
 
 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. 
सरुक्षाकर्मी करार सेवार्मा आपूती गने सम्वन्धी बोिपत्र आह्वानको सूचना 

प्रकाशित लर्मलत २०७८/04/08 

कम्पनीको प्रधान कायाािय र प्रादेशिक कायाािय काठर्माण्डौं थापाथलिको िालग ३/३ जना गरी 
जम्र्मा ६ (छ) जना जवान सरुक्षाकर्मीहरू (भपु ुसैलनक/प्रहरी) १ बर्ाको िालग करार सेवाबाट आपूलता गना 
आवश्यक भएकोिे इच्छुक नेपाि सरकारको सम्वशन्धत लनकायबाट सम्वशन्धत कायाको ईजाजत र सरुक्षा 
सम्वशन्ध प्रहरी कायााियबाट सो काया गना सहर्मतीपत्र प्राप्त गरी र्मलु्य अलभवदृ्धि कर (VAT) र्मा दताा भएका 
सरुक्षा सेवा आपूती कम्पनी, एजेशन्सहरू (रशजषे्टडा फर्मा/कम्पनी)बाट तपशिि बर्मोशजर्मका िताहरुको अलधनर्मा 
रही रीतपूवाक गोप्य शििबन्दी बोिपत्र पेि गनाका िालग १५ ददने बोिपत्र आह्वानको सूचना प्रकािन 
गररएको छ। 

तपशिि 

१. कम्पनीको र्मानव संसाधन द्धवभागको सार्मान्य प्रिासन, प्रधान कायाािय काठर्माण्डौ वा प्रादेशिक 
कायाािय थापाथिी काठर्माण्डौंबाट द्धफताा नहनुे गरी रु. ३,०००।–रकर्म दाशखिा गरी बोिपत्र फारर्म र 
सो सम्बन्धी कागजात सेट खररद गना सद्धकनेछ। 

२. बोिपत्रदातािे धरौटी बापत रु. ४०,५६०।- नगद वा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. को 
नेपाि बैक लि.र्मा रहेको ओलड द्धहसाब खाता नं. ००२३०४००४९७५९२०००००१र्मा सोही रकर्म 
बराबरको नगद जम्र्मा गरेको सक्कि बैक भौचर वा सो बराबरको ×क" वगाको बैंक (बाशिज्य बैंक)बाट 
जारी भएको बैक जर्मानत (Bid Bond) राख्न ुपनेछ। 

३. कम्पनीिे सरुक्षा गनुापने स्थान, धरौटी रकर्म आदद द्धववरि बोिपत्र फारर्म र सम्झौतार्मा तोद्धकए 
बर्मोशजर्म हनुेछ। 

४. कम्पनीको आवश्यकता हेरी सरुक्षाकर्मीको संङख्या पररर्माि थपघट हनु सक्नेछ।थपघट भएर्मा  सोही 
अनसुार काया गनुा पनेछ। 

५. बोिपत्रदातािे बोिपत्र सम्बन्धी जानकारीर्मा उल्िेख भएको व्यहोरा अध्ययन गरी रकर्म द्धहसाब गरी 
दररेट कविु गनुा पनेछ। 

६. बोिपत्रदातािे बोिपत्र कागजात सेटर्मा तोद्धकएका कागजातहरू बोिपत्र फारर्म साथ अलनवाया सिंग्न 
राखी शििबन्दी गरी दताा गनुा पनेछ। 

७. यो सूचना प्रकाशित भएको लर्मलतिे १५ ददन अथाात लर्मलत २०७८/04/22 गते सम्र्म बोिपत्र 
खररद गरी बोिपत्रदाता वा लनजको आलधकाररक प्रलतलनधीिे ररतपूवाक सही छाप तथा शििबन्दी गरी 
१7 औ ंददन अथाात लर्मलत २०७८/04/24 गते ददउंसो १२:०० बजे लभत्र यस कायााियको सार्मान्य 
प्रिासनर्मा पेि गना सद्धकनेछ।सर्मय नाघी आएको बोिपत्र स्वीकार गररन े छैन।पेि हनु आएका 
बोिपत्र सोही ददन ददउंसो २:00 बजे यस कायााियर्मा खोलिनेछ।बोिपत्र खररद गने अशन्तर्म ददन वा 
बझुाउने/खोल्ने ददन सावाजलनक लबदा परेर्मा उक्त कायाहरू कायाािय खोलिएको ददन गररनेछ। 



 
 

८. बोिपत्रदातािे बोिपत्र फर्मार्मा आफ्नो नार्म, ठेगाना, सही छाप गरी िाहा िगाई पेि 
गनुापनेछ।बोिपत्र राखेको खार्म बाद्धहर “सरुक्षाकर्मी करार सेवार्मा आपूती गने कायाको बोिपत्र” भन्ने 
उल्िेख गरी खार्म शििबन्दी गनुापने छ।साथै फर्मा, संस्था वा कम्पनी आफैिे खररद गरेको बोिपत्र पेि 
गनुा पनेछ। 

९. रीत नपगेुको वा म्याद नाघी आएका बोिपत्रउपर कुनै कायावाही गररने छैन। 

१०. बोिपत्र आंशिका वा पूिारूपिे स्वीकृत  गने, नगनेअलधकार कम्पनीिाई रहनछे। 

११. बोिपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पाएको ७ ददन लभत्र लनयर्मानसुार काया सम्पादन जर्मानत पेि गरी 
सम्झौता गनुा पनेछ।लनधााररत सर्मय लभत्र सम्झौता गना नआएर्मा धरौटी रकर्म जफत हनुेछ। 

१२. बोिपत्रको र्मान्य हनुे अवधी बोिपत्र पेि गने अशन्तर्म लर्मलतिे ४५ ददनको हनुेछ।बोिपत्र आंशिक 
वा पूिा रुपर्मा स्वीकृत गने वा नगने सम्पूिा अलधकार कम्पनी सरुशक्षत रहनेछ। 

१३. सरुक्षा सम्वशन्ध कायार्मा सम्झौताको िताहरु कायाान्वयनको शििशििार्मा कुनै द्धकलसर्मको द्धववाद उत्पन्न 
भएर्मा दवैु पक्षको आपसी सहर्मतीबाट द्धववादको टुङ्गो िगाईनेछ।यसरी द्धववाद टुङ्गो निागेर्मा सावाजालनक 
खररद लनयर्माविी २०६४ (संिोधन सद्धहत) को द्धववाद सर्माधान सम्बन्धी व्यवस्थार्मा उल्िेशखत प्रावधान 
अनरुुप टुङ्गो िगाईनेछ। 

१४. शििबन्दी बोिपत्र सम्वन्धी सूचना सम्वन्धीत कायााियको सूचना पाटीर्मा तथा कम्पनीको 
website:-www.fmtc.org.np र्मा सरे्मत हेना सद्धकन्छ।साथै अन्य द्धवस्ततृ थप जानकारीको िालग 
कायाािय खलु्िेको ददन कायाािय सर्मयर्मा प्रधान कायााियर्मा उपशस्थत भई जानकारी लिन वा टेलिफोन 
नं. ४२४८८८३,४२४८८९१ र्मा सम्पका  राख्न सद्धकन््।    

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलर्मटेड,  

  र्मानव संसाधन लबभाग, सार्मान्य प्रिासन 

       प्रधान कायाािय, काठर्माण्डौं 
        टेलिफोन नं. ४२४८८८३,४२४८८९१ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


