
 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेडको 
   फ्यलुिगेशन लिट खररद िम्बन्धी गोप्य शशिवन्दी बोिपत्र आह्वानको िूचना 

प्रथि पटक प्रकाशशत लिलत २०७9।01।15 

 

यि कम्पनीका तपशीिका कायााियहरुको िालग तपशीि बिोशिि 35  थान फ्यलुिगेशन लिट खररद गनुा पने भएकोिे स्थायी 
िेखा नम्बर (PAN)  तथा िूल्य अलभवदृ्घि कर, (VAT)  िा दताा भएका इच्छुक फिा, िंस्था वा कम्पनीबाट तपशीि बिोशििका 
शताहरुको अलधनिा रही रीतपूवाकको गोप्य शशिबन्दी बोिपत्र आव्हान गररएको छ।कम्पनीिे खररद गने फ्यलुिगेशन लिटको 
द्घकलिि, तौि, आकार, क्षिता, बझुाउन ुपने स्थान, िंख्या, धरौटी रकि, बोिपत्र दस्तरु, बोिपत्र खररद गने, बझुाउने र खोल्ने लिलत 
तपशीि बिोशिि रहेको छ।                                                          

क्र.ि फ् यूलिगेशन लिटको द्घववर  
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Fumigation sheet should be made of 
high density polyethylene nylon 
woven fabric laminated by virgin 
polythene film of mass fiber. 
The fumigation sheet should be of 
12×18 meter square size (equivalent 
40'×60'), 450 gsm (may accept ±5%), 
should be 97.2 Kg (may accept ±5%) 
and above. 
It should be water proof, moisture 
proof and durable. 

ISO certified  
It should include: 
 Repair kits of HDPE adhesive tape 

with 2×4 ft. sheet. 
 All sheet coverage Poly fiber bags. 
 

लहान 6 

िम्बशन्धत 
कायाािय र 

 

खररद एकाई, 
प्रधान कायाािय, 
काठिाडौं 

 

लिलत 

2079/02/13

गते िम्ि 

खररद एकाई, 
प्र.का.काठिाडौं 

लिलत 

2079/02/16 

गते 12:00 बिे 

िम्ि दताा गने र 

िोही ददन 2:00 

बिे खोलिने 

छ। 

विर्ाामोड 3 

विरगंज 2 

नेपालगंज 4 

विराटनगर 6 

जनकपुर 6 

धनगढी 3 

सुरे्खर् 3 

काठमाड  ं 2 

जम्मा 35   

 

  नोटः– 

1. बोिपत्रदातािे बोिपत्र िाथ फ्यूलिगेशन लिटको कशम्तिा 10×10cm2  िाइिको निनुा अलनवाया पेश गनुापनेछ।उक्त 
फ्यूलिगेशन लिट कम्पनीिे तोकेको ग ुस्तर÷िापदण्ड अनिुार भएिा िात्र फ्यूलिगेशन लिट खररद गररने छ । 

2.  कम्पनीको प्रधान कायाािय खररद एकाई काठिाडौं र फ्यलुिगेशन लिट बझुाउने कायााियहरुबाट द्घफताा नहनुे गरी 
रु.३०००÷– दाशखिा गरी लिलत 2079/02/13 गते िम्ि बोिपत्र फाराि र िो िम्वन्धी कागिात िेट खररद गना 
िद्घकनेछ ।  



3.   बोिपत्रदातािे बोिपत्रिाथ तोद्घकए बिोशििको धरौटी रकि वापत रु 1,08,500/- यि कम्पनीको बैंक खातािा िम्िा 
गरेको िक्किै भौचर वा "क" बगाको वाश ज्य बैंकबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेडको नाििा िारी भएको 
लनयिानिुारको ४ िद्घहना अथाात ्120 ददन अवलधको बैक ििानीपत्र पेश गनुा पनेछ । 

4.  2079/02/16 गते 12:00 बिे लभत्र खररद एकाई प्रधान कायाािय काठिाडौंिा बोिपत्र दताा गररिक्न ुपनेछ। िोही 
ददन 2:00 बिे प्रधान कायाािय काठिाडौंिा लनयिानिुार बोिपत्र खोलिने छ । 

5.  बोिपत्रदातािे फ्यलुिगेशन लिटको रकि कबिु गदाा लनयिानिुार िाग्ने कर, ढुवानी भाडा, िोड अनिोड, चौकाई 
िगायतका खचाहरु ििावेश गरी िूल्य कबोि गन ुपने छ।बोिपत्रको खाि बाद्घहर "फ्यलुिगशेन लिट खररद िम्बन्धी 
गोप्य शशिबन्दी बोिपत्र" भन्न ेउल्िेख गरी तोद्घकएका िबै कागिात बोिपत्रिाथ िंिग्न राखी खाि शशिबन्दी गरी पेश 
गनुा पनेछ। 

6.   बोिपत्र खररद गने अशन्ति लिलत, दताा गने र खोल्ने ददन िावािलनक लबदा पना गएिा िोको भोलिपल्ट वा कायाािय 
खिेुको ददन िालथ उशल्िशखत िियिा उक्त काया हनुेछ।  

7.   स्वीकृत बोिपत्रदातािे बोिपत्र स्वीकृत भएको १५ ददन लभत्र लनयिानिुारको काया िम्पादन ििानत पेश गरी  
फ्यलुिगेशन लिट खररद÷लबक्री िम्झौता गनुा पने छ।   

8.  फ्यलुिगेशन लिटको कुि िंख्याको एकिषु्ट िलु्यांकन गरी न्यूनति िूल्यांद्घकत िारभतूरुपिा प्रभावग्राही बोिपत्र स्वीकृलतको 
िालग छनौट गररने छ।फ्यलुिगशेन लिटको पररिा  थपघट गना िद्घकने छ। 

9.   बोिपत्र िान्य हनुे अवलध बोिपत्र पेश गने अशन्ति लिलतदेशख ९० ददनको हनुेछ। बोिपत्र आंशशक वा पू ा रुपिा 
स्वीकृत गने वा नगने िम्पू ा अलधकार कम्पनीिा िरुशक्षत रहनेछ। 

10.  बोिपत्र िम्वन्धी शताहरु यो िूचना र बोिपत्र कागिातिा उल्िेख भएकोिा िोही बिोशिि र अन्यको हकिा िावािलनक 
खररद ऐन, २०६३ र िावािलनक खररद लनयिाविी, 2064 अनुसार हुनेछ  ।              

                                                  खररद एकाई, प्रधान कार्ाालर्, काठमाडौं, फोन न ं०१-४२५५८६५, website: www.fmtc.org.np 

 


