेली रेड नलक प्रा नल , प्रोफेशिल रेड नलक , 
न्रू् उत्सर् रेड कन्सि्व, क्रहमाल बकु्स एण्ड स्टेशििी, एि पी रेड एण्ड स्टेशििी ि ददपक्रकिण क्रप्रखन्टङ 
एण्ड रेडस का प्रनतनिनधहरुको िोहर्िमा खोनलएको िेकडवबाट देखखन्छ र्िे गिुासोकताव Dolphin Offset 

Press  Naya Baneshwor Kathmandu ले उि सूचिाको नसलर्न्दी दिर्ाउपत्र रितपूर्वक खरिद तथा 
दाखखला गिेको देखखदैि । 

निष्कषव: 
कम्पिी िखजिड कार्ावलर्ले छपाई तथा फोटोकपी पेपि सप्लाईको लागी नसलबन्दी दिर्ाउपत्र आब्हाि 
गिेको ि आब्हाि र्एको १५ ददि सम्म खरिद गिे ि १६ औ ंददि दाखखला गिे गिी नसलर्न्दी दिर्ाउपत्र 
आब्हाि र्एको ि १५ औ ं ददि सार्वजनिक नबदा पिेको देखखन्छ। उि दिर्ाउपत्र कागजातमा बोलपत्र 
खरिद गिे ि दाखखला गिे अखन्तम नमनतमा सार्वजनिक क्रर्दा पिेमा के गिे र्ने्न सम्र्न्धमा उल्लेख िर्एको 
साथै सार्वजनिक खरिद एि तथा निर्मार्लीमा पनि सो सम्र्न्धी ब्र्र्स्था िर्एको । खरिद गिे अखन्तम 
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नमनतमा सार्वजनिक नबदा पिेको कािण खरिद कतावले नसलर्न्दी दिर्ाउपत्र खरिद गिव १४ ददि मात्र प्राप्त 
गिेको देखखन्छ जिु सार्वजनिक खरिद निर्मार्नलको निर्म ८४ बमोखजम ििहेको । 

सावाजतनक खररद गदाा पक्रहल्य न ैत्यसको योजना बनाई कक्रहले सचूना प्रकाशन गने, ववदा पछा पदैन, 
परेमा के गन,ेकक्रहले सम्म खरीद गन,े कक्रहले बझुाउने र कक्रहले खोल्ने भन्ने ववषय आर्ारभिू रुपमा 
स्पस्ट गनुा पनमेा यस केशमा त्यस्िो केही भएको पाइएन सािै बझुाउने समय र तमति समेि स्पस्ट 
नगरी कागजाि ियारीमा लापारवाही गरेको ििा खरीद गन ेक्रदन ववदा परेमा त्यस पतछका अन्य कायाहरु 
पतन िमशः सोही अनसुार सदैजाने मलुकुी ऐन र काननूी व्याख्या ऐन अनरुुप ििा चलनचल्िीमा हुुँदै 
आएको अभ्यासको पतन पालना नभएको ।  

 

 

१५. बासँगढी िगिपानलका, बददवर्ा । 

उजिुी/निरे्दकले उठाएको संखक्षप्त ब्र्होिा  

नमनत २०७३।१२।२९ मा बाँसगढी िगिपानलका बददवर्ाबाट आह्वाि र्एको ठेक्का िं BMO-01/2073-74 

को बोलपत्र सम्र्न्धमा २०७४।१।२७ गते सम्म टेन्डि खरिद गिे समर्ार्नध र्एकोमा सो ददि 
सार्वजनिक नबदा पिव गएकोले २०७४।१।२८ गते सम्म खरिद गिे ि २९ गते १२ बजे सम्म E-Bid 

बाट बोलपत्र दताव गिाउि पाउि ुपिेमा २०७४।१।२८ गते १२ बजे सम्म मात्र E-Bid बाट बोलपत्र 
दताव गिाउिे ब्र्र्स्था गिेको ि िगिपानलकालाई मौखखक अििुोध गदाव समेत कुिै र्ास्ता िगिेकोले E-Bid 
बाट बोलपत्र Submit गिे अनधकाि बखित र्एकोले सो बोलपत्र िद्द गरि पिु: Re-Tender गिाउि े
ब्र्र्स्था गरिददिहुिु र्नि अििुोध र्ई आएको । 

गिुासोको अध्र्र्िबाट देखखएको ब्र्होिा  

 उि बोलपत्र पिु टेन्डि गरिपाँउ र्ने्न क्रर्षर्मा र्स कार्ावलर्को च िं १४१४, नमनत २०७४।२।४ 
को पत्रािसुाि उि ठेक्का सम्र्न्धमा के र्एको हो र्थाथव क्रर्र्िण उपलब्ध गिाईददिहिु र्िी IT शाखा 
बाट पत्राचाि र्एको । 

 उि ठेक्का नमनत २०७३।१।२९ गते िाजधािी दैनिक पनत्रकामा ३० ददि े सार्वजनिक सूचिा 
प्रकाशि र्एको । 

 नमनत २०७४।१।२७ गते टेन्डि खरिद गिे समर्ार्धी र्एकोमा सोही ददि सार्वजनिक नबदा पिव 
गएको हदुा उि नमनतको र्ोनलपल्ट कार्ावलर् समर्नर्त्र टेन्डि खरिद गिे समर् र्एको । 

 २०७४।१।२९ गते ददिको १२ बजे सम्म उि ठेक्काको E-Bid बोलपत्र दताव गिाउिे समर्ार्धी 
२०७४।१।२८ गते ददिको १२ बजे सम्म मात्र तोकीएको । 
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 नमनत २०७४।१।२८ गते कार्ावलर् समर् नर्त्र मौखखक रुपमा जािकािी नलि आएका 
बोलपत्रदाताहरुलाई निर्मािसुाि बोलपत्र दस्तिु नतिी तोक्रकएको समर्नर्त्र बोलपत्रको Hard copy नलि 
अििुोध गरिएको । 

 तोक्रकएको समर् नर्त्र दताव र्एका बोलपत्रदाताहरुको निर्मािसुाि नमनत २०७४।१।२९ गते ददिको 
२ बजे बोलपत्र खोनलएको । 

 

ख)  निष्कषव: 
 उि ठेक्का सम्र्न्धमा Hardcopy bflvnf ug]{ अखन्तम नमनत २०७३।१।२७ गते सम्म र्एको ि उि 

ददि सार्वजनिक नबदा पिेकोले नमनत २०७४।१।२८ गते १२ बजे सम्म  ि E-Bid माफव त नमनत 
२०७३।१।२९ गते सम्म दताव गिे म्र्ाद हिु ुपिेमा नमनत २०७४।१।२८ गते १२ बजे सम्म मात्र 
निधाविण गरिएकोले दईु फिक माध्र्ाम फिक फिक बोलपत्र दाखखला गिे अर्धी निधाविण गिेको 
देखखएकोले सबै क्रकनसमका बोलपत्रदातालाई समाि अर्नध प्राप्त गिेको देखखएि । 

 

१६.  Unit Doctors Quarter Building निमावण खरिद, हेटौडा । 
 

हेटौडा अस्पतालको 8 Unit Doctors Quarter Building निमावण लानग रु. ३,०८,६५,८८८।-  को लागत 
अिमुाि स्र्ीकृत र्ई नमनत २०७३।१२।९ मा दईु खाम प्रणाली बमोखजमको बोलपत्र आह्वाि र्एको ि 
प्राक्रर्नधक प्रस्तार्मा  सािर्तूरुपमा ग्राह्य हिुे २ र्टा बोलपत्रदाताले पेश गिेको आनथवक प्रस्तार् 
२०७४।२।१७ मा खोनलएको ि बोलपत्र पेश गिे मध्रे् न्रू्ि मलु्र्ांक्रकत सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही 
बोलपत्रदाता श्री मतृसंजीर्िी एण्ड क्रर्न्ध्र्ािल जे.नर्. को रु. २,१४,८८,४८६।९२ (VAT कन्टेन्जेन्सी 
बाहेक) को बोलपत्र छिौट र्ई नमनत २०७४।२।२६ मा खरिद सम्झौताको लानग पत्र जािी गरिएको ि 
अिगुमिको समर् सम्म खरिद सम्झौता िर्एको । 
 
उि बोलपत्र सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि 
अध्र्र्ि गदाव निम्ि कनम कमजोरिहरु देखखन्छि ्। 

क)  उि खरिदको लानग बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तथा खरिद गरुुर्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि । 

ख)  सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ३१च मा "दईु किोड रूपैर्ाँर्न्दा बढी ि एक अिब 
रूपैर्ाँसम्मको लागत अिमुाि र्एको निमावण कार्वको खरिदमा ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा बाहेक 
िाक्रिर्स्तिको खलुा बोलपत्रको माध्र्मद्वािा स्र्देशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई खरिद 
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गिुव पिेछ" र्ने्न व्र्र्स्था र्एकोमा र्स बोलपत्रको Bid Data Sheet को ITB 4.2 Eligible Country मा All 

Country उल्लेख गरिएको जिु खरिद निर्मार्लीको प्रार्धाि बमोखजम िर्एको । 

ग)  र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको िमूिा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताले पेश गिुवपिे स्र्रं् 
घोषणापत्रलाई Letter of Bid मा िै समारे्श गिी छुटै्ट माग गिव िपिे गिी व्र्र्स्था गरिएता पनि उि 
बोलपत्रमा स्र्रं् घोषणापत्र छुटै्ट पनि माग गरिएको ।  

घ)  र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको Standard Bidding Document मा बोलपत्रदाताको लानग Contracts of 

Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सामान्र्तर्ा लागत अिमुािको ८०% ले हिु आउि े
िकम बिाबिको अिरु्र् माग गिुव पिेमा सो र्न्दा बढी हिुेगिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको । उि 
प्रार्धाि अिसुाि िकम रु. १.७३ किोड को अिरु्र् माग गिुव पिेमा २ किोड माग गरिएको । 
सामान्र् प्रचलि र्न्दा बढी र्ोग्र्ता निधाविणको क्रर्शेष कािण माग गदाव क्रर्शेष कुिै कािण ििहेको 
जािकािी प्राप्त र्एको । 

ङ)  बोलपत्र सम्बन्धी कागजात insurance Provision को Works, Plant and Material को Provision मा "As 

per agreement  amount" उल्लेख गिेको तथा अन्र् प्रर्धािहरु पनि केही उल्लेख िगिी खाली छोडेको 
साथै खरिद सम्झौतामा पनि सोही क्रकनसमको प्रार्धाि िाखेको ।  

च)  आनथवक बोलपत्र खोल्िे मचुलु्कामा "Sanitary Item 3.02 महलको अंक महलमा रु.३००० ि अक्षि 
महलमा रु. ३०० र्एको" र्नि कैक्रफर्त उल्लेख गिेको । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को 
निर्म ८० को उपनिर्म (३) मा अंक ि अक्षिमा फिक पिेमा अक्षिलाई मान्र्ता ददिपुिेछ र्ने्न 
उल्लेख र्एता पनि बोलपत्र मलु्रं्कि गदाव रु.३०० िाखेि मलु्र्ांकि गिुवपिेमा रु.३००० िै िाखेि 
मलु्र्ांङकि गिेको ि खरिद सम्झौतामा पनि सोही िकम उल्लेख र्एको कािूि क्रर्परित देखखएको । 

छ)  प्राक्रर्नधक बोलपत्रको मलु्र्ांङकि र्ए पिात सो र्ोलपत्र अनधकािप्राप्त अनधकािीबाट स्र्ीकृत गिाई 
आनथवक प्रस्तार् खोल्िे सूचिा जािी गिुवपिेमा प्राक्रर्नधक बोलपत्र स्र्ीकृत गिाएको देखखएि । 

१७. Unit Staff Quarter Building निमावण , हेटौडा । 

हेटौडा अस्पतालको 12 Unit Staff Quarter Building निमावण लानग रु. ४,४४,०८,८००।५७  को लागत 
अिमुाि स्र्ीकृत र्ई नमनत २०७३।१२।९ मा दईु खाम प्रणाली बमोखजमको बोलपत्र आह्वाि र्एको ि 
प्राक्रर्नधक प्रस्तार्मा  सािर्तूरुपमा ग्राह्य हिु े १ र्टा बोलपत्रदाता ले पेश गिेको आनथवक प्रस्तार् 
२०७४।२।१७ मा खोनलएको ि बोलपत्र पेश गिे मध्रे् न्रू्ि मलु्र्ांक्रकत सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही 
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बोलपत्रदाता श्री र्ानिर्ा/इनतहाँस जे.नर्. को रु. ३,१७,७७,७६२।६२ (VAT कन्टेन्जेन्सी बाहेक) को बोलपत्र 
छिौट र्ई नमनत २०७४।२।२६ मा खरिद सम्झौताको लानग पत्र जािी गरिएको । 

 

उि बोलपत्र सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र मूल्र्ांकि प्रनतरे्दि 
अध्र्र्ि गदाव निम्ि कनम कमजोरिहरु देखखन्छ । 

क)  उि खरिदको लानग बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तथा खरिद गरुुर्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि । 

ख)  सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ३१च मा "दईु किोड रूपैर्ाँर्न्दा बढी ि एक अिब 
रूपैर्ाँसम्मको लागत अिमुाि र्एको निमावण कार्वको खरिदमा ऐिको दफा १५ को अर्स्थामा बाहेक 
िाक्रिर्स्तिको खलुा बोलपत्रको माध्र्मद्वािा स्र्देशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रनतस्पधाव गिाई खरिद 
गिुव पिेछ" र्ने्न व्र्र्स्था र्एकोमा र्स बोलपत्रको Bid Data Sheet को ITB 4.2 Eligible Country मा All 

Country उल्लेख गरिएको जिु खरिद निर्मार्लीको प्रार्धाि बमोखजम िर्एको । 

ग)  र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको िमिुा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाताले पेश गिुवपिे स्र्रं् 
घोषणापत्रलाई Letter of Bid मा िै समारे्श गिी छुटै्ट माग गिव िपिे गिी व्र्र्स्था गरिएता पनि उि 
बोलपत्रमा स्र्रं् घोषणापत्र छुटै्ट पनि माग गरिएको ।  

घ)  र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको Standard Bidding Document मा बोलपत्रदाताको लानग Contracts of 

Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सामान्र्तर्ा लागत अिमुािको ८०% ले हिु आउि े
िकम बिाबिको अिरु्र् माग गिुव पिेमा सो र्न्दा बढी हिुेगिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको । उि 
प्रार्धाि अिसुाि िकम रु. २.५४ किोड को अिरु्र् माग गिुव पिेमा ३ किोड माग गरिएको । 
सामान्र् प्रचलि र्न्दा बढी र्ोग्र्ता निधाविणको क्रर्शेष कािण माग गदाव क्रर्शेष कुिै कािण ििहेको 
जािकािी प्राप्त र्एको । 

ङ)  बोलपत्र सम्बन्धी कागजात insurance Provision को Works, Plant and Material को Provision मा "As 

per agreement  amount" उल्लेख गिेको तथा अन्र् प्रार्धािहरु पनि केही उल्लेख िगिी खाली छोडेको 
साथै खरिद सम्झौतामा पनि सोक्रह क्रकनसमको प्रर्धाि िाखेको ।  

च)  उि बोलपत्रमा २ र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा एउटा बोलपत्र क्रफताव नलएको कािण एउटा मात्र 
बोलपत्र कार्म िहेको ि दाखखला र्एको बोलपत्रमा लागत अिमुाि र्न्दा 0.०७% कम िकम 
बोलकबोल गिेको ि सोही िकमको बोलपत्र स्र्ीकृत र्ई खरिद सम्झौता र्एको । दईु र्टा मात्र 
बोलपत्र दाखखला हिु,ु त्र्समा पनि एउटा बोलपत्र क्रफताव हिु ुतथा लागत अिमुािकै हािाहारिमा बोलपत्र 
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स्र्ीकृत हिु ुआददले उि बोलपत्रलाई suspected collusion को रुपमा नलई बोलपत्र मलु्र्ांकि गदाव 
नमलेमतो र्ए िर्एको क्रर््षेण गिुवपिेमा सो गिेको देखखएि ।  

१८ कचोर्ाव खािपेािी आर्ोजिा, कचोर्ाव बािा । 

(ओर्िहेड याङ्की निमावण कार्व) 
 

आनथवक बषव     M २०७२/७३ 

खरिद क्रर्नध   :   िाक्रिर् स्तिको बोलपत्र  
लागत अिमुाि   : ९६,८२,७५४.८४ - भ्र्ाट ि कखन्टन्जेन्सी सक्रहत  

बोलपत्र आव्हाि नमनत   M २०७२।११।१२ को िाजधािी दैनिकमा 
बोलपत्र नबिी   M ६ थाि 

बोलपत्र दताव  M १ थाि 

बोलपत्र खोलेको नमनत    M २०७२।१२।१२ 

मूल्र्ांमि प्रनतरे्दि पेश गिेको नमनतः िखलेुको 
सम्झौता नमनत   M २०७३।०१।२९ 

ठेक्का अर्धी   M २०७३।०१।२९ देखख २०७४।०७।३० सम्म 

सम्झौता िकम   M रु.९५,१८,७०४।१६, भ्र्ाट सक्रहत 

घटी कबोल  M १.६९ प्रनतशत 

कार्व सम्पन्न गिुवपेिे नमनत  : २०७४।०७।३० 

हालको अर्स्था    M कार्व रै्िहेको 
  

१९ अमलेखगञ्ज कम्पाउण्ड र्ाल तथा गेट निमावण आर्ोजिा, बािा . 

आ.र्   : २०७२/७३ 

खरिद क्रर्नध : शीलर्न्दी दिर्ाउपत्र 
लागत अिमुाि : ९,४३,१५३।०९ 

बोलपत्र सूचिा प्रकाशि नमनत  : २०७२।११।३० (संस्काि खबि दैनिक) 

बोलपत्र नबक्रि : ६९ र्टा 

बोलपत्र दताव : ३ र्टा  

बोलपत्र खोलेको नमनत : २०७२।१२।१५ 
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सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्र सख्र्ा : ३ 

सम्झौता नमनत  : २०७३।०१।०६ 

ठेक्का अर्धी : २०७३।०३।२५  सम्म 

सम्झौता िकम : रु. ९,३७,८२१।४७ 

 

फाइल अध्र्र्ि गदाव देखखएका कनम कमजोिीहरु : 
कार्ावलर्को समग्र खरिद व्र्र्स्थापि तथा अमलेखगञ्ज कम्पाउण्ड र्ाल तथा गेट निमावण शीलर्न्दी 
दिर्ाउपत्र ि कचोर्ाव खािपेािी आर्ोजिा, कचोर्ाव बािा (ओर्िहेड याङ्की निमावण कार्व) िाक्रिर् स्तिको 
बोलपत्रको मलु्र्ाकि सम्र्न्धमा निम्ि क्रर्षर्हरुमा थप सधुािको आर्श्र्कता देखखएको ।   
१. सार्वजनिक खरिद ऐि,२०६३ को दफा ६ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली,२०६४ को निर्म ८ 

बमोखजम बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तर्ाि गिी खरिद कार्व अगाडी बढाउि ु पिे प्रार्धाि िहेकोमा खरिद 
र्ोजिा क्रर्र्ागबाट स्र्ीकृत हिुे गिेको पाइर्ो । ति बाक्रषवक खरिद र्ोजिामा आर्ोजिागत रुपमा अलग 
िगरि बजेट शीषवकमा प्राप्त कूल बजेट एकमषु्ठ रुपमा िाखेकोले र्ोजिाबाट पर्ावप्त सूचिा प्राप्त िहिुे साथै 
बाक्रषवक र्ोजिामा पर्ावप्त संशोधि ि परिमाजविको जरुिी देखखए तापिी परिमाजवि िगरि केर्ल देखार्टी 
िमिुाको रुपमा मात्र िाखेको पाइर्ो । 

२. सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ६क बमोखजम खरिदको प्रकृनत अिसुाि आपूनतवकताव, निमावण 
व्र्र्सार्ी, पिामशवदाता, सेर्ा प्रदार्क ि गैिसिकािी संस्थाहरुको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सूखच तर्ाि गिुवपिेमा 
सो िगिी एकमषु्ठ सूखच तर्ाि गरिएको ि अद्यार्नधक समेत िगरिएको । 

 
कचोर्ाव खािपेािी आर्ोजिा, कचोर्ाव बािा (ओर्िहेड याङ्की निमावण कार्व) 
३. बोलपत्र आह्वािको सूचिा प्रकानसत गदाव िमिुा बोलपत्र कागजातमा िहेको सूचिाको िमिुा बमोखजम जािी 

िहुँदा र्ोलपत्रदातालाई प्रदाि गिुवपिे आधािर्तू सूचिा पनि प्रसािण हिु िसकेको देखखर्ो । जस्तै 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) ि (छ) बमोखजम बोलपत्र आव्हािको 
सूचिामा बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत ि बोलपत्र खोल्ि ेनमनत स्पष्ट खलुाउि ुपिेमा दाखखला गिे 
अखन्तम ददि सूचिा प्रकाशि र्एको ३१ औ ंददि र्िी उल्लेख गरिएको हिुाले बोलपत्रदातालाई अन्र्ौल 
हिुे क्रकनसमको प्रार्धाि िहेको । 

४. Qual i f i cat i on Cr i t er i a को 2.3.3 Fi nanci al  Resour ces रु. 17,40,000 आर्श्र्क पिे 
उल्लेख र्एता पनि Each Par t ner  One Par t ner  को लानग कनत आर्श्र्क पिे हो उल्लेिै िर्एको 
तथा मूल्र्ांकि प्रनतरे्दि सो क्रर्षर् कसरि मलु्र्ांकि र्र्ो स्पषट रुपमा उल्लेख र्एको देखखएि । 

५. Speci al  Condi t i ons of  Cont r act  मा सार्वजनिक निकार्ले उल्लेख गिव खानल िाखखएको ठाँउमा 
खानलिै िहेको । खरिद सम्झैता गदाव पनि खानलिै िहेको । आर्श्र्क पिे Fi l d मा आर्श्र्कता 
अिसुािको क्रर्र्िण र्िुव पिे तथा आर्श्र्कता िपिेको ठाँउमा N/A लेख्न ुपिेमा सो गिेको देखखएि । 
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GCC 2.2 Sect i onal  Compl et i ons ar e: ....  
GCC 8.1 Schedul e of  ot her  cont r act or s: ................ 
GCC 13.1 The mi ni mum i nsur ance amount s shal l  be:  
GCC 14.1 Si t e I nvest i gat i on Repor t s ar e: ...........  
GCC 16.1 The compl et i on dat e shal l  be…………  
GCC 17.1 The f ol l owi ng shal l  be desi gned by t he Cont r act or :  
GCC 41.1 [i nser t  t he pr evai l i ng i nt er est  r at e …………..]  
GCC 48.1 The Bonus f or  t he whol e of  t he Wor ks i s 0.0 per  day. The maxi mum 
amount  of  Bonus f or  t he whol e of  t he Wor ks i s 0.0 of  t he f i nal  Cont r act  Pr i ce.  
GCC 57.2 (g) The maxi mum number  of  days i s:  

६. उि बोलपत्रको  ६ र्टा र्ोलपत्र क्रर्क्रि र्एको, एउटा मात्र बोलपत्र दाखखला र्एको ि लागत अिमुाि 
रु. ९६८२७५४।८४ र्एकोमा रु. ९५१८७०४।०० मा ठेक्का स्र्ीकृनत र्एको (१।६९% मात्र 
घटीमा) देखखएकोले पर्ावप्त प्रनतस्पधाव िर्एको कुिै ि कुिै रुपमा नमलेमतो र्एको त्र्ले देखाउछ । 
र्स क्रकनसमको प्रर्ृनतलाई निरुत्साक्रहत गिव कार्ावलर्को थप क्रिर्ाखशलता आर्श्र्क देखखएको ।  

७. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद  सम्झौता सम्पन्न 
रै्सकेपनछ मूल्र्ाङ्किको परिणाम सक्रहतको सूचिा सार्वजनिक गिुवपिेमा त्र्सो िगरिएको । 

८. सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५९ को उपनिर्म ४ बमोखजम बोलपत्र खोलेको 
मचुलु्कामा उल्लेख हिुपुिे जनत क्रर्र्िणहरु उल्लेख िगरिएको । बोलपत्रदाताको िाम, ठेगािा, बैंक 
ग्र्ािेण्टी, कबोल िकम ि कैक्रफर्त जस्ता महल मात्र िाखखएको पाइर्ो । 

९. बोलपत्र आह्वािको सूचिामा ि र्ोलपत्र कागजातमा www.bol pat ra.gov.np बाट बोलपत्र दाखखला गिव 
सक्रकिे र्निएता पनि उि रे्र् साईडमा उि बोलपत्र रे्क्रटएि ।  

 

अमलेखगञ्ज कम्पाउण्ड र्ाल तथा गेट निमावण शीलर्न्दी दिर्ाउपत्र  

१०. नसलर्न्दी दिर्ाउपत्रको कागजात तर्ाि गदाव र्स कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको िमिुा कागजात र्कोखजम 
तर्ाि गिेको देखखएि । नसलर्न्दी दिर्ाउपत्रको लानग Techni cal  Speci f i cat i on ि BOQ मात्र 
क्रर्क्रि गिेको देखखएकोले र्समा सधुाि गिी िमिुा बोलपत्र कागजात बमोखजमको बोलपत्र कागजात 
तर्ाि गिुवपिे । 

११. उि नसलर्न्दी दिर्ाउपत्रको  ६९ र्टा र्ोलपत्र क्रर्क्रि र्एको, तीि र्टा मात्र बोलपत्र दाखखला र्एको 
ि लागत अिमुाि रु. ९४३१५३।०० र्एकोमा रु. ९३७८२१।०० मा ठेक्का स्र्ीकृनत र्एको 
(०.००५% मात्र घटीमा) देखखएकोले पर्ावप्त प्रनतस्पधाव िर्एको कुिै ि कुिै रुपमा नमलेमतो र्एको 
त्र्ले देखाउछ । र्स क्रकनसमको प्रर्ृनतलाई निरुत्साक्रहत गिव कार्ावलर्को थप क्रिर्ाखशलता आर्श्र्क 
देखखएको ।  

http://www.bolpatra.gov.np/
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२०. जल उत्पन्न प्रकोप निर्न्त्रण नडनर्जि, बािा । 
 

खरिद र्ोजिा  : I-N/Bagmati/R-AFS/P-83/2014-015 

आनथवक बषव   : २०७२/७३ 

खरिद क्रर्नध : िाक्रिर् स्तिको बोलपत्र 

लागत अिमुाि :  रु. १०,२०,९९,५५१।५२(भ्र्ाट बाहेक) 
बोलपत्र सूचिा प्रकाशि नमनत  : २०७२/०३/०६ 

बोलपत्र क्रर्िी : ४ र्टा (हाडवकक्रप) 
बोलपत्र दताव    : ३ र्टा  
बोलपत्र दाखखला अखन्तम नमनत  : ३१ औ ंददि 

बोलपत्र खोलेको नमनत  : २०७२।०४।०७ 

सम्झौता नमनत  : २०७२।०८।२१ 

ठेक्का अर्धी : सम्झौता नमनतदेखख १२ मक्रहिा  
सम्झौता िकम : रु. ११३०६९११५।५३ (भ्र्ाट सक्रहत) 
फाइल अध्र्र्ि गदाव देखखएका कनमकमजोिीहरु : 
१. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोखजम खरिद सम्बखन्ध हिेक कार्वहरु 

सार्वजनिक निकार्का प्रमखुको स्र्ीकृनत र्एपनछ मात्र अगाडी बढाउि ु पिेमा स्र्ीकृत क्रर्िा अगाडी 
बढाइवएको। 

२.  सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली,२०६४ को निर्म ५९ को उपनिर्म ४ बमोखजम बोलपत्र खोलेको 
मचुलु्कामा उल्लेख हिुपुिे जनत क्रर्र्िणहरु उल्लेख िगरिएको । 

३.  सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता सम्पन्न 
रै्सकेपनछ मूल्र्ाङ्किको परिणाम सक्रहतको सूचिा सार्वजनिक गिुवपिेमा त्र्सो िगरिएको । 

४. सार्वजानिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म १४९ बमोखजम सार्वजानिक निकार्ले हिेक खरिद 
कािर्ाही को निखम्त छुटै्ट फाइल खडा गिी  सोही निर्मको उपनिर्म २ बमोखजमका कागजातहरु एउटै 
फाइवलमा िाख्न ुपिेमा खरिद कािर्ाहीको छुटै्ट फाइल खडा गरिएको पाइएि । 

५. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोखजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्झौता सम्पन्न 
रै्सकेपनछ मूल्र्ाङ्किको परिणाम सक्रहतको सूचिा सार्वजनिक गिुवपिेमा त्र्सो िगरिएको । 

६. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) ि (छ) बमोखजम बोलपत्र आव्हािको 
सूचिामा बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत ि बोलपत्र खोल्ि ेनमनत स्पष्ट खलुाउि ुपिेमा दाखखला गिे 
अखन्तम ददि सूचिा प्रकाशि र्एको ३१ औ ंददि र्िी उल्लेख गरिएको हिुाले बोलपत्रदातालाई अन्र्ौल 
हिुे क्रकनसमको प्रार्धाि िहेको । 

७. सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८ 
बमोखजम निखित क्रर्र्िणहरु प्रस्ट खलु्िे गिी बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तर्ाि गिी खरिद कार्व अगाडी 
बढाउि ुपिे प्रार्धाि िहेकोमा खरिद र्ोजिा प्राप्त िर्एको । 
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२१  धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक आर्ोजिा 

निरे्दिको संखक्षप्त व्र्होिाः 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक आर्ोजिाको सचुिा िं. १/०७२/७३ को सडक निमावण 
कार्वका दईु प्र्ाकेज, सडक क्रर्र्ाग (पलु महाशाखा) को सचुिा िं.१९/०७२/७३ को धिाि-चतिा-गाईघाट-
कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतका ४३ र्टा पलुको एक प्र्ाकेज ि ३३ र्टा पलुको दोश्रो प्र्ाकेज 
तथा गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी सडक आर्ोजिाको सचुिा िं. १/०७२/७३ को सडक 
निमावण कार्वको एक प्र्ाकेज गिी जम्मा ५ प्र्ाकेजको लानग आह्वाि र्एको र्ोलपत्र सम्बन्धमा गिुासोकताव 
निमावण व्र्ार्सार्ीहरुले निम्िािसुािको गिुासो िहेको । 

१. प्रनतस्प्रधाव सीनमत गिाउिे क्रकनसमले खरिदको प्र्ाकेज अत्र्न्तै ठूलो बिाएको । उि ठेक्कामा र्ाग नलि 
र्ोग्र् निमावण व्र्ार्सार्ी िेपालमा जम्मा ६ र्टा मातै्र िहेका । 

२. र्स र्न्दा पक्रहले ठूला ठेक्का ICB गिे गरिएकोमा क्रर् ठेकाहरु NCB गरिएको ि जसमा क्रर्देशी निमावण 
व्र्ार्सार्ीले अनिर्ार्व रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी संग JV गिुव पिे प्रार्धाि िाखखएको ।JV को लानग 
Required Turnover पगु्िे निमावण व्र्ार्सार्ी िेपालमा ६ र्टा मातै्र िहेका । र्स र्न्दा पक्रहलेका NCB 

ठेक्कामा क्रर्देशी निमावण व्र्बसार्ीले िेपाली निमावण व्र्र्सर्ीसंग अनिर्ार्व JV गिुवपिे प्रार्धाि ििहेको । 
िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई JV मा अनिर्ार्व गरिएको ति ठूला प्र्ाकेज बिाएका कािण त्र्सिी JV मा 
र्ाग नलि पाउि े निमावण व्र्ार्सार्ी सीनमत िहेको । थोिै ठूला निमावण व्र्ार्सार्ीको समेत नमलेमतोमा 
ठूला प्र्ाकेज निमावण गिी िपेाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई अनिर्ार्व गरि नमलेमतो गिेको । 

गिुासोको अध्र्र्िबाट देखखएको व्र्होिाः 

उपिोि गिुासो सम्बन्धमा सम्बखन्धत निकार्बाट आर्श्र्क कागजात माग गिी अध्र्र्ि गदाव निम्िािसुािको 
व्र्होिा देखखन्छ । 

१. गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी सडकको ८२ क्रक.नम. सडक स्तिउन्ननत गिी दईु लेिको 
बिाउिे कार्वका लानग रु. ४ अर्व ५० किोड (VAT ि कन्टेन्जेन्सी सक्रहत) लागत अिमुाि गरिएको ि 
उि सरै् लागत अिमुािको एउटा प्र्ाकेज बिाई नमनत २०७३।२।१६ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको । 
बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत २०७३/३/१४ सम्म ३ र्टा बोलपत्र क्रर्क्रि र्एका ि तीि र्टै 
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बोलपत्र दाखखला र्एको । तीि र्टै बोलपत्र प्रािखम्र्क पिीक्षणमा सफल र्ई बोलपत्र मलु्र्ांकिमा 
समारे्श र्एका ि  ती बोलपत्र मध्रे् न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाता श्री Covec/Tundai/Rasuwa JV को 
बोलपत्र मलु्र्ांकि गिी उि बोलपत्र ग्राह्य र्एकोले निजको बोलपत्र स्र्ीकृत र्ई नमनत 
2073/07/22 ठेक्का सम्झौता र्एको । 

२. धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत सडक निमावण ि पलु निमावणको लानग छुट्टा 
छुटै्ट लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको जसमा ८९ र्टा पलु निमावणको लानग रु. ८ अर्व ४५ किोड ि सडक 
निमावणको लानग 17 अर्व 80 किोड को लागत तर्ाि गरिएको। 

३. उि धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत पलु निमावण कार्वलाई पूक्रर्व खडण्मा ४३ 
र्टा ि पखिम खण्डमा ३६ र्टा पलु हिुेगिी दईु प्र्ाकेजमा क्रर्र्ाजि गिी बोलपत्र आह्वाि गरिएको । 
जसमा पूक्रर्व खण्डको ४३ पलु निमावणको लानग लानग रु. ४ अर्व ७५ किोडको ि पखिम खण्डको ३६ 
र्टा पलु निमावणको लानग ३ अर्व ६९ किोडको लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको ि सोही बमोखजम नमनत 
२०७३/२/१६ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको । बोलपत्र नबक्रि गिे निधावरित नमनत २०७३/३/१४ सम्म दरैु् 
बोलपत्रमा ३/३ र्टा बोलपत्र क्रर्क्रि र्एका ि बोलपत्र दाखखलाको लानग निधाविण गरिएको नमनत (बोलपत्र 
आह्वािको सूचिामा) सम्ममा ३/३ र्टै बोलपत्र दाखखला र्एको । दरैु् बोलपत्रमा दाखखला र्एका सरै् 
३/३ र्टा बोलपत्र प्रािखम्र्क पिीक्षणमा सफल र्ई बोलपत्र मलु्र्ांकिमा समारे्श र्एका ि बोलपत्र मध्रे् 
पूक्रर्व खण्डको ठे.िं.BBCPU/DB/SRN/072/073-029 मा न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाता श्री Covec/Tundai/Rasuwa 

JV को ि पखिम खण्डको ठे.िं. BBCPU/DB/SRN/072/073-030 न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाता श्री ZIEC-ANK-

Lumbini JV को बोलपत्र मलु्र्ांकि गिी उि बोलपत्रहरु सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही र्एकोले निजको बोलपत्र 
स्र्ीकृत र्ई ठेक्का सम्झौता र्एको । 

४. उि धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत २५० क्रक.नम. सडक स्ति उन्ननत गिे 
कार्वको लानग पूक्रर्व खण्डमा १३७ क्रक.नम. ि पखिम खण्डमा ११३ क्रक.नम. हिुेगिी दईु प्र्ाकेजमा क्रर्र्ाजि 
गिी बोलपत्र आह्वाि गरिएको । जसमा पूक्रर्व खण्डको १३७ क्रक.नम. निमावण कार्वको लानग लानग रु. ९ 
अर्व ६ किोडको ि पखिम खण्डको ११३ क्रक.नम. निमावण कार्वको लानग ८ अर्व ७४ किोडको लागत 
अिमुाि तर्ाि गरिएको ि सोही बमोखजम नमनत २०७३/२/१६ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको । बोलपत्र 
दाखखलाको लानग निधावरित नमनत २०७३/३/१४  सम्म दरैु् बोलपत्रमा ३/३ र्टा बोलपत्र दाखखला र्एको । 
दरैु् बोलपत्रमा दाखखला र्एका सरै् ३/३ र्टा बोलपत्र प्रािखम्र्क पिीक्षणमा सफल र्ई बोलपत्र 
मलु्र्ांकिमा समारे्श र्एका ि बोलपत्र मध्रे् पूक्रर्व खण्डको ठे.िं.DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 न्रू्ि 
कबोल गिे बोलपत्रदाता श्री ZIEC/Sharma/Lama JV को ि पखिम खण्डको ठे.िं. 
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DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाता श्री Kalika/Swachhanda/Ranken JV बोलपत्र 
मलु्र्ांकि गिी उि बोलपत्रहरु सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही र्एकोले निजको बोलपत्र स्र्ीकृत र्ई ठेक्का 
सम्झौता र्एको । 
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बोलपत्रको संखक्षप्त क्रर्र्िण 

क्रर्र्िण/ठेक्का िं. गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-
स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी सडक 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक(सडक 
स्ति उन्नती कार्व) 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक(पलु निमावण 
कार्व) 

GTMSRRP/PCU/337129
4/072/073-001 

DCGKSHP/PCU/337125/
072/073-001 

DCGKSHP/PCU/337125/
072/073-002 

BBCPU/DB/SRN/072/073-
029 

BBCPU/DB/SRN/072/073-
030 

निमावण कार्वको संखक्षप्त क्रर्र्िण गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-
स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी 
सडकको ८२ क्रक.नम. 
सडक स्तिउन्ननत गिी दईु 
लेिको बिाउि ेकार्व 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक 
अन्तगवत पूक्रर्व खण्डको 
(ch.43+800 to 178+700) 
137 क्रक.नम. सडक 
स्तिउन्ननत 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक 
अन्तगवत पखिम खण्डको 
(From Ch. 198+000 to Ch. 

314+400) 113 क्रक.नम. 
सडक स्तिउन्ननत 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत 
पूक्रर्व खण्मा ४३ र्टा पलु 
निमावणको लानग Design and 

Build अन्तगवतको निमावण कार्व 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक 
अन्तगवत पखिम खण्डमा ३३ 
र्टा पलु निमावणको लानग 
Design and Build अन्तगवतको 
निमावण कार्व 

लागत अिमुाि (म.ुअ.क ि कन्टेन्जेन्सी 
समेत) 

4,50,29,84,721.00 9,06,60,65,698.04 8,74,30,86,989.25 4,75,64,73,529.00 3,69,06,43,704.00 

लागत अिमुाि (कन्टेन्जेन्सी बाहेक) 3,68,72,26,619.91 7,45,64,52,346.94 7,19,19,84,273.80 3,87,80,23,541.00 3,00,91,78,830.00 

खरिद क्रर्नध NCB NCB NCB NCB NCB 

खरिद सम्झौता क्रर्नध Unit Rate Contract Unit Rate Contract Unit Rate Contract Unit Rate Contract (Design and 
Build) 

Unit Rate Contract (Design 
and Build) 

बोलपत्र कागजातका क्रर्शेष प्रार्धाि क्रर्देशी बोलपत्रदाताको 
हकमा िपेाली निमावण 
व्र्ार्सार्ी अनिर्ार्व 

Defect Liability Period  

क्रर्देशी बोलपत्रदाताको 
हकमा िेपाली निमावण 
व्र्ार्सार्ी अनिर्ार्व 

Defect Liability Period 

क्रर्देशी बोलपत्रदाताको 
हकमा िेपाली निमावण 
व्र्ार्सार्ी अनिर्ार्व 

Defect Liability Period 

क्रर्देशी बोलपत्रदाताको हकमा 
िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी 
अनिर्ार्व 

Defect Liability Period 

क्रर्देशी बोलपत्रदाताको हकमा 
िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी 
अनिर्ार्व 

Defect Liability Period 

बोलपत्र आह्वाि नमनत २०७३/२/१६ २०७३/२/१६ २०७३/२/१६ २०७३/२/१६ २०७३/२/१६ 

बोलपत्र आह्वाि र्एको िाक्रिर् दैनिक The Kathmandu Post The Kathmandu Post The Kathmandu Post The Kathmandu Post The Kathmandu Post 

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधि 
नमनत 

२०७३/३/१० २०७३/२/२५ 

२०७३/३/१० 

२०७३/२/२५ 

२०७३/३/१० 

२०७३/२/२६ २०७३/२/२६ 
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बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत २०७३/३/१४ २०७३/३/१४ 

 

२०७३/३/१४ 

 

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा 
उल्लेख िर्एको ति 
२०७३/३/१५ मा बोलपत्र 
खोलेको बोलपत्र मलु्र्ांकि 
प्रनतरे्दिमा देखखन्छ । 

बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा 
उल्लेख िर्एको ति 
२०७३/३/१५ मा बोलपत्र 
खोलेको बोलपत्र मलु्र्ांकि 
प्रनतरे्दिमा देखखन्छ । 

नबिी र्एका बोलपत्र संख्र्ा मुल्याांकन प्रतिवेदनमा 
उल्लेख नभएको 

मुल्याांकन प्रतिवेदनमा 
उल्लेख नभएको 

मुल्याांकन प्रतिवेदनमा 
उल्लेख नभएको 

३ ३ 

दाखखला र्एका बोलपत्र संख्र्ा ३ ३ ३ ३ ३ 

बोलपत्र पिीक्षणमा सफल बोलपत्र संख्र्ा ३ ३ ३ ३ ३ 

बोलपत्र मलु्र्ांकिमा सािर्तुरुपमा 
प्रर्ार्ग्राही बोलपत्र संख्र्ा 

न्रू्ि कबोल गिे 
बोलपत्रदाताको मात्र 
मलु्र्ाङ्कि गरिएकोले थाहा 
हिु सकेि 

न्रू्ि कबोल गिे 
बोलपत्रदाताको मात्र 
मलु्र्ाङ्कि गरिएकोले थाहा 
हिु सकेि 

न्रू्ि कबोल गिे 
बोलपत्रदाताको मात्र 
मलु्र्ाङ्कि गरिएकोले थाहा 
हिु सकेि 

न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाताको 
मात्र मलु्र्ाङ्कि गरिएकोले थाहा 
हिु सकेि 

न्रू्ि कबोल गिे 
बोलपत्रदाताको मात्र मलु्र्ाङ्कि 
गरिएकोले थाहा हिु सकेि 

खरिद सम्झौताको लानग पत्र जािी नमनत LOA प्राप्त िर्एको  2074/7/4 2074/7/4 2074/7/4 2074/7/4 

खरिद सम्झौताको नमनत 2073/07/22 2074/7/22 2074/7/22 2074/7/2४ 2074/7/2४ 

पिुिार्लोकिको लानग निरे्दि पशे र्ए/ 
िर्एको 

िर्एको िर्एको िर्एको िर्एको िर्एको 

खरिद सम्झौता िकम  3,63,91,16,924.15 7,36,99,84,218.97 7,10,24,88,645.72 3,85,90,35,080.00 2,99,26,79,140.00 

लागत अिमुाि ि खरिद सम्झौताको 
तलुिाः लागत अिमुाि र्न्दा % घटी (-) र्ा 
बढी (+) 

-1.334% -1.188% -1.277% -0.506% -0.567% 

ठेकेदािको िाम Covec/Tundai/Rasuwa JV ZIEC/Sharma/Lama JV Kalika/Swachhanda/Ranke
n JV 

Covec/Tundai/Rasuwa JV ZIEC-ANK-Lumbini JV 

कार्व सम्पन्न गिुवपिे अर्नध २१ मक्रहिा ३६ मक्रहिा ३६ मक्रहिा ३६ मक्रहिा ३६ मक्रहिा 
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५. िेपाल सिकाि मखन्त्रपरिषदको नमनत २०७३।०२।०४ को निणवर् अिसुाि िेपाल सिकािले आफ्िै श्रोत 
परिचालि गिेि ३ बषव नर्त्र निमावण सम्पन्न गिे धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक 
आर्ोजिा ि २ बषव नर्त्र निमावण सम्पन्न गिे गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्ररे्शी-िसरु्ागढी सडक आर्ोजिाको 
निमावणको लानग िाक्रिर्स्तिको बोलपत्रमा र्ाग नलिे क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ी (बोलपत्रदाता) ले अनिर्ार्व 
रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीसंग संर्िु उपिम गिेको हिुपुिे निणवर्व र्एको। िेपाल सिकाि 
(मखन्त्रपरिषद) मा पेश गिेको प्रतस्तार्मा "नमत्र िािहरुबाट िेपाल सिकािलाई प्राप्त हिेु आर्ोजिाहरुमा 
समेत सहर्ोग प्रदाि गिे देशको निमावण व्र्ार्सार्ीहरुले अनिर्ार्व रुपमा काम गिव पाउिे सनुिखितता हिेु 
गिी सम्झौताहरु गरिएका हनु्छि ् । क्रर्नर्न्न देशबाट प्राप्त अिदुाि ि ऋणमा तीिै देशका निमावण 
व्र्ार्सार्ीद्वािा िेपालमा थपु्र ैर्ोजिाहरु निमावण र्ईिहेका छि ्। र्ही नसिान्तलाई अिसुिण गदै िेपाल 
सिकािको आफ्िै स्रोतबाट संचालि हिेु मानथ उल्लेखखत िणिैनतक महत्र्का सडक निमावणमा िेपाली 
निमावण व्र्ार्सार्ीहरुले काम गिव पाउिे सनुिखितता गरिि ु न्र्ार्ोखचत ि व्र्र्हारिक हिु जािेछ । 
सार्वजनिक खरिद ऐिले अन्तिाक्रिर्स्तिको बोलपत्र माफव त गिे खरिदमा समेत िेपाली उद्यमी तथा 
व्र्ार्सार्ीलाई तोक्रकए बमोखजम घिेल ु प्राथनमकता ददिे व्र्र्स्था िहेको छ । त्र्सैले आफ्िै स्रोतबाट 
निमावण हिेु सडकमा क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ीले अनिर्ार्व रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीसंग संर्िु 
उपिम गिव पिे व्र्र्स्था गिुव उपर्िु हिेुछ । ठूलो लागतको सडक निमावणमा र्सिी नबदेशी निमावण 
व्र्ार्सार्ी ि िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीको संर्िु उपिमले निमावण कार्व सम्पादि गरिदा िेपाली निमावण 
व्र्ार्सार्ीहरुको क्षमता अनर्र्कृ्रि हनु्छ साथै प्रक्रर्नध हस्तान्तिण समेत हिु जािेछ ।" र्ने्न उल्लेख र्एको 
। मखन्त्रपिीषदको उि निमावणमा स्र्देशी निमावण व्र्ार्सार्ीहरुलाई अनिर्ार्व सहर्ानग गिाई उनिहरुको 
क्षमता क्रर्कास तथा काम गिे मौका प्रदाि गिव खोजेको देखखन्छ । उपिोि िेपाल सिकाि 
(मखन्त्रपरिषद)को निणवर् अिसुाि उि सरै् ठेक्कामा  क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ी (बोलपत्रदाता) ले अनिर्ार्व 
रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीसंग संर्िु उपिम गिुवपिे व्र्र्स्था बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा 
गरिएको । र्स प्रकािको िीनतगत व्र्र्स्था हाम्रो देशको लानग आर्श्र्क र्एमा कुिै ठेक्का क्रर्शेषको लानग 
िर्ई िीनतगत निणवर् गिव उपर्िु हिुे ।  

६. र्स कार्ावलबाट जािी गिेको िमूिा बोलपत्र कागजातमा संर्िु उपिममा (JV) सहर्ानग हिु े
बोलपत्रदाताले Eligibility Criteria, Pending Litigation, Historical Financial Performance, Average Annual 

Construction Turnover, financial Resources and General Construction Experience मा तोक्रकएको र्ोग्र्ता 
पिुा गिुवपिे व्र्र्स्था गरिएको  ति Specific Construction Experience को र्ोग्र्तालाई अनिर्ार्व िगरिएको 
। सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ले िाखेका उदेश्र्हरु परिपूनतव गिे ि सार्वजनिक खरिद लाई निखित 
मापदण्डमा आधारित बिाउदै एकरुपता ल्र्ाउिे उद्देश्र् श्र्का साथ SBD(Standard Bidding Document) 
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जािी गरिएको जसमा अन्र् कुिाको अनतरिि बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविण सम्बन्धमा निखित मापदण्ड 
ि नसिान्तमा आधारित र्ई मागवदशविहरु निधाविण गरिएको सन्दर्वमा उि प्रार्धािको प्रनतकूल हिुेगिी 
बोलपत्रहरुमा JV को लानग पनि Specific Construction Experience को र्ोग्र्ता पिुा गिुवपिे अनिर्ार्वता 
गरिएको । िेपाल सिकाि मखन्त्रपरिषदको नमनत २०७३।०२।०४ को निणवर् अिसुाि बोलपत्रमा र्ाग 
नलिे क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ी (बोलपत्रदाता) ले अनिर्ार्व रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीसंग संर्िु 
उपिम गिेको हिुपुिे निणवर् र्एको सन्दर्वमा उि बोलपत्रहरुमा सहर्ानग हिु चाहि े िेपाली निमावण 
व्र्ार्सार्ीले अन्र् कुिाको अनतरिि Financial Resources Average Annual Construction Turnover and  

Specific Construction Experience को लानग सबै JV ले पिुा गिुवपिे र्नि निधाविण गरिएका र्ोग्र्ता पिुा 
गिुवपिे अनिर्ार्वता िहेको । गिुासोकतावले उि निमावण कार्वको लानग ज्र्ादै ठूलो िकम बोलपत्र आह्वाि 
गरिएको ि उि बोलपत्रमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी अनिर्ार्व िहेकोले  JV मा सहर्ानग हिुको लानग मातै्र 
पनि निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता खासगिी Average Annual Construction Turnover and  Specific 

Construction Experience को अिरु्र् र्एका िेपालका ६ र्टा मात्र निमावण व्र्ार्सार्ी र्ोग्र् छि ्र्िेि 
उल्लेख गिेको । सो सन्दर्वमा गिुासोकतावले गिेको दाक्रर्लाई प्रमाखणत गिवको लानग प्रत्र्क्ष रुपमा कुिै 
त् र्ाकं ि आधाि िर्एता पनि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा गरिएको व्र्र्स्था, बोलपत्रदाताको 
सहर्ानगताको अर्स्था,  बोलपत्रदाताहरुले कबोल गिेको िकम तथा खरिद सम्झौता र्एको िकम आदी 
त्र्हरुको नब्षेणका आधािमा उि नबषर्मा निरे्दकले दार्ी गिेको निष्कषवमा पगु्ि ुपिे अर्स्था िहेको 
छ । 

७. उि बोलपत्रहरुमा बोलपदाताको लानग Average Annual Construction Turnover, Contracts of Similar 

Size and Nature ि Construction Experience In Key Activities को लानग निधाविण गरिएको र्ोग्र्ता 
निम्िािसुाि िहेको छ । 
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बोलपत्रदाताको लानग माग गरिएको र्ोग्ताको क्रर्र्िण 
नस.िं. निमावण कार्व लागत अिमुाि 

(without VAT and 
Contingency ) 

Required Average Annual 
Turnover 

Required Specific Experience Construction 
Experience in Key 

Activities 

Construction 
Period 

All Partner 
Combined 

Each 
Partner 

One 
Partner 

All Partner Combined Each Partner One Partner  

१ 

गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्रर्सेी-
िसरु्ागढी सडकको स्तिउन्ननत गिी 
दईु लेिको बिाउि ेकार्व 
(GTMSRRP/PCU/3371294/072/
073-001) 

3.263 Billion 
3.72 
Billion 

25% 

(930 

million) 

40% 

(1.48 

Billion) 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of at 

list NRS 2.620 Billion or 

Us$24.2 Million 

or 
B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of at 

list NRS 1.310 Billion or 

Us$12.10 Million 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 393 million of 
Us$3.63 Million 
or 
B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 196 million of 
Us$1.82 Million 

NA 

The Bidder should 
have completed at 
least 40000 cum of 
Asphalt Concrete 
works within last ten 
years. (All Partners 
Combined must meet 
requirement) 

21 month 

२ 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतको 
उदर्पिु-नसन्धलुी खण्डको सडक 
सधुाि ि स्तिउन्ननत गिे कार्व (ठेक्का 
िं. 
DCGKSHP/PCU/337125/072/07
3-001) 

6.619 Billion 
3.75 
Billion or 
Us$33.80 

25% 
(937 
million) 

40% 
(1.50 
Billion) 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of at 
list NRS 5.30 Billion or 
Us$49.37 Million 
or B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of at 
list NRS 2.65 Billion or 
Us$24.68 Million 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 793 million of 
Us$7.4 Million 
or B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 396 million of 
Us$3.7 Million 

NA 

The Bidder should 
have completed at 
least 110000 cum of 
Asphalt Concrete 
works within last ten 
years. (All Partners 
Combined must meet 
requirement) 

36 month 

३ 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतको 
नसन्धलुी-हेटौडा खण्डको सडक 
सधुाि ि स्तिउन्ननत गिे कार्व (ठेक्का 
िं. 
DCGKSHP/PCU/337125/072/07
3-002) 

6.385 Billion 
3.62 
Billion or 
Us$33.80 

25% 
(905 
million) 

40% 
(1.44 
Billion) 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of at 
list NRS 5.10 Billion or 
Us$47.60 Million 
or 
B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of at 
list NRS 2.55 Billion or 
Us$23.80 Million 

A) One Contract in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 765 million of 
Us$7.14 Million 
or 
B) Two Contracts in 
Roadwork with a value of 
at list NRS 382 million of 
Us$3.57 Million 

NA 

The Bidder should 
have completed at 
least 97000 cum of 
Asphalt Concrete 
works within last ten 
years. (All Partners 
Combined must meet 
requirement) 

36 month 

४ 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत पूक्रर्व 
खण्मा ४३ र्टा पलु (Design and 

Build) निमावण कार्व (ठेक्का िं. 
BBCPU/DB/SRN/072/073-029) 

3.446 Billion 1.95Billion 
25% 
(487.5 
million) 

40% 
(780 
million) 

Participation as prime 
contractor, Management 
Contractor of Subcontractor 
in construction of bridges 
and or Flyover in an single 
contract with the value 
equal to or mote then NRS 
2.76 Billion within last 10 
years. 

Construction of bridges 
and or Flyover in a single 
contract with the value 
equal to or more than NRS 
414 million 

Construction of 
bridges and or 
Flyover in a 
single contract 
with the value 
equal to or 
more than NRS 
2.76 Billion 

Completion or 
substantially 
completion of 2200 m 
length (Cumulative) of 
Motor able Bridges of 
Flyover 

36 month 

५ 

धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-
नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतपखिम 
खण्ड ३३ र्टा पलु (Design and 

Build) निमावण कार्व 

2.674 Billion 1.50Billion 
25% 
(375 
million) 

40% 
(600 
million) 

Participation as prime 
contractor, Management 
Contractor of Subcontractor 
in construction of bridges 
and or Flyover in an single 
contract with the value 
equal to or mote then NRS 
2.14 Billion within last 10 
years. 

Construction of bridges 
and or Flyover in a single 
contract with the value 
equal to or more than NRS 
321 million 

Construction of 
bridges and or 
Flyover in a 
single contract 
with the value 
equal to or 
more than NRS 
2.14 Billion 

Completion or 
substantially 
completion of 1700 m 
length (Cumulative) of 
Motor able Bridges of 
Flyover 

36 month 
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८. बोलपत्र कागजातमा निधाविण गरिएको बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता सम्बन्धमा निम्ि व्र्होिा देखखन्छ । 

क) र्स कार्ावलर्बाट जािी गिेको िमिुा बोलपत्र कागजात (Standard Bidding Document) मा Specific 

Construction experience मा JV मा सहर्ानग सरै् बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता आर्श्र्क िपिे व्र्र्स्था 
गरिएको र्एता पनि सबै ठेक्कामा JV मा िहिे सबै बोलपत्रदाताको लानग र्ोग्र्ता आर्श्र्क पिे र्नि 
र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको छ । र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको SBD(Standard Bidding Document) 

बमोखजम Specific Construction experience को लानग निधाविण गरिएको प्रार्धाि निम्िािसुाि िहेको छ । 

2.4.2    Specific Construction Experience  

(a) Contracts of Similar Size and Nature 

Participation as Prime contractor, management contractor, 

or subcontractor, in at least …… (2) …. Contracts within the 

last ten (10) years, each with a value of at least NRs 

…..(3)…. that have been successfully or are substantially 

completed and that are similar to the proposed works. The 

similarity shall be based on the physical size, complexity, 

methods, technology or other characteristics as described in 

Section VI, Works Requirements. 

must meet 

requirement 

must meet 

requirement 

not 

applicable 

not 

applicable 

Form 

EXP – 

2(a) 

 

Only the net amount shall be calculated after deducting the amount for VAT and such amount shall be 
adjusted to present value by applying wholesale price index of Nepal Rastra Bank. 

 

Note: 

(2)   Insert number of contracts, the range should be one to two, depending on the size and 
complexity of the subject contract, the exposure of the risk to the Employer by contractor’s 
default.  

(3)   Insert amount in Nepalese rupees, which is usually 80% of the estimated value of the subject 
contract.  

 

(b) Construction Experience in Key Activities  

For the above or other contracts executed 

during the period stipulated in 2.4.2(a) above, a 

minimum construction experience in the 

following key activities : 

must meet all 

requirements 

must meet all 

requirements 

 

not 

applicable 

not 

applicable 

Form 

EXP - 

2(b) 

 

 

     

List the production rate(s) for the key activity (ies) in the subject contract. The rates should be about 

80% of the estimated production rates of the key activity(ies) in the subject contract as needed to 

meet the expected construction schedule with due allowance for adverse climatic conditions.  
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ख) Standard Bidding Document मा Contract of Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव 
सामान्र्तर्ा निमावण गिव खोखजएको कामको लागत अिमुाि िकमको ८०% हिुेगिी सो बिाबिको ठेक्का 
कार्ावन्र्र्िको अिरु्र् माग गिे ि त्र्सिी अिरु्र् माग गदाव कामको साईज, जक्रटलता आददका आधािमा 
एक र्ा दईु ठेक्का माग गिव सक्रकिे व्र्र्स्था गरिएकोमा उि बोलपत्रहरु मध्रे् पलु निमावणका दईु 
बोलपत्रबाहेकका अन्र् सबै ठेक्कामा सो प्रार्धािको प्रनतकूल हिुेगिी लागत अिमुािको लगर्ग ८०% हिु े
िकमको एउटा ठेक्का र्ा लागत अिमुािको लगर्ग ४०% िकम बिाबिको दईु ठेक्काको अिरु्र् माग 
गरिएको ।  

ग) Standard Bidding Document बमोखजम Average Annual Construction Turnover को र्ोग्र्ता माग गदाव 
सामान्र्तर्ा 1.5×V/T 1 र्न्दा कम िहिुेगिी निधाविण गिुवपिे ि निमावण कार्वको साईज, जक्रटलता ि 
प्रकृनतको आधािमा 1.5multiplier लाई 1.0 सम्म गिव सक्रकि े व्र्र्स्था र्एको ि बोलपत्र आह्वाि गदाव 
सामान्र्तर्ा उि Multiplier 1.5 कै हािाहािीमा िाखखिे ि र्दी ठेक्का ठूलो साईजको र्एको खण्डमा 
प्रनतस्पधाव बकृ्रि गिव उि Multiplier लाई 1.5 र्न्दा कम 1 सम्म गिे प्रचलि िहेको । साथै सोही 
क्रकनसमको प्रचलि World Bank तथा ADB मा िहेकोमा उि बोलपत्रहरुमा सामान्र् प्रचलि ि स्थाक्रपत 
मान्र्ता प्रनतकुल हिुेगिी र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको । सामान्र् प्रचलि ि निधाविण गरिएको र्ोग्र्ताको 
अर्स्था निम्िािसुाि िहेको छ ।  

  

                                                           
1
 "V" stand for value of cost estimate and "T" stand for construction period 
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Average Annual Construction Turnover को र्ोग्र्ता 
बोलपत्र लागत अिमुाि 

िकम VAT 

बाहेक 

सामान्र् प्रचलि बमोखजम 
माग गिुवपिे बाक्रषवकऔषत 

कािोर्ाि िकम  

बोलपत्र कागजात 

मानिधाविण गरिएको 
बाक्रषवकऔषत कािोर्ाि 

िकम 1.5×V/T 1×V/T 

गल्छी नत्रशलुी मैलङु स्र्ाफु्रर्ेंसी सडक आर्ोजिा 
(GTMSRRP/PCU/3371294/072/073-001) 3263032407 2.80 1.86 3.72 

धिाि चतिा गाईघाट कटािी नसन्धलुी हेटौंडा सडक 
आर्ोजिा DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 6619453404 3.31 2.21 3.75 

धिाि चतिा गाईघाट कटािी नसन्धलुी हेटौंडा सडक 
आर्ोजिा DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 6385410862 3.19 2.13 3.62 

सडक क्रर्र्ाग, पलु महाशाखाको contract No BBPCU-

DB-SRN-72/73-029 3446719949 1.72 1.15 1.95 

सडक क्रर्र्ाग, पलु महाशाखाको contract No BBPCU-

DB-SRN-72/73-030 2674379496 1.34 0.89 1.5 

घ) उि बोलपत्रहरुमा Average Annual Construction Turnover माग गदाव सामान्र्तर्ा अभ्र्ासमा िहेको 
र्न्दा बढी माग गरिएको देखखन्छ र्िे Construction of Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण 
गदाव बोलपत्र कागजातले तर् गिेको सामान्र् मान्र्ता र्न्दा कम हिुेगिी निधाविण गरिएको । SBD ले 
निधाविण गिेको सामान्र् मान्र्ता, प्रचलिमा िहेको सामान्र् अभ्र्ास र्न्दा फिक र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सो 
क्रकनसमले र्ोग्र्ता निधाविणको स्पष्ट ि तकव पूणव कािण उल्लेख हिुपुिेमा सो समेत देखखएि । 

९. सम्बखन्धत सार्वजनिक निकार्बाट उि बोलपत्रमा सो साईजको प्र्ाकेज बिाउि ुि सो क्रकनसमको र्ोग्र्ता 
निधाविण गिुवपिे सम्बन्धमा र्स कार्ावलर्मा प्राप्त र्एको कािणको नब्षेण गदाव निम्ि अर्स्था देखखन्छ । 

क) सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, मा खरिद कार्व गदाव प्रनतस्पधाव सीनमत हिुेगिी टुिा टुिा गिी खरिद गिुव 
हुँदैि र्ने्न प्रार्धाि िहेको कािणले धेिै टुिा िगरिएको र्ने्न र्िाई त्र्ती सान्दनर्वक देखखएि । सार्वजनिक  
खरिद ऐिको उि व्र्र्स्था प्रनतस्पधावलाई सीनमत पािे गिी एउटा खरिद कार्वलाई टुिा टुिा िगिे र्ने्न 
िहेको ति प्रनतस्पधावलाई अनधकतम रुपमा बढाउिे उदेश्र्ले खरिद कार्वलाई Reasonable क्रकनसमको 
प्र्ाकेखजङ गिव कुिै र्ाधा ििहेको ि कािूिको मिसार् पनि सो क्रकनसमको ििहेको । 

ख) क्रर् बोलपत्रमा Defect Liability Period ५ बषव हिुेगिी ठेक्का आह्वाि गरिएकोले टुिा टुिा गिी ठेक्का गदाव 
५ बषव सम्म Defect Liability Period व्र्र्स्थापि गिव धेिै जोखखम हिुे हुँदा ठूला प्र्ाकेज बिाउि ुपिेको 
र्ने्न तकव  पनि त्र्नत मिानसर् देखखदैि । एकातफव  Defect Liability Period को व्र्र्स्थापि आफैमा त्र्स्तो 
जक्रटल कार्व िर्एको र्िे अकोतफव  उि कामको प्रकृनत हेदाव त्र्सलाई सहजै रुपमा Reasonable Size मा 
Slicing/Packaging गिव सक्रकिे ि प्र्ाकेजको संख्र्ा केही बकृ्रि र्एमा सो संख्र्ाका ठेक्काको Defect Liability 
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Period ५ बषव िै र्ए पनि सखजलै व्र्र्स्थापि सिव सक्रकि े अर्स्था िहिे देखखन्छ । सडक क्रर्र्ाग 
अन्तगवतका सडक नडनर्जि र्ा आर्ोजिा अन्तगवत ४-५ सर् ठेक्का व्र्र्स्थापि रै्िहेको अर्स्थामा सो 
कािणले मात्र त्र्ो साईजका प्र्ाकेखजङ गिुवको आधाि पर्ावप्त िर्एको । 

ग) धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक आर्ोजिा अन्तगवत पलु निमावणको दईु प्र्ाकेज र्न्दा 
धेिै प्र्ाकेज बिाउँदा एक अको प्र्ाकेजमा Transportation,  Resource Use, Progress मा एकरुपता हिु 
अप्यािो तथा Conflict हिु सक्िे ि समर्मा काम सम्पन्न हिु िसक्ि ेि सो कािणले दईु प्र्ाकेज र्न्दा 
बढी उपर्िु िहिुे र्ने्न तकव  संग पनि पूणव सहमत हिु सक्िे अर्स्था ििहेको । सोक्रह सडकमा सडक 
स्तिोन्नतीको लानग अको ठेक्का पनि संगै आह्वाि र्एकोले Transportation,  Resource Use, Progress मा 
एकरुपताको लानग त्र्ो गरिएको र्नु्नले र्िाई ि गिाई क्रर्चमा िै Contradiction देखखएको । अक्रहलेकै 
अर्स्थामा पनि दईु ठेक्का (पलु ि सडकको एक/एक) Overlap र्एकै अर्स्था िहेकोले सडक स्ति उन्ननतको 
ि पलु निमावण कार्वको लानग दईु र्न्दा बढी ठेक्का Overlap िहिुेगिी प्र्ाकेखजङ गिेको अर्स्था उि तकव  
सान्दनर्वक हिुे नथर्ो ।  

घ) थोिै प्र्ाकेज हुदँा Approval, Supervision तथा Construction Management प्रर्ार्कािी हिुे र्एकोले ठूला 
प्र्ाकेज बिाएको र्ने्न तकव  पनि पर्ावप्त आधाि िदेखखएको । हाल सडक क्रर्र्ाग अन्तगवतका कार्ावलर्मा 
४-५ सर् ठेक्का सखजलै व्र्र्स्थापि रै्िहेको अर्स्थामा ४-६ र्टा ठेक्का व्र्र्स्थापि गदाव अप्रर्ार्कािी हिु े
र्ने्न तकव ले प्रनतस्पधाव सीनमत हिु सक्िे क्रकनसमका ठूला प्र्ाकेखजङ गिुवलाई आधाि दददैि ।  

ङ) पलु निमावणमा कम प्र्ाकेज बिाई Reasonable size को प्रोजेक्ट बिाउँदा िर्ाँ प्रक्रर्नध जस्तैः precast तथा 
Innovative Design लाई प्रोत्साहि नमल्ि ेसाथै पलुको Design  निमावण तथा Appearance मा एकरुपता हिु े
र्ने्न धािणाको पर्ावप्त पषु्याई िर्एको । सो साईजको प्र्ाकेज बिाउदा Precast मा र्स क्रकनसमले र्ो 
साईज सम्म Economy हनु्छ र्ो क्रकनसमले Innovation ले प्रोत्साहि पाँउछ र्िेि स्पष्ट उल्लेख िर्एको । 
बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकार्ले लागत अिमुाि तर्ाि गदाव अर्लभ्ि गिेको प्रक्रर्नध र्न्दा िर्ाँ प्रक्रर्नध 
प्रर्ोग गिे गिी प्रस्तार् गिेको र्ए लागत अिमुाि र्न्दा पकै्क पनि कम दििेट कबोल गिुव पिे ति कबोल 
अंक हेदाव सो क्रकनसमको पनि िदेखखएको ।क्रर्शषे क्रकनसमको गरि  सीनमत श्रोत साधि ि िेपाल सिकािले 
आफ्िै िकमबाट बिाउि गईिहेको निमावण कार्वमा Design, Construction and Appearance मा एकरुपता 
जस्ता क्रर्षर्हरु प्र्ाकेजको साईज निमावणको आधाि हिु ु िपिे । Design ि Appearance लाई Design 

Guideline माफव त पनि संर्ोधि गिव सक्रकिे अर्स्था पनि हिु सक््र्ो । 

१०. उि बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको अर्स्था निम्िािसुाि िहेको छ ।  
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बोलपत्र नबक्रि ि दाखखलाको अर्स्था 

नस.िं. ठेक्का िं.  नबक्रि र्एको 
बोलपत्र संख्र्ा 

दाखखला र्एको 
बोलपत्र संख्र्ा 

कैक्रफर्त 

Hard 
Copy 

e-Bid 

1 ि गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी सडकको स्तिउन्ननत 
गिी दईु लेिको बिाउिे कार्व 
GTMSRRP/PCU/3371294/072/073-001) 

प्रनतरे्दिमा 
उल्लेख िर्एको 

3 0  

२ धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतको 
उदर्पिु-नसन्धलुी खण्डको सडक सधुाि ि स्तिउन्ननत गिे 
कार्वकार्व (ठेक्का िं. DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001) 

प्रनतरे्दिमा 
उल्लेख िर्एको 

3 0  

3 धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतको 
नसन्धलुी-हेटौडा खण्डको सडक सधुाि ि स्तिउन्ननत गिे कार्व 
(ठेक्का िं. DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002) 

प्रनतरे्दिमा 
उल्लेख िर्एको 

3 0  

४ धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत पूक्रर्व 
खण्मा ४३ र्टा पलु (Design and Build) निमावण कार्व (ठेक्का िं. 
BBCPU/DB/SRN/072/073-029) 

3 3 0  

५ धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवत 
पखिम खण्ड ३३ र्टा पलु (Design and Build) निमावण कार्व 
(ठेक्का िं. BBCPU/DB/SRN/072/073-030) 

3 3 0  

सरै् ५ ठेक्कामा ३/३ र्टा र्ोलपत्र दाखखला र्एका ि दाखखला र्एका सरै् बोलपत्रहरु Hard Copy को 
रुपमा प्राप्त र्एको देखखन्छ । बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दि अिसुाि दईु र्टा ठेक्कामा ३/३ र्टा बोलपत्र 
नबक्रि र्एको देखखन्छ र्िे ३ र्टा ठेक्काको बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दिमा कनत र्टा बोलपत्र नबक्रि र्र्ो 
र्ने्न कुिा उल्लेख िर्एको ।   

११. दाखखला र्एका बोलपत्र ि छिौट र्एका बोलपत्रदाताहरु ि बोलपत्रदाताले कबोल गिेको िकमको 
क्रर्र्िण निम्िािसुाि िहेको छ ।  
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बोलपत्रदाताहरु ि बोलपत्रदाताले कबोल गिेको िकम 

S.N. Name of project  Name of bidder  Bid price (Without 
PS and VAT) 

% Above(+) 
or Below(-) 
the Estimate 
Amount 

1 गल्छी नत्रशलुी मैलङु स्र्ाफु्रर्ेंसी सडक 
आर्ोजिाGTMSRRP/PCU/3371294/

072/073-001) 

1.covec-Tundai-Rasuwa JV 3,14,89,57,455.00 -1.30% 

2.kalika-Swachhanda-Ranken JV,  3,35,83,51,745.00 5.12% 

3.sharma-Lama JV 3,39,58,22,735.00 6.26% 

2 धिाि चतिा गाईघाट कटािी नसन्धलुी 
हेटौंडा सडक आर्ोजिा 
DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

1.ZIEC/Sharma/Lama JV 6,36,19,32,937.14 -1.19% 

2.kalika-Swachhanda-Ranken JV,  6,64,57,43,781.50 0.41% 

3.covec-Tundai-Rasuwa JV 6,46,47,43,781.50 4.19% 

3 धिाि चतिा गाईघाट कटािी नसन्धलुी 
हेटौंडा सडक आर्ोजिा 
DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 

1.kalika-Swachhanda-Ranken JV,  6,12,52,11,190.90 -1.28% 

2.sharma-Lama JV 6,23,11,77,376.25 0.43% 

3.covec-Tundai-Rasuwa JV 6,38,61,45,543.30 2.93% 

4 सडक क्रर्र्ाग, पलु महाशाखाको 
contract No BBPCU-DB-SRN-72/73-
029 

1.covec-Tundai-Rasuwa JV 3,30,09,16,000.00 -0.51% 

2.ZIEC-ANK-Lumbini JV 3,58,32,50,000.00 8.00% 

3.kalika-Swachhanda-Ranken JV,  3,60,96,10,000.00 8.80% 

5 सडक क्रर्र्ाग, पलु महाशाखाको 
contract No BBPCU-DB-SRN-72/73-
030 

1.ZIEC-ANK-Lumbini JV 2,56,07,78,000.00 -0.57% 

2.covec-Tundai-Rasuwa JV 2,64,81,00,000.00 2.82% 

3.kalika-Swachhanda-Ranken JV,  2,79,40,10,000.00 8.49% 

सबै ५ र्टा बोलपत्रमा ३-३ र्टा मात्र बोलपत्र दाखखला र्एको देखखन्छ र्िे बोलपत्रदाताले कबोल 
गिेको िकम हेदाव सरै् बोलपत्रहरुमा एकै क्रकनसमको प्रर्ृनत िहेको छ । सरै् बोलपत्रहरुमा एक बोलपत्र 
लागत अिमुाि र्न्दा केही कम लगर्ग लागत अिमुािको हिाहािीमा ि दईु बोलपत्रमा लागत अिमुाि 
र्न्दा बढी िकम कबोल गिेको देखखन्छ । 

१२. उपिोि बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको नब्षेण गदाव सबै बोलत्रहरुमा समाि क्रकनसमको अर्स्था िहेको 
देखखन्छ । सबै बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविणमा एकै क्रकनसमको प्रर्ृनत देखखि,ु सरै् 
बोलपत्रमा एकै संख्र्ामा बोलपत्र नबक्रि हिु,ु एकै संख्र्ामा बोलपत्र दाखखला हिु,ु  सरै् बोलपत्रमा e-Bid 

बाट कुिैपनि बोलपत्र दाखखला िहिु ु ि दाखखला र्एका बोलपत्रहरु सरै् बोलपत्रहरु Hard Copy 

Submission मातै्र हिु,ु सरै् बोलपत्रमा एक बोलपत्र लागत अिमुाि र्न्दा केही कम लगर्ग लागत 
अिमुािकै हािाहािीमा ि बाँकी २/२ र्टा बोलपत्र लागत अिमुाि र्न्दा बढी िकमको बोल कबोल गिुव, 
सबै बोलपत्र लागत अिमुािकै हािाहािीमा िै खरिद सम्झौता हिु,ु निखित बोलपत्रदाता मात्र बािम्बाि 
दोहोरिि,ु बोलपत्रमा सहर्ानग सरै् बोलपत्रदाताले कुिै ि कुिै ठेक्का प्राप्त गिुव आदद कुिै आकखस्मक संर्ोजि 
िर्ई सनुिर्ोखजत ि र्ोजिाबि कार्वको परिणाम र्एको सहजै अिमुाि गिव सक्रकन्छ । 
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१३. उि बोलपत्रहरुमा बोलपत्रदाताहरुको सहर्ानगताको अर्स्था ि नत बोलपत्रदाताहरुले प्राप्त गिेका 
ठेक्काको क्रर्र्िण निम्िािसुाि िहेको छ । 

सहर्ानग बोलपत्रदाता ि सहर्ानगताको अर्स्था 
S.N. Name of Bidder National 

or 
Internati
onal 

Bidding 
for Road 
or Bridge 

Participation for Contracts Selection For contract No 

1 
Kalika 
construction 

National 
Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 

2 
Swachhanda 
Nirmina Sewa 
Pvt. Ltd 

National 
Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 

3 
sharma and 
company Pvt. 
LTD 

National Road 
 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

 DCGKSHP/PCU/337125/072073-001 

4 
Lama 
construction 
Co. PVT.LTD 

National Road 
 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

5 
Tundi 
construction 
Pvt. Ltd. 

National 
Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 GTMSRRP/3371294/072/73/001 

6 
Ranken Railway 
Construction 
Group Co. Ltd. 

National 
Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 

7 
Rasuwa 
construction 
Co. Pvt. Ltd. 

National 
Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 GTMSRRP/3371294/072/73/001 

8 
ANK 
Construction 
Co. Pvt. Ltd. 

National Bridge 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

9 
Lumbani 
Builders Pvt. 
Ltd. 

National Bridge 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

10 

China Overseas 
Engineering 
Group Co. Ltd 
(COVEC) 

Internati
onal 

Road/ 
Bridge 

 GTMSRRP/3371294/072/73/001 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 GTMSRRP/3371294/072/73/001 

11 

Zhongding 
International 
Engineering Co. 
Ltd. (ZIEC) 

Internati
onal 

Bridge 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-029 
 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 

 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

 BBPCU-DB-SRN-72/73-030 
 DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 

बोलपत्रमा JV मा संलग्ि समेत गिी ४२ र्टा बोलपत्रदाताको सहर्ानगता र्एकोमा सरै्जसो 
बोलपत्रदाताहरु दईु र्ा दईु र्न्दा बढी बोलपत्रमा सहर्ानगता जिाएको पाईन्छ । जसमा िेपाली ९ र्टा 
ि क्रर्देखश २ र्टा गिी ११ र्टा बोलपत्रदाताहरुको मात्र सहर्ानगता र्एको देखखन्छ । ९ िेपाली 
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बोलपत्रदातामध्रे् ५ र्टा बोलपत्रदाता सडक तथा पलु निमावण दरैु्को बोलपत्रमा ि २-२ र्टा 
बोलपत्रदाता सडक ि पलु निमावणमा मात्र सहर्ानगता जिाएको देखखन्छ । बोलपत्रमा सहर्ानग र्एका सरै् 
११ र्टै बोलपत्रदाताहरुले कुिै ि कुिै ठेक्का प्राप्त र्एको देखखन्छ । जसमा ४ र्टा बोलपत्रदाताले २-२ 
र्टा ठेक्का प्राप्त र्एको देखखन्छ । 

१४. गिुासोकतावले गिेको दार्ी, बोलपत्र कागजातमा गरिएका व्र्र्स्था, ठूलो साईजको प्र्ाकेखजङ गिुव पिावको 
कािण सम्बन्धमा सम्बखन्धत सार्वजनिक निकार्ले उल्लेख गिेका आधािहरु, बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको 
अर्स्था, खरिद सम्झौता िकम, िेपालको पूर्ावधािमा र्एको लगािी ि निमावण कार्वको Volume ि सीनमत 
र्एका ठूला निमावण कार्वमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीहरुको संलग्िताको अर्स्था आदी त्र्हरुको 
नब्णेबाट उि बोलपत्रहरुको प्र्ाकेज अत्र्न्तै ठूला िकमको ि सो स्तिको बोलपत्रमा सहर्ानग हिु 
र्ोग्र्ता पगु्ि ेनिमावण व्र्ार्सार्ी अत्र्न्त सीनमत मात्रमा िहेको सहजै अिमुाि गिव सक्रकन्छ । 

१५. ती सडक तथा पलु निमावण कार्वको बोलपत्रहरुमा मखन्त्रपरिषदबाट क्रर्देशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र 
दाखखला गदाव िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई अनिर्ार्व JV बिाउिपुिे निणवर् गिेको ति उि निणवर् हुँदा 
बोलपत्रको प्र्ाकेजको साईजको बािेमा कुिै उल्लेख िर्ई केर्ल िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई अनिर्ार्व 
सहर्ागी गिाउिे िीनतगत निणवर् गिेको देखखन्छ । मखन्त्रपरिषदले गिेको उि निणवर्मा सार्वजनिक खरिद 
ऐि २०६३, को प्रनतकूल प्रनतस्पधाव सीनमत हिुेगिी बोलपत्र आह्वाि गिे मिसार् पकै्क पनि होईि । उि 
बोलपत्रहरुमा प्रनतस्पधाव िर्एको कािण िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई अनिर्ार्व सहर्ानग गिाउि ेनिणवर्का 
आधािमा िर्ई िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीको क्षमताको क्रर््षेण गिी उपर्िु साईजमा (Reasonable Size) 

स्लाईनसङ िगरिएको कािणले र्एको देखखन्छ । उि कामको प्रकृनतमा आर्श्र्क गणुस्ति कार्म गदै 
पर्ावप्त प्रनतस्पधाव हिुे गिी Reasonable Size मा Slicing गिव सहजै सक्रकिे ि सो क्रकनसमको अभ्र्ास सडक 
क्रर्र्ाग अन्तगवतका निकार्हरुमा रै्िहेको ।  

१६.  त्र्सिी त्र्ो ठूलो साईजमा प्र्ाकेखजङ गदाव प्रनतस्पधाव सीनमत हिुकुो साथै बोलपत्रदातको क्षमता (Bidding 

Capacity) क्रर््षेण गिे प्रार्धाि तथा प्रणाली िर्एको कािण आफ्िो क्षमता र्न्दा ठूलो ि धेिै काम 
(ठेक्का) जिुकुिै क्रकनसमबाट पनि प्रानप्त गिे ि समर्मा निमावण कार्व िगिे आम प्रर्ृनत िहेको सन्दर्वमा कुिै 
निखश्वत निमावण व्र्र्सार्ीलाई ठूलो काम प्रदाि गदाव सो साईजमा काम गिवको लानग निज संग 
व्र्र्स्थापकीर् क्षमताको अर्ार् हिुकुो साथै निजले प्रर्ार्कािी रुपमा कार्वसम्पादि िगिेमा सम्पूणव 
आर्ोजिािै प्रर्ाक्रर्त हिुे जोखखम बढी िहिे देखखन्छ । साथै उि निमावण व्र्र्सार्ी आफैले सबै काम गिव 
िसक्िे अर्स्थामा टुिा टुिा गिी अन्र् धेिै निमावण व्र्र्सार्ीहरुलाई खजम्मा ददिे ि बास्तक्रर्क रुपमा 
कार्व गिे निमावण व्र्र्सार्ी नसधै सार्वजनिक निकार्संग उििदार्ी िहिु ेहुँदा Contract Management झिै 
प्रर्ार्कािी िहिु ेजोखखम िहिे देखखन्छ ।  
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१७. NCB ठेक्का गिी नबदेशी निमावण व्र्ार्सार्ीले अनिर्ार्व रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी संग JV गिुवपिे 
प्रार्धाि आफैमा िाम्रो र्एता पनि उि निमावण कार्वको ठूला प्र्ाकेज बिाईएको कािणले सीनमत निमावण 
व्र्ार्सार्ी मातै्रले र्ाग नलि सक्ि ेअर्स्था िहेको ि पूणव रुपमा क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ी आउि पनि 
िपाउिे र्एको । िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई कामको सनुिखितता प्रदाि गिव ि व्र्ार्सार्ीको क्षमता 
क्रर्कास गिव क्रर्देशी निमावण व्र्ार्सार्ीले अनिर्ार्व रुपमा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी संग JV गिुवपिे गरि 
गरिएको प्रार्धाि ि सीनमत िेपाली व्र्ार्सार्ी मातै्र र्ाग नलि सक्िेगिी ठूला प्र्ाकेज बिाउि ुआफैमा 
क्रर्िोधार्ासपूणव िहेको । कामको प्रकृनत हेदाव िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीहरुले गदै आएको ि गिव सक्ि े
काम र्एकोले Reasonable size को प्र्ाकेज निमावण गिेको र्ए सरै् काम िेपाली व्र्ार्सार्ीले  िै गिे 
सक्िे हुँदा िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ी संग अनिर्ार्व JV गिुवपिे गिी िीनतगत निणवर्को आर्श्र्कता िै िपिे 
देखखन्छ ।  

१८. उि बोलपत्रको शरुुर्ाती चिणमा िै नमलेमतो हिुेगिी Packaging/Slicing गिेको, निखित निमावण 
व्र्ार्सार्ीलाई मात्र र्ाग नलि सक्िे गिी ठूला प्र्ाकेज निमावण गिेको, पूणव रुपमा क्रर्देशी िआउि र्न्नका 
लानग िेपाली निमावण व्र्ार्सार्ीलाई अनिर्ार्व गरिएको जस्ता क्रर्षर्हरु उठाि गिी क्रर्नर्न्न व्र्खि संगठिले 
आर्ाज उठाएका, सो क्रकनसमले क्रर्नर्न्न पत्र पनत्रकामा समाचािहरु प्रकानसत समेत र्एका साथै र्स 
कार्ावलर्मा प्राप्त गिुासोको आधािमा तत ्सम्बन्धमा सम्बखन्धत निकार्मा नमनत २०७३।३।२१ मा लेखख 
पठाईएको ति ती सबै चासो ि गिुासालाई रे्र्ास्ता गिी पूर्वर्त अर्स्थामा बोलपत्र आह्वाि र्ई सम्झौता 
समेत रै्सकेको देखखन्छ ।  

१९. उि बोलपत्रमा बोलपत्रदाताहरुको सहर्ानगता संख्र्ा, प्रर्ृनत तथा बोलपत्र सम्झौता र्एको िकमको 
क्रर््षेण गदाव गिुासोकतावले उल्लेख गिे र्मोखजम उि खरिदमा बोलपत्र आह्वाि हिु ु पूर्व देखख िै 
र्ोजिाबि ि सनुिर्ोखजत क्रहसार्ले नमलेमतो गिी ठेक्का आह्वाि र्ई सोही बमोखजम खरिद सम्झौता र्एको 
देखखन्छ । जिु खरिद सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, को मिसार् प्रनतकूल िहेको ि क्रर्खिर् अिशुासिका 
अन्र् आर्ामहरुका सम्बन्धमा सम्बखन्धत निकार्बाट थप अिसुन्धाि हिुपुिे देखखन्छ ।  

२०. उि बोलतहरुको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा तथा बोलपत्र मलु्र्ांकि प्रनतरे्दिमा थप निम्िािसुािका 
गल्ती/कमजोिीहरु देखखन्छि ्। 

I. पलुको लागत अिमुािमा निमावण अर्नध ४२ मक्रहिा उल्लेख र्एकोमा बोलपत्र कागजातमा ३६ 
मक्रहिा उल्लेख र्एको । 
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II. BOQ मा कार्ावलर् स्थापिाको लानग Provision मा िकम िाखखएको ।निर्नमत कार्ावलर् संचालिको 
खचव सामान्र् बजेटबाट हिुे तथा आर्ोजिा संचालिको लानग कखन्टन्जेन्सी िकम समेत िहेको 
सन्दर्वमा  औखचत्र्पूणव देखखएि । 

III. Qualification Criteria हरु SBD बमोखजम िर्एको ।SBD मखन्त्रपरिषदबाट स्र्ीकृत र्एको सन्दर्वमा 
SBD मा Range ददएको अर्स्थामा सोही Range नर्त्र िहेि ि कुिै Note ददएको अर्स्थामा सोही 
Note बमोखजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिुवपिेमा िगरिएको । 

IV. न्रू्ि कबोल गिे एउटा बोलपत्रदाताको मात्र बोलपत्र मलु्र्ांकि गरिएको । जसको कािण उि 
बोलपत्रमा कनत र्टा बोलपत्रदाता सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही र्ए एक्रकि गिव सक्रकएि । 

V. बोलपत्र मलु्र्ांकिमा सो क्रकनसमले नमलेमतो र्ए िर्एको नब्षेण गिेको देखखएि । 

VI. धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक आर्ोजिा अन्तगवतको ठेक्का िं. 
DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 ि DCGKSHP/PCU/337125/072/ 

073-002 को बोलपत्र कागजातमा निम्िािसुािका कमजोिीहरु देखखएका । 

I. Bid Data sheet को ITB 1.1 मा "The Employer is:…" र्नि कुिै कुिा िलेखख खाली िाखेको । 

II. Bid Data sheet को ITB 2.1 मा "The implementing agency  is:……" र्नि कुिै कुिा िलेखख खाली 
िाखेको । 

III. Bid Data sheet को ITB 7.1मा "For clarification purpose only, the Employer's address is:……" 

र्नि कुिै कुिा िलेखख खाली िाखेको । 

IV. Bid Data sheet को ITB 7.4  मा pre bid Meeting को समर् ि स्थाि खाली िाखेको । 

V. Bid Data sheet को ITB 18.1 मा "The bid validity period shall be:…." र्नि कुिै कुिा िलेखख खाली 
िाखेको। उि ठेक्कामा Bid Validity Period िै उल्लेख िहुँदा बोलपत्र आह्वाि अपूणव हिु गएको 
साथै सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३,  को दफा २० तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको निर्म 
५४ मा स्पष्ट व्र्र्स्था र्एता पनि सो उल्लेख िगिुव ऐि को प्रनतकूल िहेको ।  

VI. Bid Data sheet को ITB 19.2 मा बैक जमाित जम्मा गिे बैंकको िाम िै उल्लेख छैि । 

VII. Bid Data sheet को ITB 22.1 मा बोलपत्र दाखखलाको लानग उल्लेख गिुवपिे Employer's Address:, 

The deadline for bid submission Date खाली िाखखएको र्िे Time मा Noon उल्लेख गरिएको । 
र्स क्रकनसमको व्र्र्स्थाले बोलपत्र दाखखला गिे स्थाि, बोलपत्र कक्रहले सम्म दाखखला गिे हो तथा 
कुि समर् सम्म दाखखला गिे हो सो कुिै कुिा पनि उल्लेख िर्एको ।  

VIII. Bid Data sheet को ITB 25.1 मा बोलपत्र खोल्िे नमनत, समर् ि स्थाि उल्लेख गिुवपिे सरै् खाली 
िाखखएको ।  



65 
 

बोलपत्र कागजातमा मखु्र्तर्ा बोलपत्र मान्र् हिु े अर्नध (Bid Validity Period), बोलपत्र दाखखला गिे 
स्थाि,  बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत ि समर्, बोलपत्र खोल्िे स्थाि, नमनत ि समर् जस्ता आधािर्तु 
नबषर्हरु उल्लेख िगरिि ुज्र्ादै गखम्र्िताको नबषर् हो । बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र दाखखला गिे स्थाि 
तथा दाखखला गिे अखन्त नमनत-समर् ि बोलपत्र खोल्ि ेनमनत ि समर् िै उल्लेख िहुँदा सो को कार्ावन्र्ि 
कसिी र्र्ो ? एक्रकि हिु सकेि । र्स क्रकनसमको गल्ती/कमजोिीले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात 
जोखखमर्िु देखखन्छ । 

२१. र्स क्रकनसमको बोलपत्रमा लागत अिमुाि पनि अत्र्न्तै जोखखमर्िु के्षत्र हिुे हुँदा तालकु निकार्बाट सो 
संग सम्बखन्धत प्राक्रर्नधक/क्रर्ज्ञबाट लागत अिमुािको क्रर्स्ततृ अध्र्र्ि आर्श्र्क र्एको । 

२२. धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक र्ोजिा आर्ोजिा अन्तगवत पलु निमावण कार्वको लानग 
Design and Build क्रर्नध अन्तगवत खरिद सम्झौता र्एता पनि सो को Design कार्वको लानग बोलपत्रदाताको 
र्ोगर््ता माग गिेको िदेखखएको । 

२३. बोलपत्र सम्झौताको लानग निरे्दि पेश र्एको ि खरिद सम्झौताको नबचमा लामो समर् ग्र्ाप िहेको ि  
लामो समर् ग्र्ाप हिुकुो कािण जािकािी हिु सकेि । 

ङ. निष्कषवः 

सडक क्रर्र्ग,पलु महाशाखाबाट धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक अन्तगवतको पलु निमावणको 
लानग, धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी -नसन्धलुी-हेटौडा सडक र्ोजिा आर्ोजिा कार्ावन्र्ि एकाई (क्रप.नस.रू्) बाट 
सडक निमावण कार्वको लानग गल्छी-नत्रशलुी-मैलङु-स्र्ाफु्ररे्सी-िसरु्ागढी सडक आर्ोिाबाट सडक निमावण 
कार्वको खरिदको लानग नमनत २०७३/२/१६ मा आह्वाि र्एको बोलपत्र सम्बन्धमा क्रर्नर्न्न निमावण 
व्र्ार्सार्ीहरुबाट, केही सीनमत निमावण व्र्ार्सार्ी मात्र र्ाग नलि सक्ि ेगिी अत्र्ानधक रुपमा ठूला प्र्ाकेज 
निमावण गिी प्रनतस्पधावलाई सीनमत गिेगिी बोलपत्र आह्वाि र्एको र्ने्न व्र्होिा सक्रहत र्स कार्ावलर्मा गिुासो 
प्राप्त र्एको तथा उि क्रर्षर् सम्बन्धमा क्रर्नर्न्न संचाि माध्र्ामहरुमा पनि सोही क्रकनसमका समाचाि प्रकासि 
तथा प्रशािण र्एको सन्दर्वमा सम्बखन्धत निकार्बाट उपलव्ध गिाईएको कागजपत्र ि क्रर्र्िणका आधािमा 
निम्ि निश्कषवमा पनुगर्ो । 

१. सो क्रकनसमको कार्व िेपाल कै निमावण व्र्र्साक्रर्हरुबाटै हुँदै आएको ि सो क्रकनसमको कार्वको लानग सडक 
क्रर्र्ाग अन्तगवत कै निकार्हरुमा पर्ावप्त प्रनतस्पधाव सक्रहत खरिद सम्झौता ि निमावण कार्व हुँदै आएको 
सन्दर्वमा सबै ५ र्टा बोलपत्रको प्र्ाकेखजङ साईजको क्रर््णे गदाव उि निमावण कार्व सामान्र् प्रकृनतको 
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िहेको ि सहजै Reasonable Size को प्र्ाकेज निमावण गिव सक्रकिे अर्स्था र्एता पनि आर्श्र्कता र्न्दा 
ठूला प्र्ाकेज निमावण गिेको देखखएको ।सो साईजको प्र्ाकेखजङ गिुव पिावको कािण सम्बन्धमा सम्बखन्धत 
निकार्हरुबाट प्रदाि गरिएका धािणाहरु र्स हदमा प्रनतस्पधाव सीनमत गिे मलु्र्मा पर्ावप्त ि औखचत्र्पूणव 
िदेखखएको । 

२. उि सबै बोलपत्रहरुमा बोलपत्रदाताको सहर्ानगताको नब्षेण गदाव सबै बोलत्रहरुमा समाि क्रकनसमको 
प्रर्ृनत ि अर्स्था िहेको देखखन्छ । सबै बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता निधाविणमा एकै 
क्रकनसमको प्रर्ृनत देखखि,ु सरै् बोलपत्रमा एकै संख्र्ामा बोलपत्र नबक्रि हिु,ु एकै संख्र्ामा बोलपत्र दाखखला 
हिु,ु  सरै् बोलपत्रमा e-Bid माफव तबाट कुिैपनि बोलपत्र दाखखला िहिु ुि दाखखला र्एका बोलपत्रहरु सरै् 
बोलपत्रहरु Hard Copy Submission मातै्र हिु,ु सरै् बोलपत्रमा एक बोलपत्र लागत अिमुाि र्न्दा केही कम 
लगर्ग लागत अिमुािकै हािाहािीमा ि बाँकी २/२ र्टा बोलपत्र लागत अिमुाि र्न्दा बढी िकमको 
बोल कबोल गिुव, सबै बोलपत्र लागत अिमुािकै हािाहािीमा िै खरिद सम्झौता हिु,ु निखित बोलपत्रदाता 
मात्र बािम्बाि दोहोरिि,ु बोलपत्रमा सहर्ानग सरै् बोलपत्रदाताले कुिै ि कुिै ठेक्का प्राप्त गिुव आदी कुिै 
आकखस्मक संर्ोजि िर्ई सनुिर्ोखजत ि र्ोजिाबि र्एको जस्तो देखखएको । 

३. धिाि-चतिा-गाईघाट-कटािी-नसन्धलुी-हेटौडा सडक र्ोजिा आर्ोजिा अन्तगवतको ठेक्का िं. 
DCGKSHP/PCU/337125/072/073-001 ि DCGKSHP/PCU/337125/072/073-002 
को बोलपत्र कागजातमा मखु्र्तर्ा बोलपत्र मान्र् हिुे अर्नध (Bid Validity Period), बोलपत्र दाखखला गिे 
स्थाि, बोलपत्र दाखखला गिे अखन्तम नमनत ि समर्, बोलपत्र खोल्ि ेस्थाि, नमनत ि समर् जस्ता आधािर्तु 
नबषर्हरु उल्लेख िगरिि ुज्र्ादै गखम्र्िताको नबषर् हो । बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र दाखखला गिे स्थाि 
तथा दाखखला गिे अखन्तम नमनत-समर् ि बोलपत्र खोल्ि ेनमनत ि समर् िै उल्लेख िहुँदा सो को कार्ावन्र्ि 
कसिी र्र्ो? एक्रकि हिु सकेि । र्स क्रकनसमको गल्ती/कमजोिीले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि गदाव 
पर्ावप्त तर्ािी िर्एको साथै उि बोलपत्र सार्वजनिक खरिदको दृक्रष्टकोणमा जोखखमर्िु देखखन्छ । 

४. र्स कार्ावलर्बाट जािी गिेको िमिुा बोलपत्र कागजात (Standard Bidding Document) मा व्र्र्स्था 
गरिएको प्रार्धाि क्रर्परित Specific Construction experience मा JV मा सहर्ानग सरै् बोलपत्रदाताको 
र्ोग्र्ता आर्श्र्क पिे र्नि र्ोग्र्ता निधाविण गरिएको, पलु निमावणका दईु बोलपत्रबाहेकका अन्र् सबै 
ठेक्कामा Standard Bidding Document मा Contract of Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव 
SBD को प्रनतक"ल हिुेगिी र्ोगर््ता निधाविण गिेको, Average Annual Construction Turnover को र्ोग्र्ता 
माग गदाव सामान्र्तर्ा 1.5×V/T 2 र्न्दा कम िहिुेगिी निधाविण गिुवपिे ि निमावण कार्वको साईज, जक्रटलता 

                                                           
2
 "V" stand for value of cost estimate and "T" stand for construction period 
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ि प्रकृनतको आधािमा 1.5multiplier लाई 1 सम्म गिव सक्रकिे व्र्र्स्था र्एको ि क्रकनसमको प्रचलि World 

Bank तथा ADB मा िहेकोमा उि बोलपत्रहरुमा सामान्र् प्रचलि ि स्थाक्रपत मान्र्ता प्रनतकूल हिुेगिी 
र्ोग्र्ता निधाविण गिेको देखखएको ।  

५. उि बोलपत्रहरुमा Average Annual Construction Turnover माग गदाव सामान्र्तर्ा अभ्र्ासमा िहेको र्न्दा 
बढी माग गरिएको देखखन्छ र्िे Construction of Similar Size and Nature को र्ोग्र्ता निधाविण गदाव 
बोलपत्र कागजातले तर् गिेको सामान्र् मान्र्ता र्न्दा कम हिुेगिी निधाविण गिेको देखखएको । SBD ले 
निधाविण गिेको सामान्र् मान्र्ता, प्रचलिमा िहेको सामान्र् अभ्र्ास र्न्दा फिक र्ोग्र्ता निधाविण गदाव सो 
क्रकनसमले र्ोग्र्ता निधाविणको स्पष्ट ि तकव पूणव कािण उल्लेख हिुपुिेमा सो समेत देखखएि । 

६. र्स क्रकनसमको ठेक्कामा लागत अिमुाि पनि अत्र्न्तै जोखखमर्िु के्षत्र हिु ेहुँदा तालकु निकार्बाट सो संग 
सम्बखन्धत प्राक्रर्नधक/क्रर्ज्ञबाट लागत अिमुािको क्रर्स्ततृ अध्र्र्ि आर्श्र्क र्एको । 

७. उि ठेक्काहरुको कार्ावन्र्र्िको अर्स्था लगार्तका नबषर्मा र्स कार्ावलर्बाट प्राथनमकताका साथ नििन्ति 
अिगुमि गिुवपिे देखखन्छ । 

८. उि खरिद सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, ममव तथा सर्वजनिक खरिदका स्थाक्रपत मान्र्ता ि नसिान्त 
अिकुुल र्एको िदेखखएको साथै नबखिर् अिशुासिका अन्र् आर्ामहरुको बािेमा सम्बखन्धत निकार्बाट थप 
अध्र्र्ि आर्श्र्क र्एको देखखन्छ । 

 २२ र्ितपिु अस्पताल, र्ितपिु, खचतर्ि  । 

समग्र खरिद प्रकृर्ाको अर्स्थाः  

१. खरिद इकाईः डा.प्रकास खनतर्डाको संर्ोजकत्र्मा खरिद इकाई गठि गरिएको ि खरिद इकाईमा 
िहिे कुिै पनि पदानधकािीहरुले कुिै क्रकनसमको खरिदको तानलम नलएको पाईएि । खरिद सम्बन्धी 
सम्पणुव कागजपत्रहरु आनथवक प्रशासि शाखा तथा खजन्सी शाखाको स्र्ानमत्र्मा िाखखएको देखखन्छ ।  

२. सूची दतावः सूची दतावको लानग िाक्रिर् स्तिको पनत्रकामा सूचिा प्रकासि गरिएको ि सूखच दताव गदाव 
बनगवकिण गिेि दताव गिे िगरिएको साथै सोझै खरिद गदाव त्र्स्तो सूचीबाट गिे गरिएको ।  

३. खरिद र्ोजिाः सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ७ मा सार्वजनिक निकार्हरुले एक 
र्षवर्न्दा बढी अर्धीसम्म सिालि हिुे र्ोजिा र्ा आर्ोजिाको लानग खरिद गदाव र्ा र्ाक्रषवक दश किोड 
रुपैंर्ाँर्न्दा बढी िकमको खरिद गदाव खरिदको गरुुर्ोजिा तर्ाि गिुव पिेछ र्ने्न उल्लेख र्एको तथा 
निर्म ८ मा र्ाक्रषवक दश लाख रुपैंर्ाँर्न्दा बढी िकमको खरिद गिुव पिे र्एमा आगामी आनथवक र्षवको 
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अिमुानित र्ाक्रषवक कार्विम तथा बजेट तर्ाि गदाव आगामी आनथवक र्षवमा गिे र्ाक्रषवक खरिद र्ोजिा 
तर्ाि गिुव पिेछ र्ने्न व्र्र्स्था र्एको ि उि निकार्मा सो प्रकृनतको खरिद रै्िहेको र्एता पनि बाक्रषवर् 
खरिद र्ोजिा तथा खरिदको गरुुर्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि । छलफलको िममा बाक्रषवक कार्विमलाई 
िै आधाि मािेि खरिद गिे गरिएको जािकािी प्राप्त र्एको । बाक्रषवक खरिद र्ोजिा िर्एको कािण 
खरिद र्ोजिाले समेट्िपुिे नबषर् समेट्ि िसमेटेको,  खरिद र्ोजिा बमोखजम खरिद कािर्ाही र्ए 
िर्एको, खरिद र्ोजिा अध्र्ार्नधक गिे िगिेको, खरिद र्ोजिा बजेट संग आर्ि र्ए िर्एको, सम्बखन्धत 
अनधकािीबाट स्र्ीकृत र्ए िर्एको आदद जस्ता नबषर्मा नब्षेण गिव सक्रकएि ।  

४. लागत अिमुािः निमावण कार्वको लागत अिमुाि तर्ाि गदाव र्र्ि क्रर्र्ागको िम्स तथा खजल्ला 
दििेटलाई आधाि माने्न गरिएको जािकािी प्राप्त र्एको । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को 
निर्म ११ को उपनिर्म (२)  मा मालसामािको लागत अिमुाि तर्ाि गदाव (क) सम्बखन्धत सार्वजनिक 
निकार् र्ा त्र्स्तो सार्वजनिक निकार् िहेको खजल्लाको अन्र् सार्वजनिक निकार्ले चाल ु र्ा अखघल्ला 
र्षवहरुमा सोही प्रकृनतको खरिद गदाव लागेको र्ास्तक्रर्क लागत, (ख) स्थािीर् बजािमा प्रचनलत दिर्ाउ, 
(ग) अन्र् बजािको प्रचनलत दिर्ाउ ि मालसामाि आपूनतव गिे स्थािसम्म लाग्िे अिमुानित ढुर्ािी खचव, 
(घ) उद्योग र्ाखणज्र् संघले जािी गिेको दििेट लाई आधाि नलि ु पिेछ, र्ने्न व्र्र्स्था र्एता पनि 
मालसामािको लागत अिमुाि तर्ाि गदाव क्रर्नर्न्न आपूनतवकतावहरुबाट दिर्ाउपत्र नलएि सो लाई मात्र 
आधाि मािेि सामान्र्तर्ा औषत नलएि लागत अिमुाि तर्ाि गिेको देखखर्ो । क्रर्श्वसनिर् रुपमा लागत 
अिमुाि तर्ाि गिेको िदेखखएकोले लागत अिमुािलाई क्रर्श्वसनिर् बिाउि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली 
२०६४ को व्र्र्स्था बमोखजम उपर्िु क्रर्नध अर्लम्बि गिव आर्श्र्क देखखएको । 

५. बोलपत्र सम्बन्धी क्रर्र्िणः खासगिी अस्पतालमा प्रर्ोग हिुे मेनसि औजािको स्पेनसक्रफकेसि एउटा 
ब्रान्डलाई मात्र नमल्िेगिी तर्ाि र्एको र्ने्न व्र्ापक गिुासो आएको सन्दर्वमा उि अस्पतामा खरिद हिु े
मेनसि औजािको स्पेनसक्रफकेसि तर्ाि गिे काम पिामशवमा सेर्ाको र्ार्ोमेनडकल ईखन्जनिर्िबाट हुँदै 
आएको ि उि बोलपत्रको प्राक्रर्नधक पक्षको मलु्र्ाङ्कि पनि सोही ईखन्जनिर्िबाट हुँदै आएको देखखन्छ । 
ई. ले तर्ाि गिेको स्पेनसक्रफकेसि एउटा मात्र ब्रान्डलाई नमल्िे छ र्ा कुि कुि ब्रान्डलाई नमल्छ र्ने्न 
सन्दर्वमा स्पेनसक्रफकेसिमा कुिै कुिा उल्लेख िर्एको ि अस्पतालबाट पनि सो क्रर्षर्मा कुिै क्रकनसमको 
नब्षेण गिेको देखखएि । र्स्तो अर्स्थामा निखित ब्रान्डलाई मात्र नमल्िेगिी स्पेनसक्रफकेसि तर्ाि हिुे ि 
सोही अिसुाि मलु्र्ाङ्कि हिुे जोखखम बढी िहिे देखखन्छ ।  

६. बोलपत्र सम्बन्धी कागजातः सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३)(ख) मा 
"सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले तर्ाि गिेको िमूिा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव क्रर्नडङ्ग 
डकुमेन्ट), िमूिा परू्व र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव क्रप्रक्र्ानलक्रफकेशि डकुमेन्ट), िमूिा खरिद 
सम्झौता सम्बन्धी कागजात (स्याण्डडव कन्रर्ाक्ट डकुमेन्ट) मा सामान्र्तर्ा सािर्तूरुपमा फिक िपिे 
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गिी आर्श्र्कता अिसुाि परू्व र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात ि खरिद सम्झौता 
सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिे"  र्ने्न प्रर्धाि िहेकोमा र्र्ि निमावण ि CT मेनसि खरिदको बाहेकका सबै 
बोलपत्र आह्वाि गदाव र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको िमिुा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात बमोखजम तर्ाि 
िगिी बोलपत्र आह्वािको सूचिा, स्पेनसक्रफकेसि ि Price Schedule मात्र िाखेि बोलपत्र आह्वाि गरिएको । 
एक क्रकनसमले र्ने्न हो र्ि े बोलपत्र सम्बन्धी कागजात िै तर्ाि िगरि बोलपत्र आह्वाि गरिि ु ज्र्ादै 
सम्रे्दिनसल नबषर् िहको ।  जसको कािण उि बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ तथा 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०७४ को प्रार्धाि बमोखजम बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा खलुाउिपुिे 
र्नि उल्लेख र्एका धेिै कुिाहरु तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातले समेट्िपुिे धेिै नबषर्हरु उि 
बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा िसमेक्रटएको । र्स क्रकनसमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सार्वजनिक 
खरिदको लानग ज्र्ादै जोखखमर्िु कागजात हिु े देखखन्छ । र्स क्रकनसमले खरिद प्रकृर्ा गदाव एक त 
सार्वजनिक खरिद ऐि तथा निर्मार्लीको पालिा प्रर्ार्कािी रुपमा िहिुे र्िे अके तफव  खरिद प्रकृर्ाहरु 
लामो समर् अर्रुि हिु,े बािबाि िद्द हिुे आदद जोखखम िहिे देखखन्छ । 

७. मलु्र्ाङ्कि सनमनतः  बोलपत्र मलु्र्ाङ्किको लानग सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म १४७ 
बमोखजम छुटै्ट मलु्र्ाङ्कि सनमनत गठि िगरि खरिद इकाईका पदानधकािी तथा कार्ावलर् प्रमखु समेतको 
सहर्ानगतामा बोलपत्र खोल्ि,े मलु्र्ाङ्कि गिव तथा खरिद सम्बन्धमा अन्र् प्रकृर्ाहरु गिे गरिएको । खरिद 
इकाई छुटै्ट गठि गरिएता पनि खरिदको सन्दर्वमा कार्ावलर् प्रमखु लागार्तका पदानधकािीहरुको 
संलग्ितामा निणवर् हिुे गिेको देखखन्छ । 

८. बोलपत्र मलु्र्ाङ्किको प्रनतरे्दिः सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ निर्म ६६ बमोखजम बोलपत्र 
मलु्र्ाङ्किको प्रनतरे्दि तर्ाि गिुव पिेमा सो बमोखजमको मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि तर्ाि िगिेको । बोलपत्र 
मलु्र्ाकि गदाव प्राक्रर्नधक मलु्र्ाकि प्रनतरे्दि तर्ाि गिी सार्वजनिक निकार् प्रमखु, खरिद इकाईका 
पदानधकािी लगार्त अन्र् पदानधकािी बसेि निणवर् हिुे गिेको ि सो निणवर् िखजस्टिमा लेख्न ेगरिएको । 
सो बाहेक बोलपत्र मलु्र्ाङ्किको छुटै्ट प्रनतरे्दि तर्ाि िगरिएको ि साथै बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गदाव सार्वजनिक 
खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ बमोखजम बोलपत्र पिीक्षण गिेको िदेखखएको । बोलपत्र पिीक्षण 
िगरिएको कािण छिौट र्एको बोलपत्रदाता कािूिी रुपमा ग्राह्य छ र्िेि र्न्न सक्रकिे अर्स्था पनि 
िर्एको । सबै बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गदाव दाखखला र्एको बोलपत्र प्राक्रर्नधक स्पेनसक्रफकेसि बमोखजम र्ए 
िर्एको हेिे ि प्राक्रर्नधक स्पेनसक्रफकेसिमा ग्रार् र्एका बोलपत्रदातामध्रे् न्रू्ि कबोल गिे बोलपत्रदाता 
छिौट गिव निणवर् गिे मात्र गरिएको ।    

९. कालो सूचीः बोलपत्र मलु्र्ाङ्किको िममा कालो सूचीमा पिे िपिेको सम्बन्धमा र्स कार्ावलर्को रे्र् 
साईट हेिे िगरिएको छलफलको िममा जािकािी प्राप्त र्र्ो ।  
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१०. निणवर् प्रकृर्ाः सार्वजनिक निकार्ले निणवर् गदाव आर्श्र्कता अिसुाि क्रटप्पणी उठाएि सम्बखन्धत 
पदानधकािीबाट निणवर् गिाउिपुिेमा लागत अिमुाि, स्पेनसक्रफकेसि, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात,  बोलपत्र 
स्र्ीकृनत लगार्त कुिै पनि निणवर् व्र्र्खस्थत रुपमा गिेको देखखएि । 

११. बाक्रषवक खरिको क्रर्र्िणः आनथवक बषव २०७३।७४ मा उि कार्ावलर्बाट मालसामाि खरिदको 
लानग बोलपत्र  आह्वाि र्ई खरिद सम्झौता र्एका बोलपत्रको क्रर्र्िण निम्िािसुाि िहेको छ  । कनतपर् 
बोलपत्र आह्वाि र्ई खरिद समर्मा खरिद सम्झौता िगरिएको तथा बोलपत्र िद्द पनि िगिेको देखखएकोले 
बोलपत्र आह्वाि गिे पिात बोलपत्रको प्रकृर्ालाई ताक्रकव क निश्कषवमा परु्ावउि ुपिेमा सो र्एको देखखएि 
। 

 

आ.ब. २०७३।०७४ मा आह्वाि र्ई खरिद सम्झौता र्एका बोलपत्रको नबर्िण  

ि.स. ठे.िं. कामको क्रर्र्िण आपनुतवकताव कम्पिीको िाम  
लागत 
अिमुि 

जम्मा सम्झौता 
िकम म.ुअ.क. 

बाहेक  

खरिद सम्झौता 
िकम लागत 

अिमुाि र्न्दा % 
घटी(-) र्ा बढी 

(+) 

१ 073/74/07 Procurement of CTG Machine  
एखज हेल्थ केअि टेक्िोलोजी प्रा.ली. 
लनलतपिु  

       
300,000  

      189,000  -37.00 

2 073/74/08 procurement of  Dialysis  Machine  सजी ईलेक्रो मेनडको लनलतपिु  
    

21,000,000  
   12,000,000  -42.86 

३ 073/74/08 
Procurement of Reverse Osmosis 
Plant  

सजी ईलेक्रो मेनडको लनलतपिु 
     

4,200,000  
     1,304,000  -68.95 

4 073/74/09 Procurement of OT Light  बार्ोमेड ईन्टििेशिल प्रा.ली. काठमान्डौ  
     

6,000,000  
     5,920,000  -1.33 

५ 073/74/10 
Procurement opf Anesthesia 
Machine with Complete Work 
Station  

ईष्टर्षे्ट कन्सिव प्रा.ली. काठमान्डौ  
    

13,200,000  
     9,557,520  -27.59 

6 073/74/11 
Procurement of Ventilator (ICU) -
Neonate - Adult  

प्रडेुन्ट मेनडटेक ईन्टििेशिल, काठमान्डौ  
    

11,000,000  
     7,925,000  -27.95 

७ 073/74/12 
Procurement of Fully Automatic 
Bio chemestry  Analyzer 

हखस्पटेक ईन्टिप्राइजेज प्रा.ली. , 

काठमान्डौ  

     
3,700,000  

     1,943,000  -47.49 

8 073/74/13 
Procurement of Hematology 
Coulter  

हखस्पटेक ईन्टिप्राइजेज प्रा.ली. , 

काठमान्डौ  

     
1,700,000  

      643,000  -62.18 

९ 073/74/14 Procurement of  Tissue Processor  मेनडका इन्टिप्राइजेज प्रा.नल.खचतर्ि 
     

2,200,000  
     1,739,000  -20.95 

10 073/74/15 Procurement of Geriatric Bed  लखुम्बिी हेल्थ केअि प्रा.ली. , काठमान्डौ  
       

750,000  
      742,500  -1.00 

११ 073/74/16 Procurement of Syringe pump  प्रडेुन्ट मेनडटेक ईन्टििेशिल, काठमान्डौ  
     

2,600,000  
     2,300,000  -11.54 

12 073/74/17 Procurement of Infusion Pump  प्रडेुन्ट मेनडटेक ईन्टििेशिल, काठमान्डौ  
     

2,600,000  
     1,300,000  -50.00 

१३ 073/74/18 
Procurement of X-Ray Machine 
500MA (HF) 

िेशिल ईलेक्रोटेक प्रा.ली. , काठमान्डौ  
     

3,000,000  
     1,995,000  -33.50 

14 073/74/19 
Procurement of Portable X-Ray 
100MA(HF) 

सक्षम डार्गोनिक्रष्टक एण्ड ईमेखजङ 
प्रा.ली., काठमान्डौ  

     
3,000,000  

     1,698,000  -43.40 

१५ 073/74/20 
Procurement of Electric vaccum 
Extractor  

चामनु्डा रेनडङ हाउस , काठमान्डौ  
       

700,000  
      600,000  -14.29 

16 073/74/21 Procurement of ABG Machine  चामनु्डा रेनडङ हाउस , काठमान्डौ  
       

200,000  
      180,000  -10.00 
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१७ 073/74/22 
Procurement of Electrolyte 
Analyzer  

ओम सखजवकल कन्सिव प्रा.ली., काठमान्डौ  
       

350,000  
        39,000  -88.86 

18 073/74/23 Procurement of ECG Machine  सििाइज सखजवकल हाउस , काठमान्डौ  
     

4,000,000  
     2,390,000  -40.25 

१९ 073/74/24 Procurement of Fetal Doppler  
एखज हेल्थ केअि टेक्िोलोजी प्रा.ली. 
लनलतपिु  

        15,000           9,300  -38.00 

20 073/74/25 
Procurement of Portable 
Altrasound 2 Probes  

जििल मेनडकल सप्लार्सव काठमाडौं      
3,000,000  

     2,934,513  -2.18 

२१ 073/74/26 Procurement of Bed side Monitor  बार्ोमेड ई.प्रा.नल. काठमाडौं      
7,500,000  

     4,200,000  -44.00 

22 073/74/30 
Procurement of Osygen Plant PSA 
Plant Capacity 30NM3/hr including 
Construction  

टेखक्िकल एशोनसर्टस सनर्वस प्रा.नल. 
काठमाडौं 

    
26,400,000  

   14,600,000  -44.70 

२३ 073/74/31 

Procurement of Hospital Laundry 
Unite including Washing Machine 
50 kg , Hydro extractor 30 kg , 
dryer 35 kg  

र्रे् टेनडङ्ग कन्र्सि, काठमाडौ      
6,100,000  

     3,555,554  -41.71 

24 073/74/35 
Procurement of Orthopedic Major 
Surgery Set  

द मेनडकल सोलसुि प्रा.ली., काठमान्डौ  
     

4,950,000  
     1,727,915  -65.09 

२५ 073/74/36 
Procurement of Neurosurgery 
Instruments  

बार्ोमेड ईन्टििेशिल प्रा.ली. काठमान्डौ  
    

18,300,000  
   12,305,700  -32.76 

26 073/74/39 
Procurement of Orthopedic Minor 
surgery set  

द मेनडकल सोलसुि प्रा.ली., काठमान्डौ  
     

4,050,000  
      949,620  -76.55 

२७ 073/74/40 
Procurement of Neurosurgical 
Operating Microscope  

बार्ोमेड ईन्टििेशिल प्रा.ली. काठमान्डौ  
    

19,800,000  
   17,294,000  -12.66 

28 073/74/41 
Procurement of Heigh end C-arm 
(FDA Approve)  

ईष्टर्षे्ट कन्सिव प्रा.ली. काठमान्डौ  
    

15,300,000  
   13,095,575  -14.41 

२९ 073/74/42 
Procurement of Diathermy 
Machine  

द मेनडकल सोलशुि 
     

1,191,000  
     1,120,000  -5.96 

30 073/74/44 
Procurement of Oral Maxilofacial 
Surgery Set  

हखस्पटेक ईन्टिप्राइजेज प्रा.ली. , 

काठमान्डौ  

     
1,495,500  

     1,373,000  -8.19 

३१ 073/74/46 Procurement of Dental Chair  गगव डेन्टल प्रा.नल. , काठमान्डौ  
     

8,145,000  
     2,720,000  -66.61 

32 073/74/47 
Procurement of Mortuary Freezer 
(15 Bodies) 

एखज हेल्थ केअि टेक्िोलोजी प्रा.ली. 
लनलतपिु  

     
5,259,000  

     2,989,000  -43.16 

३३ 073/74/48 
Procurement of Autoclave 
Machine 400 Ltr  

मखल्टपल ईन्टिप्राइजेज , काठमान्डौ  
    

10,890,000  
     4,500,000  -58.68 

 

 Trauma and Diagnostic Center (C Block) र्र्ि निमावण 

र्ितपिु अस्पतालको Trauma and Diagnostic Center (C Block) र्र्ि निमावण लानग रु. 
२८,८२,१४,९९१।-  को लागत अिमुाि स्र्ीकृत र्ई नमनत २०७३।९।८ मा पूर्व र्ोग्र्ताको लानग 
बोलपत्र आह्वाि र्एको ि पूर्व र्ोग्र्तामा सािर्तूरुपमा ग्राह्य ६ र्टा बोलपत्रदातासंग नमनत 
२०७३/१२/९ मा आनथवक प्रस्तार् माग गरिएको । आनथवक प्रस्तार् गरिएका सरै् ६ र्टा 
बोलपत्रदाताले आनथवक प्रस्तार् पेश गिेका ि आनथवक प्रस्तार् पेश गिे मध्रे् न्रू्ि मलु्र्ांक्रकत सािर्तू 
रुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्रदाता श्री आखशस/श्र्ाम सनु्दि/प्रनतष्ठा जे.नर्. को रु. २४,२४,४२,३२०।०० 
(VAT कन्टेन्ज्न्सी बाहेक) को बोलपत्र छिौट र्ई नमनत २०७४।२।२८ मा खरिद सम्झौता र्एको । 

 

बोलपत्र सम्बन्धी क्रर्र्िणहरु 

सार्वजनिक निकार्/ठेक्का िं. र्ितपिु अस्पताल, र्ितपिु, खचतर्ि 
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BH/PQ/WORKS/01/073/74 
निमावण कार्वको संखक्षप्त क्रर्र्िण Tr auma and Di agnost i c Cent er  (C Bl ock) र्र्ि 

निमावण 
लागत अिमुाि (म.ुअ.क ि कन्टेन्जेन्सी समेत) २८,८२,१४,९९१।-   
लागत अिमुाि (कन्टेन्जेन्सी बाहेक) २४,२९,११,९१८।०० 
खरिद क्रर्नध िाक्रिर् प्रनतस्प्रधात्मक बोलपत्र (NCB) पूर्व र्ोग्र्ता निधाविण 

गिी 
खरिद सम्झौता क्रर्नध Uni t  Rat e Cont r act  
बोलपत्र कागजातका क्रर्शेष प्रार्धाि बोलपत्र पेश गदाव अनिर्ार्व रुपमा आनथवक तथा प्राक्रर्नधक 

प्रस्तार्हरु अलग अलग खामबन्दी गिी पेश गिुव पिेछ । 
बोलपत्र आह्वाि नमनत परु्वर्ोग्र्ता आह्वाि नमनतः २०७३/९/८ 

आनथवक प्रस्तार् आह्वाि नमनतः २०७३/१२/९ 
बोलपत्र आह्वाि र्एको िाक्रिर् दैनिक गोिखापत्र दैनिक 
पूर्व र्ोग्र्ता निधाविणको नबिी र्एका बोलपत्र संख्र्ा १४ र्टा 

दाखखला र्एका बोलपत्र संख्र्ा १४ र्टा 
बोलपत्र क्रफताव संख्र्ा छैि 
पूर्व र्ोग्र्ता निधाविण सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही रुपमा ग्राह्य बोलपत्र 
संख्र्ा 

६ 

बोलपत्र मलु्र्ाङ्किमा सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्र संख्र्ा ६ 
खरिद सम्झौताको नमनत २०७४।२।२८ 
पिुिार्लोकिको लानग निर्देि पेश र्ए/िर्एको िर्एको 
खरिद सम्झौता िकम  २४,२४,४२,३२०।०० 
खरिद सम्झौता िकम लागत अिमुाि र्न्दा घक्रट (-) र्ा बक्रढ (+) -०.१९ % 
ठेकेदािको िाम आखशस/श्र्ाम सनु्दि/प्रनतष्ठा जे.नर्. 
कार्व सम्पन्न गिुवपिे अर्धी ३० मक्रहिा 

 

१. उि बोलपत्र सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि 
अध्र्र्ि गदाव निम्ि कनमकमजोरिहरु देखखन्छ । 

 उि खरिदको लानग बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तथा खरिद गरुुर्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि ।  

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ४ बमोखजमको स्पेनसक्रफकेसि,  र्ोजिा,  िक्सा, 
नडजाइि लगार्तका आर्श्र्क क्रर्र्िणहरु सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म 
१४ बमोखजमको पदानधकािीबाट स्र्ीकृत हिुपुिैमा उि खरिदको िक्सा, ड्रोइङ नडजाइि र्र्ि 
क्रर्र्ागको महानिदेशकबाट स्र्ीकृत गिाईएको ।  

 र्स खरिदको लानग पूर्व र्ोग्र्ता निधाविणको लानग बोलपत्र आह्वाि गिी पूर्व र्ोग्र्तामा ग्राह्य 
र्एका बोलपत्रदाता संग आनथवक प्रस्तार् मात्र माग गरि खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाएको देखखन्छ 
। पूर्व र्ोग्र्ता निधाविणको लानग आह्वाि गिव स्र्ीकृनतको लानग पेश गिेको क्रटप्पणीमा 
"सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा १२ अिसुाि र्ोग्र् बोलपत्रदाताको पक्रहचाि गिव 
सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र आह्वाि गिुव अखघ पूर्व र्ोग्र्ता सम्बन्धी कागजात तर्ाि गिी पूर्व 
र्ोग्र्ता निधाविणको लानग प्रस्तार् पेश गिव सार्वजनिक रुपमा आह्वाि गिुव पदवछ र्ने्न उल्लेख 
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र्एको छ" । सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३, को दफा १२ मा ठूला ि जक्रटल प्रकृनतका 
निमावण कार्वको लानग पूर्व र्ोग्र्ता निधाविण गिव सक्रकि ेमिसार् िहेता पनि उि बोलपत्रको 
खरिदको प्रकृनत त्र्स्तो जक्रटल प्रकृनतको िर्एता पनि पूर्व र्ोग्र्ता निधाविणको लानग प्रस्तार् 
माग गिेको देखखन्छ । बोलपत्रदाताको लानग माग गरिएको र्ोग्र्ता समेतको क्रर््षेण गदाव 
र्स प्रकृनतको कार्वको लानग पूर्वर्ोग्र्ता निधाविण गिुव आर्श्र्क िपिे देखखएको ।  

 पूर्व र्ोग्र्तामा निधाविण पिातको बोलपत्र आह्वाि गदाव आनथवक प्रस्तार् (Bill of Quantity) मात्र 
र्एको बोलपत्र क्रर्क्रि गरि सोही बोलपत्र मात्र माग गिेको देखखन्छ जसको कािण सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) मा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख 
गिुवपिे र्नि उल्लेख गिेका कुिाहरु बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख िर्एको । 
पूर्वर्ोग्र्ता निधाविणको लानग आह्वाि र्एको बोलपत्रमा निम्ि क्रर्षर्हरु िसमेक्रटिे ि पूर्व 
र्ोग्र्तामा निधाविण पिातको बोलपत्र आह्वाि खरिद सम्झैताका सतवहरु लगार्तका क्रर्षर्हरु 
समेटेि बोलपत्रकागजात तर्ाि गिी बोलपत्र आह्वाि गिुवपिेमा सो गिेको देखखएि । 
बोलपत्रदाताले खरिद सम्झौताका सतवहरु समेतलाई ध्र्ाि ददएि बोलपत्र पेश गिुव पिे सामान्र् 
मान्र्ताको कार्ावन्र्र्ि र्एको देखखएि । 

o बोलपत्र मान्र् हिुे अर्धी 
o कार्वसम्पादि जमाितको िकम, क्रकनसम, ढाँचा ि मान्र् हिु ेअर्धी, 
o बोलपत्रदाताले लागत अिमुाि र्न्दा पन्र प्रनतशतसम्म कम अङ्क कबोल गिेमा कबोल 

अङ्कको पाँच प्रनतशत ि लागत अिमुािको पन्र प्रनतशत र्न्दा बढी घटेि कबोल 
गिेको अर्स्थामा पन्र प्रनतशत र्न्दा जनत िकमले घटी कबोल गिेको छ सोको 
पचास प्रनतशतले हिु आउिे िकम कबोल अङ्कको पाँच प्रनतशतमा थप गिी 
कार्वसम्पादि जमाित िाख्न ुपिे कुिा, 

o दफा ५२ बमोखजमको खरिद सम्झौताका शतवहरु ि सो सम्झौता लागू हिुे तरिका, 
o ममवत संर्ाि सम्बन्धी व्र्र्स्था, 
o मलु्र् समार्ोजि ददि ेिददिे तथा ददिे र्एका कसिी ददि,े 

o िकम र्िुािी सम्बन्धी प्रार्धािहरु आदद । 

 बोलपत्र सम्बन्धी कागजातको Specific Contract Requirements को 4.8 a मा "Required 

number of similar contracts completed: Minimum one no of single RCC framed structure 

Building and other one of single RCC framed structure Hospital Building construction 

project at least NRs. 19.44 Core within last 10 years." उल्लेख र्एको । जस अिसुाि एउटा 
RCC Framed Structure Building ि एउटा रु. १९.४४ किोडको RCC framed structure 

Hospital Building बिाएको हिुपुिे र्ोग्र्ता निधाविण गिेको देखखन्छ । ति बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि 
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गदाव १९.४४ किोडको दईु र्टा RCC framed structure हिुपुिे ि त्र्मा एउटा अस्तपाल 
र्र्ि हिुपुिे र्ोग्र्ता आर्श्र्क पिे गिी मलु्रं्कि गिेको देखखन्छ । 

 पूर्वर्ोग्र्ता निधाविणको कागजात तर्ाि गदाव र्स कार्ावलर्ले सि ् २०१६ मा जािी गिेको 
िमिुा बोलपत्र कगजात बमोखजम तर्ाि िगिी र्सै कार्ावलर्बाट सि ्२००९ मा जािी गिेको 
िमिुा बोलपत्र कागजात अिसुाि जािी गिेको देखखन्छ । जसको कािण बोलपत्र दाखखलाको 
लानग बोलपत्रदातालाई निदेशि, बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता लगार्तका नबषर्मा निधाविण गरिएका 
िर्ाँ प्रार्धाि अिसुािले बोलपत्र आह्वाि िर्एको । 

 खरिद सम्झौता गदाव खरिद सम्झौता अर्धी तथा Defect Liability Period मा एक मक्रहिा थप 
गरि कार्वसम्पादि जमाित िाख्न ु पिेमा छ मक्रहिा कमको कार्वसम्पादि जमाित िखेको 
देखखएको ।  

२. पूर्वर्ोग्र्ता निधावणमा सािर्तूरुपमा ग्राह्य र्एका बोलपत्रदाताहरुले कबोल गिेको िकम ि लागत 
अिमुाि संगको तलुिा निम्िािसुाि िहेको छ । 

 

कबोल अंक ि लागत अिमुाि संग तलुिा क्रर्र्िण 

Name of Bidder 
Bid Amount 

% below(-) or Above 
Estimate(+) 

Official Estimate 242911918.57 100 

Mahadev Khimti/ Lumbini/Munna & Acharya J/V 254738190.9 4.87 

Prera Nirman Sewa 255291070 5.10 

Sharma & Company 247400769.3 1.85 

Rasuwa Construction 242881674.6 -0.01 

Swachchhanda Nirman Sewa 253847238.7 4.50 

Ashish/ Shyam Sundar/ Pratistha J/V 242442321 -0.19 

 

उि बोलपत्रमा सहर्ानग र्एका बोलपत्रदाताहरु मध्रे् चाि र्टा बोलपत्रदाताले लागत अिमुाि र्न्दा 
बढी कबोल गिेको ि दईु बोलपत्रदाताले लगर्ग लागत अिमुाि बिाबि िै कबोल गिेको देखखन्छ 
। 

४. बोलपत्रदाताहरुले कबोल BOQ Item हरुमा कबोल गिेको िकमको केही उदाहिणहरु निम्िािसुाि 
िहेको छ । बोलपत्रदाताहरुले कबोल गिेको सबै Item को नबबिण अिसूुचीमा िहेको छ । 

 

बोलपत्रदाताले कबोल गिेको केही Item को नबर्िण 
BOQ 
Item 

Engineer's 
Estimate 

Ashish/ Shyam 
Sundar/ 
Pratistha J/V 

Rasuwa 
Construction 

Prera 
Nirman 
Sewa 

Sharma & 
Company 

Mahadev Khimti/ 
Lumbini/Munna 
& Acharya J/V 

Swachchhanda 
Nirman Sewa 

2.01 
69 500 400 515 510 525 520 

1.00 
14 100 100 103 102 105 105 
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6.00 
80000 450000 452250 459000 468000 472800 477000 

5.00 
60000 300000 301500 306000 312000 315000 318000 

7.00 
400000 1900000 1909500 1938000 1976000 1995000 2014000 

16.05 
1052 4000 4200 4120 4080 4200 4160 

16.07 
1052 4000 5000 4635 4080 4200 4160 

10.2 150000 540000 550800 567000 572400 577800 594000 

b 1416 5000 5050 5100 5150 5250 5200 

b 4690 15000 15150 15300 15450 15750 15600 

1.00 
1280 4000 4100 4120 4080 4200 4160 

17.05 
5500 15000 14000 18540 15000 15750 15600 

1.00 
20000 50000 50250 51000 52000 52500 53000 

a 20658 50000 50500 51000 51500 52500 52000 

8.7 846 1900 1938 1995 2014 2033 2090 

8.3 1030 2200 2244 2310 2332 2354 2420 

8.6 616 1300 1326 1365 1378 1391 1430 

c 7020 15000 15150 15300 15450 15750 15600 

a 16563 35000 35350 35700 36050 36750 36400 

17.04 
6000 12000 12000 12360 10000 12600 12480 

15.03 
226 450 475 464 459 473 468 

f 396 750 758 765 773 788 780 

7.4 458 850 867 892 901 910 935 

c 4187 7500 7575 7650 7725 7875 7800 

a 6031 10000 10100 10200 10300 10500 10400 

7 37854 62150 63393 62772 64015 65258 64636 

 

उपिोि बोलपत्रदाताले कबोल गिेको िकमको प्रर्ृनत क्रर््षेण गदाव बोलपत्रदाताहरु नमलेमतो गरि 
बोलपत्र दाखखला गिेको सहजै अिमुाि गिव सक्रकन्छ ि र्स क्रकनसमको बोलपत्रलाई Suspected 

Collusion बोलपत्रको रुपमा नलिपुिे देखखन्छ । सरै् बोलपत्रदाताहरुले िकम कबोल गदाव कार्ावलर्ले 
तर्ाि गिेको लागत अिमुाि र्न्दा धेिै िै घटी र्ा घेिै िै बढी कबोल गदाव पनि लगर्ग एउटै 
िेन्जमा िहिेगिी िकम कबोल गिेको देखखन्छ । जस्तै उदाहिणको लानग BOQ Item िं. ७ मा 
कार्ावलर्को लागत अिमुाि रु. ४००००० िहेकोमा उपिोि बोलपत्रदाताहरुले िमश रु. 
1900000, 1909500, 1938000, 1976000, 1995000 ि 2014000, BOQ Item 

िं. २.०१ मा कार्ावलर्को लागत अिमुाि रु. ६९ िहेकोमा उपिोि बोलपत्रदाताहरुले िमश रु. 
500, 400, 515,  510,  525 ि  520 तथा BOQ Item िं. ७.४a मा कार्ावलर्को लागत 
अिमुाि रु. ६३१ िहेकोमा उपिोि बोलपत्रदाताहरुले िमश रु. 10000, 10100, 10200, 

10300, 10500, 10400 कबोल गिेको देखखन्छ । अन्र् Item हरुमा पनि लगर्ग र्सै 
क्रकनसमको प्रर्ृनत िहेको ति बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि मलु्र्ाङ्कि सनमनतले र्स क्रकनसमको प्रर्ृनतको क्रर््षेण 
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गिेको देखखदैि । बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि सनमनततको प्रनतरे्दिमा नमलेमतो गिी दाखखला गिेको 
देखखएको/िदेखखएको र्ने्न मलु्र्ाङ्किमा िदेखखएको उल्लेख गिेको । 

 

 Double Dome OT Light खरिद 

उि अस्पतालले Double Dome OT Light खरिदका लानग रु. ३०,००,०००।- (म.ुअ.क. बाहेक)  को 
लागत अिमुाि स्र्ीकृत र्ई नमनत २०७३।८।१४ मा बोलपत्र आह्वाि र्एको ि निधावरित नमनत सम्म ५ 
र्टा बोलपत्र दाखखला र्एका ि दाखखला र्एका बोलपत्रमध्रे् २ र्टा बोलपत्र सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही 
र्एका ि ती बोलपत्र मध्रे् न्रू्ि मलु्रं्क्रकत सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही बोलपत्रदाता श्री र्ार्ोमेड 
इन्टििेशिल प्रा.नल. को रु. २९,६०,०००।०० (VAT बाहेक) को बोलपत्र छिौट र्ई नमनत 
२०७४।२।२८ मा खरिद सम्झौता र्एको । 

 

बोलपत्र सम्बन्धी क्रर्र्िणहरु 

सार्वजनिक निकार्को िाम र्ितपिु अस्पताल, र्ितपिु, खचतर्ि 

निमावण कार्वको संखक्षप्त व्र्होिा Double Dome OT Light २ थाि खरिद 

ठेक्का िं.  9/073/74 

खरिद क्रर्नध िाक्रिर् प्रनतस्प्रधात्मक बोलपत्र (NCB) पूर्व 
र्ोग्र्ता निधाविण िगिी 

लागत अिमुाि िकम रु.  ३०,००,०००।- (म.ुअ.क. बाहेक) 

बोलपत्र आह्वाि नमनत २०७३।८।१४ 

बोलपत्र क्रर्क्रि संख्र्ा उल्लेख िर्एको 
बोलपत्र दाखखला संख्र्ा ५ र्टा 
सािर्तूरुपमा ग्रह्य बोलपत्रदाताको संख्र्ा २ र्टा 
खरिद सम्झौताको लानग छिौट र्एको 
बोलपत्रदाता 

श्री र्ार्ोमेड इन्टििेशिल प्रा.नल. 

खरिद सम्झौता िकम २९,६०,०००।०० 

कार्वसम्पन्न अर्धी जेष्ठ मसान्त सम्म 

खरिद सम्झौता नमनत  २०७४।२।१८ 

 

उि बोलपत्र सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि 
अध्र्र्ि गदाव निम्ि कनम कमजोरिहरु देखखन्छ । 

 उि खरिदको लानग बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तथा खरिद गरुुर्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि ।  

 लागत अिमुाि तर्ाि गदाव क्रर्नर्न्न सप्लार्हवरुबाट दिर्ाउपत्र नलएि सो नलई प्राप्त र्एका 
दिर्ाउपत्रबाट औषत नलएि लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको । लागत अिमुािलाई बास्तक्रर्कताको 
िखजक बिाउि अन्र् उपर्िु क्रर्नध अर्लम्बि िगरिएको । 
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 मानथ उल्लेख गिे जस्तै र्स बोलपत्रमा पनि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि िगिी केर्ल बोलपत्र 
सूचिा, स्पेनसक्रफकेसि ि Price Schedule का आधािमा बोलपत्र आह्वाि र्एको देखखन्छ जिु सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को प्रनतकूल र्एको । 

 बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि िगिी बोलपत्र आह्वाि र्एको हिुाले बोलपत्र पेश गिे तरिका, 
बोलपत्र मलु्र्ाङ्किका आधािहरु, बोलपत्रदाताको ग्राह्यताका कागजपत्रहरु, Delivery Schedule, 

Payment Modality, खरिद सम्झौताका अन्र् सतवहरु कुिै कुिा पनि बोलपत्र कागजातमा उल्लेख 
िर्एको । बोलपत्र आह्वािको सूचिामा केही क्रर्षर् उल्लेख र्एता पनि बोलपत्र कागजातमा हिुपुिे 
र्नि निधाविण गरिएका अनधकांश क्रर्षर्हरु िर्एका । 

 खरिद सम्झौता गदाव पनि र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको SBD(Standard Bidding Document) 

(Standard Bidding Document) बमोखजम खरिद सम्झौता िर्एको जसको कािण सार्वजनिक खरिद 
ऐि २०६३ को दफा ५२ ले खरिद सम्झौताले समेट्ि ुपिे र्नि तोक्रकएका नबषर्हरु खरिद सम्झौता 
पत्रले िसमेटेको ।  

 उि बोलपत्रमा ५ र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकामा सो को प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्कि गदाव २ र्टा 
बोलपत्रहरु सािर्तूरुपमा ग्राह्य देखखएको प्राक्रर्नधकको प्रनतरे्दि संलग्ि िहेको । प्राक्रर्नधक 
मलु्र्ाङ्किमा ग्राह्य बोलपत्र मध्रे् न्रू्ि बोलकबोल गिे बोलत्रदाता श्री Bio med International को 
बोलपत्र स्र्ीकृत र्एको । 

 बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ बमोखजम बोलपत्र पिीक्षण तथा 
दफा २५ बमोखजम बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गिी सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६६ 
बमोखजम बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि तर्ाि गिुवपिेमा सो क्रकनसमले गिेको देखखएि । 

Medical Waste Sterilization System With Preshreding खरिद 

उि अस्पतालले Medical Waste Sterilization System With Preshreding खरिदको लानग रु. 
17795655।- (म.ुअ.क. बाहेक)  को लागत अिमुाि स्र्ीकृत र्ई नमनत २०७३।१०।२१ मा 
बोलपत्र आह्वाि र्एको ि निधावरित नमनत सम्म ५ र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा उि बोलपत्रमा कुिै 
पनि बोलपत्र सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एको कािण बोलपत्र िद्द गिी नमनत २०७३।१२।२८ मा 
पिुः बोलपत्र आह्वाि र्एको । पिुः आह्वाि र्एको बोलपत्रमा तीि र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकोमा उि 
बोलपत्रमा पनि कुिै बोलपत्र सािर्तू रुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एकोले बोलपत्र िद्द गरिएको ि पिु बोलपत्र 
आह्वाि िगरिएको । 

 

बोलपत्र सम्बन्धी क्रर्र्िणहरु 

सार्वजनिक निकार्को िाम र्ितपिु अस्पताल, र्ितपिु, खचतर्ि 
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निमावण कार्वको संखक्षप्त व्र्होिा Medical Waste Sterilization System With Preshreding 

ठेक्का िं.  32/073/74 

खरिद क्रर्नध िाक्रिर् प्रनतस्प्रधात्मक बोलपत्र (NCB) पूर्व र्ोग्र्ता निधाविण 
िगिी 

लागत अिमुाि िकम रु.  17795655।- (म.ुअ.क. बाहेक) 

बोलपत्र आह्वाि नमनत पक्रहलो पटक २०७३।१०।२१ 

दोश्रो पटक २०७३।१२।२८ 

बोलपत्र क्रर्क्रि संख्र्ा उल्लेख िर्एको 
बोलपत्र दाखखला संख्र्ा पक्रहलो पटक बोलपत्र आह्वाि हुँदा ५ र्टा 

दोश्रो पटक बलपत्र आह्वाि हुँदा ३ र्टा 
सािर्तूरुपमा ग्रह्य बोलपत्रदाताको संख्र्ा कुिै पनि बोलपत्र सािर्तुरुपमा प्रर्ार्ग्राही िर्एको । 

खरिद सम्झौताको लानग छिौट र्एको बोलपत्रदाता श्री र्ार्ोमेड इन्टििेशिल प्रा.नल. 
खरिद सम्झौता िकम बोलपत्र िद्द र्एको । 

कार्वसम्पन्न अर्धी जेष्ठ मसान्त सम्म 

खरिद सम्झौता नमनत  २०७४।२।१८ 

 

 

उि बोलपत्र सम्बन्धमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौता तथा बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि 
अध्र्र्ि गदाव निम्ि कनम कमजोरिहरु देखखन्छ । 

 उि खरिदको लानग बाक्रषवक खरिद र्ोजिा तर्ाि गिेको पाईएि ।  

 लागत अिमुाि तर्ाि गदाव क्रर्नर्न्न सप्लार्हवरुबाट दिर्ाउपत्र नलएि प्राप्त र्एका दिर्ाउपत्रबाट औषत 
नलएि लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको । लागत अिमुािलाई बास्तक्रर्कताको िखजक बिाउि अन्र् 
उपर्िु क्रर्नध अर्लम्बि िगरिएको । पिुः बोलपत्र आह्वाि गदाव पक्रहले तर्ाि गरिएको लागत 
अिमुािमा १० प्रनतशत कम गिी लागत अिमुाि संशोधि गरिएको ति सो संशोधि गिुवको कािण 
तथा १० प्रनतशत िै कम गिुवको कािणबािे जािकािी माग गदाव कुिै जािकािी प्राप्त िर्एको । 
त्र्सिी कुिै आधाि रे्गि गरिएको लागत अिमुाि संशोधि कािूि सम्मत देखखएि । 

 मानथ उल्लेख गिे जस्तै र्स बोलपत्रमा पनि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि िगिी केर्ल बोलपत्र 
सूचिा, स्पेनसक्रफकेसि ि Price Schedule का आधािमा बोलपत्र आह्वाि र्एको देखखन्छ जिु सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को प्रनतकुल र्एको । 

 बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तर्ाि िगिी बोलपत्र आह्वाि िर्एको हिुाले बोलपत्र पेश गिे तरिका, 
बोलपत्र मलु्र्ाङ्किका आधाहरु, बोलपत्रदाताको र्ोग्र्ता, बोलपत्रदाताको ग्राह्यताका कागजपत्रहरु, 

Delivery Schedule, Payment Modality, खरिद सम्झौताका अन्र् सतवहरु कुिै कुिा पनि बोलपत्र 
कागजातमा उल्लेख िर्एको । बोलपत्र आह्वािको सूचिामा केही क्रर्षर् उल्लेख र्एता पनि बोलपत्र 
कागजातमा हिुपुिे र्नि निधाविण गरिएका अनधकांश क्रर्षर्हरु िर्एको ।  
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 खरिद सम्झौता गदाव पनि र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको SBD(Standard Bidding Document) 
बमोखजम खरिद सम्झौता िर्एको जसको कािण सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ५२ ले 
खरिद सम्झौताले समेट्ि ुपिे र्नि तोक्रकएका नबषर्हरु खरिद सम्झौता पत्रले िसमेटेको ।  

 मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि अिसुाि शरुुमा आह्वाि र्एको बोलपत्रमा ५ र्टा बोलपत्र दाखखला र्एकामा सो 
को प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्कि गदाव एउटा मात्र बोलपत्र प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्किमा सािर्तूरुपमा ग्राह्य देखखएको 
। उि बोलपत्रको लानग रु. १,९७,७२,९५०।०० को लागत अिमुाि तर्ाि गरिएको ि प्राक्रर्नधक 
मलु्र्ाङ्किमा ग्राह्य र्एको बोलपत्र श्री Bio med International ले रु. १,९५,००,०००।०० 
बोलकबोल गिेकोमा बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि सनमनतको निणवर्मा "घक्रट दििेट पेश गिे फमव प्राक्रर्नधक 
छिौटमा िपिेको ि प्राक्रर्नधक छिौटमा पिेको फमवले पेश गिेको दििेट आनथवक रुपमा ग्राह्य 
िदेखखएकोले प्राक्रर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् अनिर्ार्व रुपमा छुट्टा छुटै्ट पेश गिे गिी पिुः १५ ददिे सूचिा 
जािी गिे " निणवर् र्एको देखखन्छ । उि निणवर्मा प्राक्रर्नधक रुपमा सािर्तुरुपमा ग्राह्य र्एको 
बोलपत्रदाताको आनथवक प्रस्तार् कुि कािणले ग्राह्य िर्एको हो उल्लेख िर्एको । क्रर्िा कुिै कािण 
उल्लेख िगरि बोलपत्रलाई ग्राह्य िर्एको र्नि पिुः बोलपत्र आह्वाि गिुव कािूिसम्मत देखखएि । 
साथै पिुः बोलपत्र आह्वाि गदाव प्राक्रर्नधक ि आनथवक प्रस्तार् अनिर्ार्व रुपमा छुट्टा छुटै्ट पेश गिे गिी 
बोलपत्र आह्वाि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को कुि 
प्रार्धाि बमोखजम गरिएको हो जािकािी हिु सकेि । खरिद ऐि तथा निर्मार्लीमा सो क्रकनसमको 
व्र्र्स्था िर्एकोले उि कार्व कािूि सम्मत देखखएि । 

 बोलपत्रको प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्किको प्रनतरे्दि बमोखजम पिुः आह्वाि र्एको बोलपत्रमा ३ र्टा बोलपत्र 
दाखखला र्एकोमा एउटा मात्र बोलपत्र प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्किमा सािर्तुरुपमा ग्राह्य र्एको उल्लेख 
र्एको । प्राक्रर्नधक मलु्र्ाङ्किमा ग्राह्य र्एको बोलपत्रदाताले लागत अिमुाि र्न्दा मानथ दििेट पेश 
गिेकोले मलु्र्ाङ्किमा ग्राह्य िदेखखएको बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि सनमनतको निणवर्मा उल्लेख र्एको । उि 
निणवर्मा र्स आ.ब.मा समर् अर्ार्का कािण पिुः टेन्डि गिव िसक्रकिे र्ने्न निणवर् समेत र्एको ।  

 बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ बमोखजम बोलपत्र पिीक्षण तथा 
दफा २५ बमोखजम बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि गिी सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ६६ 
बमोखजम बोलपत्र मलु्र्ाङ्कि प्रनतरे्दि तर्ाि गिुवपिेमा सो क्रकनसमले गिेको देखखएि । 

 

 

 


